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غلبه بر مفهوم "پیشرفت" و غلبه بر مفهوم "دوره انحطاط"
دو روی امری واحداند( .بنیامین)711 :7933 ،

مقدمه
خواندن تاریخ ،ساختن تاریخ است .این گزاره از دو جهت در اینجا برای ما
حائز اهمیت و ضرورت است .نخست اینکه خوانش تاریخی را از تاریخ جدا
نمیکند و قائلشدن شأنی بیطرف ،علمی ،فارغ از ارزشگذاری و بیرون از
آنچه میخواند را منتفی میکند .به این معنی که همة مفاهیم ،تحلیلها و
رویکردهای تاریخی را به همان میزان تاریخی میداند که اسناد ،گزارشها و
مدارک و تبعاً به همان میزان که وقایع و اتفاقات را .در واقع مفاهیم و تحلیلها
و اسناد و آرشیوها و وقایع همگی ،باهم و درهم ،تاریخاند و تنها از حیث
دسترسی و دستهچندمیبودن میتوانند تقسیمبندی شوند؛ که اگر هم بشوند،
باز در شکل تقسیمبندیشان بخشی از تاریخ میشوند .در همینراستا آنکس
که تاریخ را بلند و رسا میخواند و میسازد ،چه آنگونه-که-خود-بخواهد و
چه آنگونه-که-برایش-خواستهشدهباشد ،همیشه میتواند ،و به زعم ما باید
در معرض این پرسش قرار بگیرد که آنچه را خوانده است چگونه ،همقطار با
چه کسانی ،با چه افقی ،در راستا و تضاد با منافع چه گروههایی و در چه فضای
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ذهنی و عینیای خوانده است .از انتخاب و موضوعیتیافتن موضوع تا طرح و
صورتبندی و نتیجهگیری و منطق عیان و پنهان حاکم بر آن ،از اینرو ،مورد
پرسش واقع میشود ،و این پرسش تنها برای این نخواهد بود که شیوه
تاریخنگاری و مکتب تحلیل تاریخی و علم تاریخ را برای فرد یا متن خاصی
استخراج کند ،بلکه مشخصاً میخواهد مقدمات و تشریفات هرگونه بیرون-از-
جهان-ایستادن-و-به-جهان-نگریستن فاضلانة مشتبهشده را کنار گذاشته و
هرنوع پناهجویی و آسودهخاطری در هر سنگر امنی را مشوش سازد ،و در
همینراستا هر شیوه و مکتب و علم استخراجی و اعلامی را نیز به همان پرسشها
میکشد .برخلاف این برداشت سادهانگارانه که هر پژوهش تاریخی راه به
روشنگری پدیدة اجتماعی و جهان میبرد ،شبههای برای ما باقی نیست که نه
ضرورتاً و نه حکماً هر پژوهش تاریخی نه تنها چنین دستاوردی نخواهد داشت،
بلکه میتواند به تاربینی و تاریکبینی و تنگبینی بیانجامد ،که انجامیده
است .دوم اینکه در شرایط کنونی که تراکم و تمرکز بحرانها و مصیبتها از
هر رقم آن بیش از پیش بهچشم و درچشم میآید و تشویش خاطر و کلام و
اذهان گروهها و طبقات مختلف فزونی یافته و درهم شده است ،ضروری است
که با حرفها ،حدیثها ،روایتها و خوانشهای موجود بر سر زبانها و قلمها،
حداقل یکبار و نه لزوماً برای تنها همین یکبار از حیث جایگاه نظری و عملی
آنها و موضعگیری و جبههبندیهایشان در شرایط کنونی و در نسبت با
وضعیت انضمامی خودمان تعیین تکلیف کرده و بدینترتیب خود را نیز در
پایبندی به گزارة نخستینی که پیشکشیدیم ،تعیین موضع و موقف نماییم .با
این مقصود ،هر خوانش تاریخی را در افقی که فرامیافکند و جریانی که
میسازد و به تبع ،در تبعات و برآیند اجتماعیاش بازخوانی و در یک زمینة
وسیعتر جایابی میکنیم.
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در حالی که در ایران مناسبات سرمایهداری تمام شؤون اجتماعی را دربَرگرفته
و استثمار نیروی کار تشدید شده است ،دستآورد نظری بخش بزرگی از
روشنفکران و نویسندگان همعصر ما نادیدهگرفتن یا پوشاندن و یا فرافکنی
تضادهای درونی این نظام است .این بخش بزرگ ،رخت اپوزیسیون به تن
میکنند و از اوضاع نامساعد مینالند و سعی در پیچیدن نسخههایی دارند که
تا جای ممکن به کام «همه» خوش بیاید« .همه» ،در ادبیات ایشان ترکیبی است
از واژگان آحاد ،عموم ،مردم ،ملت ،خلق ،مملکت ،ایران ،توده ،شهروند،
مسلمان و  . ...و البته عامل گرفتاری« ،نیروهای ضدهمه» خواهد بود .از آنجا
که روشنفکرند ،تجویز دوای درد نمیتواند بدون تشخیص و تبیین و تحلیل
حال نامساعد «همه» صورت بگیرد .از اینرو برای تبیین و تحلیل این اکنون
نابسامان و در جستجوی چرایی آن ،نظرگاهها و دوگانههایی را طرح میکنند
که در آن بدبختی و نابسامانی و گرفتاری بهگونهای توصیف و تصویر شده
باشد که «همه» را تقریباً همدرد پوشش دهد :لحظة حال و مسأله اکنون در پیوند
با سنت و ادامه فرهنگ ایرانی-اسلامی ،حال محصول مدرنیته یا کجمدرنیته،
حال در شرایط گذار از سنت به مدرنیته ،حال محصول وضعیت پستمدرن و
چندمدرن و جهانبومی ،و حال محصول استعمار و امپریالیسم .مفاهیمی
همچون دینخویی ،سنتگرایی ،استبدادزدگی ،اسلام سیاسی ،عدم عقلانیت،
فرهنگ غربی ،عرفان شرقی ،جامعه کوتاه مدت ،نئولیبرالیسم و قسعلیهذا
به کمک این تصویرسازی از جهان و ایران و «همه» میآیند .ایشان با
چنگزدن به گذشته و بیرونکشیدن مصادیقی که از مفاهیم و دستگاه نظری
آنها جانبداری کند به قاعدهای در مورد وضعیت کنونی دست مییابند ،و
متناسب با آن به صدور احکام ازپیشموجود میپردازند .دیگر حتی خود مسأله
«همه» هم مهم نیست ،مهم ارائة روایتی است از این نابسامانی و مقصر ،تاریخی
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است که جدای از آن و ورای آن قرار گرفتهاند و آنرا قضاوت میکنند و در
بوتة نقد میریزند و در آن قربانی و مقصر و حامل تاریخ همه و ضدهمهاند و
ایشان در مقام شناسندگان و ناظران و دردمندان این قربانگاهاند .برای ایشان
تاریخ انتزاعی است ،هرچند که خودشان در مقام مفسران انتزاعی تاریخ
انضمامیاند و تاریخیاند و نه در خارج از تاریخ یا ورای اکنون و اینجا که
درست در درون آن موضوعیت دارند .در واقع قرارگرفتن ورای تاریخ
برایشان سنگر مشروع و امنی میسازد برای تاختن به هرکه خارج از
دوگانههایشان به اعتراض برخاسته و یا جایگاهشان را زیر سؤال برده است.
این دسته دیدگاهها ،در طول چند دهة اخیر مباحث فراوانی را پیش کشیده
که به فراخور شرایط نیز از آنها استقبال شده و بازار آن در نشریات ،کتب،
رسانههای شنیداری و دیداری و مباحث دانشگاهی گرم شده است .اما
محدوده فعالیت این روشنفکران فقط به نشریات و کتابها یا مباحث دانشگاهی
ختم نمیشود .آنطور که گرامشی دریافته بود علت وجود این روشنفکر و
فعالیت وی ،فقط یک تمرین ذهنی صرف جهت نظرورزی نیست ،بلکه او در
زندگی به عنوان سازنده افکار و سازماندهنده و قانعکننده دایمی حضور
دارد .این سازماندهی حول حوالة مسائل و مصائب روز به بیفرهنگی ،عدم
عقلانیت ،سوءمدیریت ،استبداد ،نبود جامعه دموکراتیک ،امکان و امتناع
اندیشه پرسه میزند و «همه» را به انتظار و در تمنای فرهنگ ،عقلانیت ،و
دموکراسی مینشاند .گویی قرار است داماد آراسته و بالابلند چارچوب نظریشان
در یک سحرگاه آستانهای فانتزی با اسب فایبرگلاس سفیدی از جایی در غرب
انتزاعی یا شرق اشراقی برسد و عروس وامانده و جاماندة عروسکیشان را به
حجلة آزادی و امنیت و توسعهیافتگی و عقلانیت و مدرنیته ببرد.
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مقدمه آغازگاه است ،هرچند آغازگاه خود بیرون از هر نوشتهای و بزرگتر از
هر گفتهای است و تنها بار بروز خود را به دوش کلمات گذاشته است .وظیفة
کلمات روشنترکردن مسیر است ،مسیری که در آن هر عملی ،حتی خود
کلمات ،خواستی است که هستی اجتماعی ضرورت آن را پیش کشیده است.
آنچه از هستی اجتماعی که امروز بیش از هرچیز عیان شده است ،بیگانگی و
استثمار انسان است در ابعاد و سطوح گسترده .برای ایستادن در برابر این هستی
اجتماعی و پایاندادن به وضعیتی که ما و مثل ما را موجب شده است و برای
پایاندادن به خود ،آنچنانکه در مناسبات سرمایهداری برایش تعیین و تکلیف
شده است ،پرسش مشخص از وضعیت انضمامی مشخص همواره باید پیش روی
ما باشد؛ پرسشی که نظریه و عمل ،و سیاست و اقتصاد را با هم فراخوانی میکند
و مجال تفکیک و تقلیل یکی به دیگری را نمیدهد .این جریان و این شکل
از اندیشه ،به عنوان یک کل ،از بخشهای متضاد تشکیل شده است :از مبارزه
با استعمار و امپریالسیم تا سرتاپاغربیشدن ،از نفی غرب و ایستادن در مقابل
آن به نام دفاع از دین تا تفسیر نهجالبلاغه و مولاناخوانی و بیرونکشیدن
دموکراسی و عقلانیت سنتی و دینی زودازدسترفته .وحدت و همنوایی این
گرایشات متضاد ،یکی از کلیدهای شناخت این اندیشه است .وحدتی که در
تاروپود قدرت سیاسی موجود مینشیند و آن را قوام میبخشد و آن را در
بزنگاههای بحرانی تابآورتر میکند .هستی اجتماعی ما ایجاب میکند که
به عمق دستگاه نظری این اندیشه رسوخ کنیم و تمام ابعاد آن را واکاوی و
در نسبت با شرایط انضمامی خودمان قرار دهیم و مقهور سلطة این روشنفکران
بر فضای دانشگاهی و رسانهای و تبلیغات حواریون و مبلغین و مقلدین آنها
نشویم .برای دستیابی به کلیت این اندیشه گریزی نداریم جز اینکه از نمونههای
مشخص و شاخص آن آغاز کنیم و از رهگذر آنها زمینه را برای یافتن رگهها
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و بنیانهایی که آنها را در یک دسته و در یک موضع قرار میدهد ،فراهم کنیم.
بدینمنظور محمدرضا سوداگر و سیدجواد طباطبایی را ،نه از آنرو که «خواجة
ما هم کم از منصور نیست» ،بلکه بنا به ضرورت تاریخی برگزیده و حلاجی
کردیم.
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ســوداگر دلسوز
چنانچه اشاره شد خواندن تاریخ ،بازگویی کاملتر و جزئی/کلیتر اتفاقات نیست.
از این منظر است که تمام تاریخ مشروطه ،با تمام شخصیتهایش" ،انقلابیون" و
"ضد انقلابیونی" که در جبهههای مختلف در کنار یا روبروی هم بودند ،اکنون
در رنگ و لباسی دیگر بر ما حاضر میشوند و اصولاً در جایگاه تداوم وضع
موجود میایستند تا حرمت "قانون" و "آزادی" و "دموکراسی" و "عدالت"
را باهم یکجا حفظ کنند .در این میان نه تنها اختلافات قدیمی رنگ میبازد،
که ائتلافاتی شکل میگیرد که باور آن سخت خواهد شد .اینجاست که
محمدتقی بهار ،ستارخان ،رضاشاه ،مصدق ،هویدا ،امیرکبیر و پرفسور حسابی
یک جا میایستند و هر کدام به نحوی گوشة لحافی را گرفتهاند که چون بیافتد
چیزی جز همین که هست بیرون نخواهد ماند .ایشان چنان با هم پیوند بستهاند
که امکان جداکردن یک شخصیت از این طیف و مصادره آن به نفع یک حرکت
انقلابی مشکلتر است تا انقلابیکردن یک شخص مشخص زنده .تمام
شخصیتهای آن تاریخ چنان در تاروپود "آزادی ،برابری ،برادری" پیچیده
شدهاند که براحتی جداشدنی نیستند .علاوه بر اینکه در شرایط فعلی این بستة
کامل الواح فشردة تاریخ ایران (شامل مشروطه ،مصدق ،ستارخان ،رضاشاه،
انقلاب ،آزادی ،استبداد ،آخوند ،امیرکبیر ،امام )... ،است که مورد اقبال و
دستاویز است و تمییزدادن این شخصیتها و مفاهیم کاری عبث و زیرسؤالبردن
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کل بسته نیز خلاف عرف معروف و زمانه مینماید .این بستة کامل تاریخی علاوه
بر شخصیتها چند نقطة عطف تاریخی نیز دارد که مهمترین آنها جنبش مشروطه
است .عمدة تاریخنویسان ،فارغ از اینکه بخواهند تاریخ زنان بنویسند یا تاریخ
سرمایهداری یا اندیشه سیاسی و دولت مدرن و مدرسه و غیره ،کلیت تاریخ
ایران معاصر را دنبالة مشروطه میدانند .از اینرو مشروطه و بستة کامل تاریخ
ایران ،همزمان هم بند ناف ،هم سایة سنگین و هم وبال گردن است و باید بریده
و از سر کوتاه شود .این الواح فشردة تاریخی دستاویزهای کلیدی( ،نا)مقدس،
محتوم ،ماوقع ،نفسالامری و همیشهحاضری هستند که باید در هر صورت
باشند .به این معنی بستة تاریخی مورد نظر هم ادای دین است ،هم محل بحث و
جدل تاریخی و معیار درستی و نادرستی جزئیات و کلیات علم تاریخ و هم
دستمایهای برای آرایش نیروها و تعیین و تکلیفهای سیاسی و اقتصادی .و
به همین معنی نیز اهمیت آن از یکسو در روشنکردن جایگاه قدسی و نفس-
الامری آن است و نه منتفیکردن آن و از سوی دیگر تعیین نقش این حبل-
المتین است در موضعگیری نیروهای موجود در عرصههای مختلف و انتفای
بازتولید آن به انتفاع (عدم)تغییر در وضع موجود .تاریخنگاران که بیش از
هر گروه دیگری در تکامل و بازتولید این بستة تاریخی مشارکت دارند ،از
همینرو ،تنها ،مفسران علمی تاریخ نخواهند بود ،بلکه آببهآسیابریزان و
بادبهبوقکشان نیروهای متنازع در عرصههای تاریخی خواهند شد و به همین-
دلیل نیز ناگزیرند از اینکه یا خود در خواندن و ساختن تاریخ تعیین موضع
صریح کنند و یا با ایشان تعیین موضع شود .طیف وسیعی از این تاریخنگاران
از راست و چپ ،پوزیسیون و اپوزیسیون ،چنان متعهدانه به قالبزدن تمام
وقایع در این بستة تاریخی اصرار کردهاند که بخش بزرگ و حجم زیادی از
ذهن و زبان و درک عمومی و تخصصی از شرایط را به خود اختصاص داداند و
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به شکلی باورنکردنی آنرا مسلم انگاشته شده و بداهت امکان نقد آن از دست
دادهاند .هرچند که ایشان میتوانند با معیارهای مختلف از یکدیگر متفاوت
باشند اما از این حیث که به آن اشاره کردیم و بدان خواهیم پرداخت مشترکاند.
آنچه در این بخش خواهید خواند مروری است بر آثار محمدرضا سوداگر؛
همچون نقطة عظیمتی که شرایط فراتررفتن از وی و نقبزدن به سایر مفسران
تاریخ ایران را فراهم کرده و مسیر را برای تعیین موضع با ایشان و خودش
هموار کند.
دربارة زندگی محمدرضا سوداگر ( 7)7963-7971چیز زیادی مکتوب و
مشخص نیست .وی حین تحصیل در دانشکده حقوق با گرایش اقتصاد به عضویت
حزب توده ایران درآمد .بعد از کودتای  23مرداد نیز مجبور به کار مخفی
حزبی شده و در یک چوبفروشی مشغول میشود .در آن دوره به روش رهبری
حزب در مورد مصدق و نهضت ملیشدن نفت و کوتاه آمدن در قبال کودتا -
که انتظارش را نداشته -نقد میکند .بعدها به عضویت کمیته ایالتی گیلان
درآمده و در زمستان  7994دستگیر شده و به زندان قزل قلعه میافتد .در
طی چند ماهی که در زندان است ،تصمیم میگیرد که بعد از زندان شرکت
پیمانکاری تأسیس کرده و از درآمد آن به خانوادههای زندانیان سیاسی و
گروههای مارکسیستی کمک کند .بعدها و پس از سالها زندگی در انگلستان،
دیگر دیدگاهها و نظرهای خاص خود را پیدا کرده و از مقاطعهکاری دست-
کشیده و کتابفروشی باز میکند و چند اثر از جمله «رشد روابط سرمایهداری
در ایران» را نوشته و منتشر میکند .سوداگر در مطالعات خود موفق شده
7آنچه درباره زندگی سوداگر میآید ،خلاصهای است از مقاله پرویز بابایی با عنوان
"گوشههایی از زندگی محمدرضا سوداگر" ،بیجا.
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مجموعه منظم و منسجمی از «پیشاتاریخ تا دورة تاریخی» خود را به دست دهد.
از قرن نوزدهم ایران آغاز میکند ،وضعیت "نظام ارباب-رعیتی در ایران"،
"مسأله اصلاحات ارضی" ،و دوجلدی بزرگ "رشد روابط سرمایهداری در
ایران" و همینطور "ملاحظاتی دربارة رشد روابط سرمایهداری در کشورهای
جهان سوم" و در کنار آن آثار متعدد دیگری را ترجمه و تألیف میکند .به
اعتقاد رفیق همحزبش ،پرویز بابایی ،سوداگر "به استناد برخی نوشتههای
مارکس و انگلس معتقد بود که نفوذ امپریالیسم در کشورهای موسوم به جهان
سوم و مستعمرات نه تنها از توسعه سرمایهداری جلوگیری نکرد ،بلکه ناخواسته
به ترقی نیروهای مولد آنها یاری رساند .هسته اصلی تفکر او این بود که
نظریه وابستگی و بورژوازی وابسته نادرست است و ابداع بورژوازیهای
موسوم به «ملی» برای منحرف کردن مبارزات طبقه کارگر این کشورهاست .در
عین حال او خودکامگی و خودبزرگبینی شاه را انکار نمیکرد و مبارزه برای
دموکراسی را لازم میشمرد"( .همان) آنچه بابایی درباره سوداگر با عنوان یک
"تحلیلگر چپ تاریخ سرمایهداری ایران" گفته است نه تماماً با محتوای
آثارش همخوان است و نه تمام آن چیزی است که از سوداگر میتوان گفت.
در ادامه به اختصار به بررسی آثار تألیفی وی میپردازیم ،هرچند که آنچه در
پی آنیم اگرچه در سوداگر آغاز ولی به او ختم نخواهد شد.

 غروب پیشاتاریخ با سایههای بلند تاریخیبه عقیده سوداگر بررسی کامل اقتصاد اربابی -با ویژگیهای مشخص و
پیچیدگیهای آن -در شناخت وضع اقتصاد کنونی ما (که در حال توسعه است)
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اهمیت بسیار دارد .از اینرو بررسی تاریخ ایران را از قرن نوزدهم آغاز میکند،
دورة انزوایی که با دوری از بازارهای اروپا و تسلط مناسبات اربابی و غلبة
جمعیت روستایی ( %61کل جمعیت) ،خطوط راهآهن کم و بودجة ناچیز و
غیرمولد و تولید ناخالص ملی نازل شناخته میشود .دورهای خنثی ،ثابت و
غیرتاریخی که با عناوین انزوا ،رکود و غیره (غیر)مشخص میشود .2این تصویر
از دورة انزوا لاجرم در پیخود ،تاریخ مورد بررسی سوداگر را به دو دورة
پیشاتاریخی و تاریخی تقسیم میکند .بههمان سادگی که باستانشناسان نقطه
عطف پیشاتاریخ-تاریخ را آثار بجا ماندة مکتوب میدانند ،وی نیز نقطه عطف
را ورود نیروهای خارجی که بعداً معادل با ورود (انتقال) مناسبات
سرمایهداری است قرار میدهد ،که حکماً ،و بنا به بستة الواح فشردة تاریخی
همزمان و همزمینه میشود با مشروطه ،قانون ،دموکراسی ،عدالت خواهی ،و
به همین منوال نیز تغییر ،انقلاب ،دوست و دشمن نیز معنی مشخص خود را در
همین بسته مییابند .این شیوة دورهبندی تاریخ در زمینههای مختلفی چون
تاریخ مسیحیت با تولد مسیح ،تاریخ فلسفه با یونان و ...صورت گرفته و از آن
پس کلیت تاریخ را به نفع و در زمینه تاریخی خود رقم زده است .ایراد به
دورهبندی تاریخی نیست چرا که دورهبندی تاریخی در هر وضع موجودی،
خود افقی نوین را فراروی خود پیش میافکند .آنجا میتوان به یک
دورهبندی تاریخی انتقاد کرد که آنچه را که صورتبندی کرده است همچون
امر واقع نفسالامری و حقیقت ازپیشموجود پیشفرض گرفته و یا ناآگاهانه
به پیشفرضهای تاریخدانان و دورهبندیهای پیش از خود چنگ انداخته و
با تعیین نقاط عطف موجود در بستة تاریخی ،آرای پیشینیان را ،برای
مشروعیتدادن به خود ،فراخوان میکند و از آن ویترینی میسازد مطابق با
2نگاه کنید به نظام ارباب رعیتی در ایران ،م.سوداگر ،صفحات  21تا 23
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مسائل روز و مجادلات نیروهای حاکم .اما سایة تاریک ،بلند و سنگین همین
نکتة بهظاهرساده وقتی بر ذهن و زبان و زندگی میافتد ،تبعات پیچیده،
دامنهدار و دهشتناکی دارد که از دیدن مبدأ و مبانی سادة خود ناتوان میشود.
اینکه چگونه چنین صورتبندیای عادی شده ،دامن خورده ،و دامنهدار می-
شود و برآیند آن چه خواهد بود ،پرسشهای اساسی و عملیای خواهند بود
که بستة کامل تاریخدانان را همچون خود وضع موجود زیر سؤال میبرد.
در دورة انزوای مورد نظر سوداگر "بار مالیات بر دوش دهقانان و پیشهوران
شهری است و به همین دلیل میزان بهره مالکانة زمین که حدود  71تا  21درصد
بوده تا پایان قرن به  25درصد میرسد .در این دوره فساد و رشوهخواری،
عمومی و مجاز شده و بخشی از کسری بودجه با واگذاری پستها و مقامات
دولتی از راه حراج بهدست میآید .لذا ارزش پول تقلیل مییابد و تضادهای
طبقاتی تشدید مییابد و عرصه برای واگذاری تعداد امتیازات خارجی و نفوذ
هر چه بیشتر امپراتوریهای انگلیس و روسیة تزاری فراهم میشود.
بههمیندلیل میزان سرمایهگذاری خارجی و قرضههای ملی رشد میکند.9
تاریخ چه در بعد مکانی (در اینجا ایران) و چه زمانی (دوره پیشاتاریخی
سوداگر) به این طریق منتفی ،گنگ و با گزارههای کوتاه عاریهای از منابع
پراکنده بسته میشود .این شکل از بستن تاریخ دقیقاً در مقابل شکلی از
بازکردن تاریخ قراردارد که در آن تاریخی گنگ با همین منطق دوباره
بازخوانی و به نفع وضع موجود به زبان میآید .به این دلیل این دو شیوه از
یک منطق تبعیت میکند که در آنها یک تاریخ (غیر)مشخص گنگ منتفی و
با گزارههای کوتاه عاریهای و یا یافتههای "باستانشناسی" محدود بسته و یا
9نگاه کنید به :نظام ارباب-رعیتی در ایران ،م .سوداگر ،7956 ،صفحات  3تا .79
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باز میشود .در شیوه دومی که نوعی از خاطره جمعی است دورهای از تاریخ،
مثلاً صفویه یا هخامنشی میتواند دستآویزی برای غرور ملی و یا دینی
براساس یک "استوانه" کشف شده در بابل و یا "دستنوشتة شاه" به رقبای
خود ،شود .اگرچه این یادآوری تاریخی نوعی از صحنهآرایی تحلیل است ،اما
از اهمیتش تا انتهای تحلیل کم نمیشود و سایة سنگین و شبحوارش هرجا که
لازم شود خود را نشان میدهد .همچون تندی طعم پیشغذایی که تا آخر ،همة
طعمها را در خود گم میکند و کل متن را به کار عبث جویدن و شکمپُرکردن
تبدیل میکند .سوداگر در جمعبندی خود از نظام ارباب-رعیتی ایران ،به
تأثیر تجارت خارجی در قرن نوزدهم روی اقتصاد اربابی میپردازد که به چند
نکته با اهمیت آن اشاره میکنیم :توسعه تجارت خارجی و داخلی و تکامل
تقسیم کار اجتماعی ،قدرت گرفتن تجار و رباخواران در کنار ورشکستگی
صنایع کوچک ،بهم ریختن خودکفائی اقتصاد فئودالی و گامهای اولیه برای
وحدت مناطق مختلف کشور و اتصال آن به بازار مشترک و واحد ،و در نهایت
در کنار "روند انحطاط اقتصاد ایران تا ربع اول قرن بیست"" ،آشنایی با
فرهنگ تازه ،اندیشههای برابری ،برادری و آزادی" .اما نکتة بااهمیتتر به
نظر وی ،بوجودآمدن قشر سرمایهدار وابستهای است که بهشکل نیروی
ضدتکامل عمل میکنند و درنتیجه سلطة انحصاری و مطلقة دولت بر منابع ملی
و سوء استفاده از آن منابع به نفع قشر محدودی از صاحبان قدرت ،زمینة
پیدایش سرمایهداری بروکراتیک را فراهم میکند .و در سایههای بلندش ،این
دو قشر بعدها نیروی پرقدرتی در صحنه اقتصاد و اجتماع ایران میشوند.
خواهیم دید که چنین نقطة عطفی که پیش از خود را این چنین منتفی میسازد،
در واقع پیشدرآمدی است برای یک صحنهآرایی مشخص و محتوم که تا
انتهای تحلیلهای تاریخی وی قابل ردیابی است .برای سوداگر صحنة تاریخی
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متشکل است از نفوذ نیروهای خارجی و به تبع آن ورود سرمایهداری و جدال
میان نوع وابسته و ملی آن ،شکلگیری دولت-ملت ،ظهور لیبرالیسم ،پاگرفتن
دموکراسی و در مقابل آن دیرپایی دیکتاتوری ،شکلگیری نیروهای مقاومت
ملی و جدال پایانناپذیر این عوامل .این صحنة تاریخی همیشه ،آشکار و
پنهان ،در آرای سوداگر تا به انتها باقی میماند و همه چیز در نسبت با این
صحنه چیده شده ،قوام یافته و فهم میشود .چنین صحنهآراییای درواقع در
همان آغاز ،کار تحلیل تاریخی سوداگر را به انتها رسانده است ،چرا که همة
آنچه را که میخواهد بگوید ،در این صحنه که مختص به وی نیز نیست و از
خطوط اصلی عصر اوست ،گفته است و به بیان دقیقتر آنچه از پیش گفتهشده
را با آمار و ابزار تاریخی جدید بازپیراسته و پیشروی عصری که آماده شنیدن
آن است قرار میدهد .به لحاظ سیاسی نیز صحنهآرایی پیشاتاریخی سوداگر،
پیشدرآمدی است برای بهصحنهآمدن قهرمانان از پیش مشخصشده در بستة
کامل الواح فشردة تاریخ ایران .این اسطورهها و قهرمانان تاریخ ،به اعتقاد
سوداگر در دورة "بورژوازی ملی" ،گوهر راستین مبارزات علیه گسترش نفوذ
اجنبی است که در مقابل سرمایهدار وابسته قرار میگیرد.
همخوانی وقایع تاریخی با صحنهآرایی سوداگر از دو جهت قابل بررسی است:
نخست اینکه در میان کلیه وقایع موجود در یک دوره تاریخی مشخص از همة
آنچه که در دسترس است (در اینجا خود در دسترس بودن به نوع خاصی از
عمل و نظر بسته است که منجر به ضبط و ثبت وقایع مشخصی شده است ،و از
اینرو خود منابع تاریخی نیز در یک سطح بالاتر انتزاع شدهاند) ،میتوان بخش
یا الگوی مشخصی از دادهها را استخراج کرده و با برجستهکردن آنها تحلیل
خود را سر و صورت بدهد .دوم اینکه آنچه از وقایع تاریخی که در مفاهیم و
نظریات صورت و حقیقتی مستقل یافتهاند و از آن پس در کنار وقایع دیگر و
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در نسبت با آنها قرار گرفتهاند ،برای سوداگر همچون ماوقع بهماهو ماوقع
یا موجود بهماهو موجود نمایان شده است .از اینرو میتوان گفت که وی نه
در سنت فهم و تحلیل تاریخی پدیدارشناختی جای دارد ،چرا که ماوقع را به
ساحت نفسالامری میبرد و نه میتواند صورتبندیاش از وقایع را در یک
سنت متافیزیکی معنیدار کند ،چرا که پیشاپیش الگویی را برای تحلیل
برگزیده است که مغایر با اصول پایهای آن است.
اما ویژگیهای نظام ارباب-رعیتی چیست؟ و چگونه این ویژگیها تا تاریخ
باستان کشیده میشود و دوران پیشاتاریخ را در کلیت خود صورتبندی می-
کند؟ برای سوداگر "خصوصیات اصلی اقتصاد اربابی همان اقتصاد فئودالی است.
نظام اربابی یکی از انواع [یا الگوهای] فئودالیسم است که در خود خصوصیات
اجتماعی و اقتصادی کشور ما [در یکپارچگی ملیگرایانه] را حفظ کرده است"
(سوداگر .)3 :7956،وی سلول نظام اربابی را خانوار (در مقابل کالا) میداند
و میگوید "در نظام ارباب-رعیتی افراد با رشتههای خانوادگی ،قبیلهای،
مذهبی و یا بوسیله خود زمین بهم وابستهاند ،و رعیت با یکرشته تعهدات شخصی
(جبر غیراقتصادی) و اعمال زور و یا جبر اقتصادی به ارباب گره خورده است
(درمقابل انسان مستقل جامعه سرمایهداری)(سوداگر .)71 :7956،لذا "رعیت
در انتخاب و یا تغییر ارباب خود هیچگونه اختیاری نداشته ،به علت جبر
اقتصادیای که با آداب و رسوم و وابستگی شخصی (جبر غیراقتصادی) تقویت
شده ،در برابر امر ارباب تسلیم محض میباشد" (سوداگر .)72 :7956،و
بههمیندلیل خصلت اجباری کار تا زمان جدائی کامل رعیت از زمین و وسایل
کوچک تولید خود یعنی تا هنگام سلطة اقتصاد کالایی در کشور باقی خواهد
ماند .او میگوید" :همانطور که میدانیم شکل اعمال حاکمیت طبقهای
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بطورکلی در تمام دورههای تاریخ ایران یعنی از دوره باستان تا تشکیل مجلس
شورای ملی ،استبدادی بوده است"(سوداگر .)31 :7956،سوداگر که در مورد
وضعیت استبدادی در نظام اربابی صحبت میکند ،از آنجا که برای وی
پیشاتاریخ کلیت منسجمی دارد که میتواند با چند مفهوم و اصطلاح مشخص
توضیح داده شود ،تا ایران باستان کشیده میشود .از این منظر تعمیمهای بیشتر
هم معقول به نظر میرسد .این غیرتاریخی بودن که از ویژگیهای منطق
اسطورهای نیز است ،بر مبنای دوگانههای مشخص تمام تاریخ را در
غیرتاریخیترین شکل آن و در جمود و ثبوت انتزاعی ازپیشآمادهشده توضیح
میدهند .از اینرو ،فضایی که در آن تاریخ مینویسد در بن خود به فضای
روایتهای فالگیرها و رمالها نزدیک میشود .در روایتهای فالگیری یک یا
چند دوگانه ،یا الگو و یا کلیت تاریخی از خوشبختی/بدبختی ،ازدست-
دادن/بهدستآوردن ،و ازایندست را از خلال و به کمک یک مثال کاملاً جزئی
و فردی و انضمامی بسیار تکرارشونده همچون ملاقات دو نفر ،دلهرة بیماری،
مرگ یک نزدیک ،اضطراب پیش از واقعهای مهم و غیره پیش روی فرد نهاده
میشود تا بتواند خود را در آن کلیت بیابد و جا بدهد .فرد با آن مثال جزئی
تکرارشونده همراه میشود ولی خود را در کلیتی که از خلال مثال انتزاع شده
است ،تعریف و بازتعریف میکند .به این معنی جزئی در پایینترین سطح منتزع
میشود و کلی در بالاترین سطح فرافکنده میشود .دیدن مردی که چوبی در
دست دارد و آنرا بالا و پایین میبرد ،میتواند به شکست در یک رابطة
خانوادگی یا به قدرت رسیدن تعبیر شود .مشابه این فضا را در روایتهای
فمینیستی از خشونتهای جنسیتی یا روایتهای روانکاوان از احساسات جنسی
میتوان یافت .به این ترتیب که برای مثال پیش روی یک نفر ،کلیتی از
خشونتهای مختلف علیه زنان از خلال مثالی جزئی نهاده میشود و از او دعوت
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به پیداکردن نمونههایی برای آن میشود .همان مرد چوب به دست میتواند
برای یک فمینیست نشان از خشونت و استیلای مردان باشد ،چراکه زنان چنین
کاری را نمیکنند و یا برای یک روانکاو سمبُل کشف عورت مردانه .هر مقدار
که این کلیت انتزاعیتر و قابلبسطتر و هرچه قدر از خلال یک مثال جزئیتر
پرتکرارتر استخراج شده باشد ،یافتن نمونهها نیز سادهتر خواهد بود .بهترین و
پرکاربردترین فضایی که برای این شکل از استدلال بکار گرفته میشود ،فضای
بازیهای زبانی همچون جُک ،روایتهای کوتاه ،ضربالمثل ،افعال معکوس و
غیره است .سوداگر نیز به سیاق فالگیرها ،کلیتی از پیشاتاریخ و تاریخ را پیش
مینهد که یافتن نمونههایی برای تصدیق آن هم برای خود او هم برای
خوانندگانش سهل خواهد بود .این کلیت وقتی در پیشاتاریخ اینهمان استبداد
است ،تمام تاریخ لاجرم دورة رهایی از استبداد ،یعنی دورة رسیدن به
دموکراسی خواهد بود.
سوداگر در الگوی صنایعدستی و الگوی ماشینیسم نیز چنین مطرح میکند که
"صنایع دستی بر خلاف ماشینیسم که دارای خصلتی دگرگونساز و متحرک
است ،خصلتی محافظهکارانه داشته و تابع تغییرات کُند و تدریجی میباشد"
(سوداگر .)217 :7956،نکته مهم این موضوع در آن است که صنایع دستی به
عنوان راهی برای خروج از نظام اربابی اهمیت مییابد" ،از طریق صنایع
روستایی سرمایة رباخوار از حصارهای پولادینی که ارباب به دور ده کشیده
بود نفوذ میکرد و با رعایا رابطه اقتصادی برقرار میساخت ...این میتوانست
راهی به تلاشی اقتصاد اربابی باشد ،لیکن حد و اندازه آن برای رهایی رعیت
از نظام کار اجباری کوچک و نامناسب بود" (سوداگر" .)212 :7956،در عصر
صفویه ،صنایع دستی به عالیترین سطح تکامل تکنیکی خود رسید ولی در
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قرنهای  73و  73تحت تأثیر یک رشته علل داخلی و خارجی (بهخصوص
انگلیس و روس) و ضعف حکومت مرکزی دچار رکود شد" (سوداگر:7956،
 .)219سوداگر نتیجه میگیرد که در این نظام اجتماعی مالک و رعیت هر دو
در پیشرفت نیروهای تولیدی رغبتی نشان نمیدهند (سوداگر )22 :7956،در
این دوره بخش عمده مصرف اجتماعی غیرمولد است (سوداگر .)27 :7956،و
در واقع وجود نظام اربابی مهمترین مانع صنعتیشدن کشاورزی و تمامی
اقتصاد کشور بوده است.4

 4برای عمدة منتقدان و تحلیلگران اقتصادسیاسی ازایندست ،سرمایهداری با نعمتهای
فراوان پشت در است .سرمایهداری ناب ،با فضاهای رقابتی و با شعار "آزادی ،برابری و
برادری"  ،که حق اعتراض ،دموکراسی و آزادی بیان و آزادی اجتماعات را به ارمغان
میآورد تا طبقه کارگر نیز بتواند جدای از این که به مقام شامخ مستثمرةسرمایهداریشدن
نائل آمده ،به همراه «همه» بتواند در این هوایتازة دموکراتیک ،تحرکات انقلابی خود را
آغاز کند .ولی تا پیش از تحقق فضای دموکراتیک سرمایهدارانه ،طبقة کارگر هر حرفی که
میزند باید حرف بورژوازی و هر حرکت انقلابیای باید در جهت منافع بورژوازی باشد.
این نویدها و مقامها را نه تنها در سوداگر که تقریباً در تمامی سوسیالدموکراتها با
چهرههای مختلف میتوان دید .به نظر سوداگر در باب اهمیت اصلاحات ارضی ،باید گفت
درکنار آزادی نیرویکار" ،از نتایج مهم این قوانین کمکردن شکاف میان لایههای
زحمتکش روستایی ،دهقانان میانهحال فقیر و خوشنشین و ایجاد شرایط لازم برای وحدت
این لایهها و تبدیل آنها به طبقة متحد و نیرومند کارگر"( سوداگر )77: 7956،است .نمونة
بهروزتر دیگری از این تردستی تحلیلی-انتقادی را محمد مالجو در شرح انگیزة ائتلاف
بخشی از بورژوازی و طبقه کارگر به صراحت تمام به زبان میآورد« :سبزها نیز مادامی که
تا سال  7933به هر کیفیت به بدنة سیاسی هیئت حاکمه راه داشتند و مادامی که به یمن
سیطرة گفتمانی و تشکیلاتی بر جنبش اعتراضی پساانتخاباتی به خطا گمان میکردند با جنبشی
مدنی و بنا بر ادعا غیر طبقاتی میتوانند خواست خویش را جلو ببرند ارادهای معطوف به
یارگیری از طبقة کارگر را فعال نکرده بودند و عنایتشان به کارگران فقط منحصر به تبلور
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از آنجا که الگوی سیر تحول تاریخی سوداگر به طور مشخص الگوی
مارکسیسم مکانیکی است ،هیچ یک از دورههای تعریف شده در آن دوره نباید
از دست برود بلکه به هر ترتیب ممکن بر روی تاریخ مورد مطالعه باید به کار
بسته شود .اما این موضوع آنقدر صوری است که وقتی به لمپتون اینچنین نقد
میکند که در سطحی روبنایی به تحلیل تاریخ ایران پرداخته است ،تنها کاری
که در تقابل با وی میکند ،پرکردن زیربنای همان مباحث با مصالح آماده و
پیشساختهای است که باید در جای مشخص خود قرار میگرفت .5این شکل از
کاربست ،برای مثال در تعیین تکلیف برای دوره فئودالی در ایران باید با
بازتعریف این دوره یا بازتعریف واقعیتهای موجود و یا تطبیق تقلیلگرایانه
از یکی به دیگری ممکن شود .نمونه چنین کاربست سادهگرایانهای را در حجم
وسیعتری در بازخوانی تاریخ ایران برمبنای الگوی سنت-مدرنیته میتوان
یافت .بر این اساس سنت و مدرنیته در زمینه تاریخی مشخص همچون ایران که
براساس تاریخ شکلگیری مدرنیته منتفی شده ،دوباره با شاخصها و
تعریفهای الگویهای موجود بازتعریف میشود .همانطور که اشاره کردیم

حس مستضعف پناهیً چهرههایی نظیر میر حسین موسوی بود نه ارائة برنامهای برای حفاظت
از منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبقة کارگر .امروز اما شکست سیاسی جنبش سبز و
مخاطرة حذف تمام عیار سبزها از صحنة اقتصاد و سیاست ایران علی القاعده مهمترین انگیزة
عنایت ،گرچه دیر هنگام اما نه نا به هنگام ،این بخش از طبقة سیاسی حاکم به نیروهای
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
به امکانات لازم برای تمهید تشکلیابی کارگران در سایة چنین پیوندی شاید مهمترین
انگیزة نیروهای کارگری باشد( ».مالجو)7933،
 5در صفحات بعد به نقد سوداگر به لمپتون و غسل تعمید آرای وی در الگوی
"مارکسیستی" خود و در یک جابجایی ساده زیربنا ،روبنایی اشاره خواهیم کرد.
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سوداگر "صنایع دستی" و حضور "سرمایة رباخوار" در روستا را روزنی
میداند برای شکستهشدن مناسبات اربابی و میگوید" :این میتوانست راهی
به تلاشی اقتصاد اربابی باشد ،"...اما اگر این جمله را برعکس بخوانیم چه اتفاقی
میافتد؟ به این شکل که وجود سرمایة رباخوار که دائماً دهقانان را زیر دین
خود داشته و احتمالاً با ارباب نیز ساخت و پاختی میکرده "نمیتوانسته راهی
به تلاشی اقتصاد اربابی باشد" یا حتی "بزرگترین مانع تلاشی نظام اربابی بود"
و یا "اگر به این شکل صورت نمیگرفت آنگاه منجر به تلاشی نظام اربابی
میشد" .چه چیزی در این تحلیلها تغییر کرد؟ در واقع هیچ چیز ،به این معنی
که الگوی مطلوب همان الگوست فقط سروته شده است .شکل و چیدمان خاصی
از گزارهها در تحلیل تاریخی نشاندهنده منطق زیرین حاکم بر آن تحلیل
هستند .گزارههایی همچون "این میتوانست  "...یا "نمیتوانست  "...یا "اگر
 ...آنگاه  "...در واقع پیشفرض گرفتن الگویی غیرانضمامی در تاریخ انضمامی
را در منطق خود حمل میکند و به کمک آن میتواند بیرونزدگیهای هر
الگوی مطلوبی را توجیه یا بازسازی کند .این شکل از بازسازی نیازمند است
تا گزارههای عام و گنگی همچون "در عصر صفویه ،صنایع دستی بعالیترین
سطح تکامل تکنیکی خود رسید ولی  ....تحت تأثیر یکرشته علل داخلی و
خارجی  ...و ضعف حکومت مرکزی دچار رکود شد" را دست آویز طرح مسأله
و سپس الگوی تحلیلی کند که میتواند هر بار با یک دادة تاریخی جدید که
مطابق با الگو نیست دچار خدشه شود و همزمان به کمک گزارهای همچون
"تحت تأثیر یکرشته علل" رفع مشکل شود .از دل چنین تلاش مذبوحانه و
محافظهکارانهایست که تاریخموانعنویسی ،تاریخامکاننویسی و تاریخ
امتناعنویسی ظهور میکند.
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این منطق زیرین نه تنها در مورد الگوها بلکه در مورد مفاهیم نیز عمل میکند.
بدین ترتیب که برخی مفاهیم به انتزاعیترین شکل پیشفرض گرفته شده و جا
و نابجا متن را به خود مزیّن میکند .در این چراغانی مفاهیم چفت و بست یک
جریان و رویکرد مشخص میشود که امتیازات و تبعات متفاوتی دارد .7 :یک
متن میتواند برچسب مشخصی در فضاهای مختلف بدست آورد .برای مثال،
متن یا اثر مارکسیستی یا فرویدی یا  ...است .2 .و به تبع آن نویسنده یا خالق
اثر نیز به آن برچسب مفتخر میشود .9 .و تبعاً از این پس این رابطة سهگانه
بین اثر ،خالق اثر و برچسب اثر آبشخور تأیید و تصدیق هر یک از طرفین رابطه،
دیگر نه فقط در خود آن اثر بلکه حتی در حوزههای دیگر نیز ،میشود.4 .
بدین ترتیب متن مرز خود را با غیر خود ،در سطوح و ابعاد مختلف
(سیاسی/غیرسیاسی ،علمی/غیرعلمی ،عام/خاص ،نو/کهنه )... ،تعیین میکند.5 .
رویکرد نظری ،صنفی ،سازمانی ،حزبی نویسنده (که از یکدیگر جدا هم
نیستند) دیگر نه به صورت یک مانیفست جدا که در جای جای متن او قابل
ردیابی میشود.
پیش فرض گرفتن الگویی غیرانضمامی در بستری انضمامی در یک متن ،خود را
در سطحی دیگر و با منطق دیالکتیکی به عرصه مناسبات انضمامی تجمیل و
تحمیل میکند .به این معنی که آن الگو با تکرار و تاکید و پیگیری در
مجادلات نظری و عملی ،شکل مشخص امروزی خود را پیدا میکند .این شکل
مشخص خود را در خوانش سایر زمینهها (خوانش غرب) ،نقد و بررسی سایر
تحلیلهای موجود از ایران (نقد شیوه تولید آسیایی و لمپتون) و
موضعگیریهای آکادمیک و غیرآکادمیک ،تعیین مسیر رهایی و تعریف رهایی
و  ...نشان میدهد و از این رو دیگر در زمان حال نمیتوان آن را غیرانضمامی
دانست .به طور مشخص در آثار سوداگر دوگانههای ماشینیسم /صنایعدستی- ،
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و از آن دست -که بر مبنای الگویی غیرانضمامی پیشفرض گرفته شده و به
متن خورانده شده بود ،به عرصه فهم ،مجادله و مطالبات واقعی گروههای
مختلفی قدم میگذارد .بدین ترتیب است که در تردستی تاریخ ،آزادی و
دموکراسی و  ...اولویت پیگیری گروهی از روشنفکران شده و وقایع و
اشخاص تاریخی مشخصی همچون مشروطه و ملیشدن صنعت نفت و مصدق و
 ...نقاط عطف و قهرمانان پیشین مبارزات امروز میشوند .اگر چه بیرونکشیدن
این وقایع و اشخاص از تابوت پر زرقوبرق و پرتکرار راویان این شکل تحلیل
تاریخی مبتنی بر یک الگوی غیرانضمامی همچون سهگانة فئودالیسم-سرمایه
داری-سوسیالیسم برای سوداگر یا سهگانة سنت-گذار-مدرنیته ممکن شده
است ،اما به انضمامیترین شکل ذهن و زبان و عمل افراد را در هر لحظه به خود
معطوف میکند.
سوداگر در تحلیل نظام ارباب-رعیتی در ایران به بررسی سه نظریة مربوط به
نظام ارضی ایران میپردازد .نظریه نظام آسیایی ،نظام بروکراتیک لمپتون و
فئودالیسم شهری کیدی .سوداگر با نقد شیوة تولید آسیایی آغاز میکند و با
وجود نقد آن ،رسوبات این نظریه همچنان در تحلیلهای وی باقی میماند.
بهخصوص در این زمینه که "شکل آسیایی تولید لزوماً پایداری بیشتری نشان
می دهد چرا که در بسیاری از حالات جماعات آسیایی در نتیجه ترکیب صنعت
و کشاورزی خود بسته بوده و همه شرایط تولید و تولید اضافی را در خود
جمع کردهاند (به عبارتی فرد از جمع مستقل نیست) به همین دلیل مهمترین
وجه تفاوت با راه ژرمنی یا رومی برای خروج جماعتهای اولیه از حالتهای
بدوی اجتماعی ،مقاومت در برابر تحولات تاریخی است (سوداگر.)52 :7956،
وی در انتقاد به شیوه تولید آسیایی با اشاره به این که مشخصات شمرده شده
برای شیوه تولید آسیایی را نمیتوان برای تعریف یک طریقة تولید کافی
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دانست ،تاکید میکند که شرایط تصوری موجود یعنی ترکیب کشاورزی و
صنعت در هر واحد تولیدی و جدائی واحدها از یکدیگر تنها محدود به شرق
نیست( .سوداگر )57 :7956،اما نظام بروکراتیک لمپتون با وجود نقدهایی که
به آن دارد به دلیل شیوه نگرش خاص آن" ،شایسته توجه و مطالعه است".
لمپتون در کتاب مالک و زارع خود ،نظام زمینداری در ایران را اساساً
بروکراتیک میداند ،و نه فئودالی .چرا که در ایران برخلاف اروپا ،یک رشته
مقتضیات اداری موجب ظهور نظام خاصی از اعطای زمین بوده است .سوداگر
لمپتون را در این زمینه نقد میکند که "بروکراسی پایه و گوهر یک
صورتبندی اقتصادی اجتماعی را توضیح نمیدهد"(.سوداگر )31 :7956،اما
در ادامه در غسل تعمید دموکراتیک خود جایگاه اصلی این نظریه را در آرای
خود مییابد ،و بیان میکند که بروکراسی "شکل شیوه حکومتی و راههایی
را که طبقات حاکم برای اجرای سیاست دولتی و خط مشی اداری پیش
میگیرند ،توضیح میدهد"( .سوداگر .)31 :7956،او میگوید" :آنچه خانم
لمپتون را دچار چنین اشتباه بزرگی میکند شیوه توجه خاص او به مناسبات
ارضی در ایران قرون وسطی است .او بجای آنکه برای شناخت جامعه ایران
تحلیل خود را متوجه مسائل زیربنایی و اصلی سازد ،که به پیدایش اشکال
مختلف اداری و حقوقی میدان میدهد ،درست برعکس شکل و ترتیب نظام
اداری دولتی و زمینداری را پایة نظام اقتصادی فرض میکند"(
سوداگر .)37 :7956،اما در این واژگونسازی چیز زیادی تغییر نمیکند ،جز
وجدان آسودهتری برای طرح همان مباحث و اعطای نشان نوآوری آکادمیک
به پژوهش صورتگرفته؛ به این ترتیب" :همانطور که میدانیم شکل اعمال
حاکمیت طبقهای بطورکلی در تمام دورههای تاریخ ایران یعنی از دوره باستان
تا تشکیل مجلس شورای ملی استبدادی بوده است .و همانطور که لمپتون
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توضیح داده است یکی از علل وجود قدرت مطلقه تمرکز امور مالی در دست
سلاطین وقت بوده که بدان وسیله امرای خود را تحت کنترل قرار میدادند.
اما آنچه ما را از خانم لمپتون در این باره عمیقاً جدا میسازد تعیین و بررسی
آثار و نتایج ناشی از وجود قدرتهای مطلقه است"( .سوداگر)31 :7956،
سوداگر در تحلیل خود از لمپتون به تحلیل روبنا-زیربنایی متوسل میشود.
بدین طریق که روبنای لمپتونی که با گزارههای «مقتضیات اداری» و
«بروکراسی»« ،نظام خاصی از اعطای زمین» و از این دست "اشکال مختلف
اداری و حقوقی" مشخص میشود در مقابل زیربنای سوداگری که با
گزارههای «فئودالیزم»« ،روش اقطاع» ،و از این دست "پایههای نظام اقتصادی"
مشخص میشود بهمیدان جدال کشیده میشود .در این جدال لمپتون (در کنار
بسیاری تحلیلگران تاریخ) بر روبنا بهعنوان عامل اصلی و تعیینکننده و
سوداگر بر زیربنا تاکید و اصرار دارد .گویی تاریخ به صفحه شطرنج و یا صحنه
نمایش عروسکی تبدیل میشود که در آن روبنا مجهز به بخشی از فکتهای
تاریخی و زیربنا مجهز به بخشی دیگر به مصاف یکدیگر میروند .آنچه بر این
بازی کمیک مورخان (که البته تبعات آن عمدتاً تراژیک است) سوار میشود
دوگانه ویرانشهر-آرمانشهر است که در این مدل شکل تخیلی و نامشخص
دوگانههایی را بهخود میگیرد که مانند حکومت مطلقه (استبداد) ،دموکراسی
و  ...میتواند بهشکل جبههبندی تمام گذشتة نامشخص در مقابل تمام آینده
نامشخص درآید .در این میان تاریخنگار همچون یک طالعبین گذشته و آینده
را در یک دفتر مقدس با وردی نامشخص پیش رو مینهند و همه وقایع را بدین
ترتیب به همین دفتر ارجاع میدهد .ارجاع همه چیز به یک چیز ،برهم افتادن
و کنارهم قرار گرفتن موارد متعددی است که از این پس بهشکلی اسطورهای
و در دوگانههای یادشده بههم مرتبط میشوند .این برهم انداختن/افتادن که
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در منطق اسطورهای ممکن شده است ،همان منطق «همآیندی» است که
«خرافات» نیز از آن تبعیت میکند .خرافی-اسطورهای شدن تحلیل تاریخی،
نمیتواند نه در وجه ایجابی و نه سلبیاش افقی غیرخرافی-غیراسطورهای را
مدعی شده یا پیش نهد .به نمونههایی از منطق خرافی–اسطورهای تحلیل
سوداگر در اینجا اشاره میکنیم.
سوداگر میگوید:
در شرق ،بهدلیل کمآبی و خشکسالیهای پیاپی ،بازده زمین و مقدار
محصول اضافی پایین است و در نتیجه قلمرو وسیعتری را برای
انباشت ،حکومتهای متمرکز و نیرومند میطلبید .درمقابل غرب
است که بازده زمین بالاست و در الگوی دوم قرار میگیرد .اما
براساس این الگو سوداگر تحلیل میکند که در شرق ،در دورههایی
که کشور فاقد حکومت نیرومند مرکزی بود مالیات و خراج از
ولایات به مرکز ارسال نشده و همه توسط خوانین و حکام منطقه
مصرف هزینههای شخصی میشده و بهشکل مانع پیشرفت امور
اجتماعی و اقتصادی کشور در میآمده است .لذا "شکوفاترین
دورههای تاریخ ایران زمانی بود که در آن سلاطین مقتدر ،موفق به
ایجاد وحدت میان سرزمینهای مختف گردیده و مرزهای کشور را،
در قبال هجوم اقوام خارجی که معمولاً با حملات پیدرپی خود اقتصاد
کشور را بهنابودی میکشاندند حفظ میکردند .و بدین وسیله امنیت
داخلی را برای رشد نیروهای تولیدی فراهم میساختند"  ...در اینجا
در کنار پادشاه که همزمان دارای قدرت مادی یک فرمانده نظامی و
حاکم کشور و نقش مهمی در اقتصاد داشت" ،ارتش [نیز] ضمن
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کارهای دیگر نقش اقتصادی نیز داشت که عبارت بود از نگهبانی
شهرها ،کانالها ،مزارع آبیاری شده و راهها" (سوداگر:7956،
31و.)37
وی در ادامه میگوید" :هنوز هم در نیمه دوم قرن بیستم ،این مساله
لااقل از لحاظ نظری بقوت خود باقی است (این که حکومت در رأس
امور است) .و این پرسش در برابر ما قرار میگیرد که آیا ،سعادت
خلقهای کشورها در این خواهد بود که هر یک تحت تأثیر فرهنگ
قوی برای جدائی بروند؟ و یا وحدت داوطلبانه خود همه نیروهای
اقتصادی و اجتماعی را برای ساختن جامعه واحد بکار اندازند؟
بدیهی است اندیشة هر نوع جدایی نمیتواند با منافع واقعی مردم
ایران در هر گوشه از مملکت که زندگی میکنند منطبق باشد...
[لیکن] قدرتهای مطلقه قرونوسطائی ایران همواره در مقابل خطر
تجزیهطلبی و خانخانی (گریز از مرکز) ،که خود از مختصات اقتصاد
فئودالی است ،مواجه بودند" (سوداگر 37 :7956،و )32
حال این نکته با اهمیت باید مطرح گردد که با قبول پایه اقتصاد ایران در نیمه
دوم قرن بیستم باید به دنبال منبع قدرت دیگری بهعنوان جایگزین "زمین
داری" باشد/بود .چرا که از نیمه دوم قرن  73و بهخصوص پس از اصلاحات
ارضی ،شکل مالکیت سرمایهدارانه در ایران تسلط یافته و جایگزین مالکیت
ارضی فئودالی که ریشه از دوره اسلامی داشت ،شد .از برآیند این هماندازی
پدیدههای مختلف میتواند دکانهای بیشتری باز شود ،از "استبداد ،انتخاب
انسان ایرانی" تا اشکال مختلف نظریات "ملیگرایی" .سوداگر در ادامه در
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تأثیر دوره پیشاتاریخی خود بر دورة تاریخی به میدان آمدن دموکراسی چنین
تحلیل میکند:
"سیستم اربابی در پایان دهه  91یعنی زمانی که اقتصاد کالائی در
کشور و بویژه در شهرها کاملاً گسترش یافت ،بهمرحله تجزیه خود
رسید ....این نظام که از آغاز قرن حاضر با ایجاد هر واحدی از
مناسبات جدید –بویژه پس از انقراض قاجاریه -آسیب پذیرتر
میگردد ،سرانجام با اصلاحات ارضی که از سال  7941شروع شد به
کلی از هم پاشیده شد .بدین ترتیب بسیاری از پایگاههای اقتصادی
و اجتماعی آن مانند سیستم مزارعه ،وابستگی شخصی رعیت به ارباب
و زمین و سلطة اجتماعی و سیاسی اربابان فئودال درهم شکست"
(سوداگر .)79 :7956،چیزی که نتیجه تکامل اقتصاد کالایی در
شهرها ،یعنی در خارج از محیط کشاورزی انجام گرفت ،اگرچه مبارزه
روستائیان و نفوذ کشاورزی مکانیزه در دهات و اشاعه کارمزدوری
نیز در تجزیه روابط کهنه بیتأثیر نبوده است( .سوداگر)74 :7956،
و اینگونه صورتبندی میکند:
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
حکومت دموکراتیک نبوده است .در این شرایط حکومت مطلقه تنها
نوع حکومتی است که با خصلت اجتماعی فئودالیسم مطابقت دارد.
بهطورکلی در نظامهای قرونوسطائی شرق و غرب دو نوع حکومت
مطلقه فئودالی دیده میشد:
 )7حکومت متمرکز که مناطق وسیعی را در بر میگرفت.
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 )2حکومت غیرمتمرکز و پراکنده (خانخانی یا ملوکالطوایفی که
قلمروی کوچکی را شامل میشد) .هر یک از اشکال نامبرده معرف
اوضاع اقتصادی ،جغرافیایی و اجتماعی مناطقی بود که آن شکل در
آن ظاهر میشد"( .سوداگر)31 :7956،
همانطور که زیربنا و روبنا میتواند کلیات و جزئیات یک تحلیل تاریخی را
رقم بزند ،به ابعاد مختلف اقتصادی ،جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی نیز
میتواند در یک تحلیل تاریخی بهطور مجزا و یا پشتسرهم ولی همچنان مجزا
ارجاع داده شود .این شکل از ارجاعدهی آنجایی بروز میکند که دوگانه یا
چندگانههای مختلف همچون "واقعیت به ما هو واقعیت" در تحلیل تاریخی
مسجل شود .که در نتیجه آن یک وضعیت مجبور است خود را به این ابعاد تقلیل
داده و پس از تقلیل جمعبندیکند .حاصل این میشود که وضع موجود دائماً
و در بخشهای مختلف مجبور است وضع اقتصادی اجتماعی یا وضع سیاسی
فرهنگی و  ...شود .شاید این نوع از دستهبندی در گذشته رهگشا بوده اما در
این دسته تحلیلها دیگر جنبه ابزاری و فرمال خود را از دست داده و همچون
یک موجود گریزناپذیر بهعنوان بخشی درونی–ذاتی از پیکرة هر نوع تحلیل
تاریخی درآمده است ،گویی ابزاری که روزی برای یاری رساندن بهدست
آدمی ساخته شده است ،اکنون بخش جداییناپذیر همان دست شده است6.

6در این مقطع شایان ذکر است که این نوع از تقلیل و جمعبندی تقلیلها در وضعیت کنونی
با توجه به پیچیدگی پدیدهها و ناکارآمدی دستگاههای نظری متکی بر این نوع از تقلیل
در فهم و توضیح آنها از یک سو منجر به از رونق افتادن این دستگاههای نظری و
شکلگیری دستگاههای هیبریدی ،بین رشتهای ،التقاطی شده است .خود این از-
رونقافتادگی ظرفیتی برای گشودن افقهای غیرتقلیلگرایانه را آغاز کرده است .اما از
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سوداگر در فضای نظری-تخیلیای که از تقسیمبندی سهگانه تحلیل تاریخ خود
میسازد سرمایهداری را حامل دو وجه مثبت و منفی برای کشورهایی که به
آنها نفوذ کرده میداند .وجه مثبت آن به ساده لوحانهترین صورت ممکن
همان شعار انقلاب فرانسه است ،یعنی "آزادی ،برابری ،برادری" .شعار انقلاب
فرانسه در ادبیات روشنفکری ایران به دموکراسی تخلیص ،پیگیری و برای
آن جامهدری میشود .وجه منفی آن چنان که ادبیات روزجهانی آن دوران
میطلبیده استعمار است .استعمار یعنی رشد ناموزون دولت-ملتها که در
پیخود دخالت دولتهای برتر در سایر کشورها ،شکلگرفتن مزدورهای
دولتهای برتر ،خروج سرمایههای ملی از کشور و نهایتاً وابستگی یک ملت به
یک یا چند قدرت برتر را درپی دارد .خروجی چنین سناریویی چیزی نیست
جز" ،سرمایهداری وابسته"" ،استعمار"" ،استقلال ملی" . ...،بدین ترتیب
سوی دیگر پیچیدگی وضع موجود (بهشکل سیالتی بیقانون و قاعده) بهخصوص از سوی
دستگاههای نظری پستمدرن همچون حقیقتی ابدی-ازلی که مطلوب و آیندة روشن جهان
خواهد بود پذیرفته شده و به آن دامنزده میشود .این جنبه از آگاهی به پیچیدگی وضع
موجود اگر چه آن زمانی موضوعیت مییابد که آگاهی از خود و برای خود است اما راه
پیشروی خود را در حفظ همین پیچیدگی به نفع شرایط موجود برای همه انسانها بدون
هیچگونه طبقهبندی از آنها همچون آگاهیای فروبسته و درخود طلب میکند .آیرونی
قضیه در اینجاست که اگرچه این جنبه از آگاهی به پیچیدگی تاکید و بنیان خود را بر تکثر
انواع و اقسام انسانها ،فرهنگها ،رفتارها و  ...میگذارد ،لیکن آن هنگام که این اصل
میباید مسجل شود ،برای همه انسانها که دیگر طبقهبندی شده و متکثر نیستند به یکسان
به آگاهیبرایخود تبدیل میشود .انسانهایی که طبقهبندی شده و متکثراند آن هنگام که
میخواهند در برابر این طبقه بندی و یا تکثر موضعی بگیرند و یا بدان بیاندیشند ،در این
نظام فکری ،میبایست همچون یک انسان بهمعنای عام آن و بدون هیچگونه طبقهبندی و
تکثر در برابر آن موضع بگیرند و این موضع چیزی نیست جز پذیرش همین طبقهبندی و
تکثر موجود .یعنی موضعگیری یکسان انسانهای غیر یکسان در برابر یک پدیده.
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نولشکر سرمایهداری که با فتح کهنهقلعة نظام ارباب-رعیتی وارد ایران شد،
در یک تردستی ،به دو خصیصة خیروشر تقلیل مییابد .بر شانة راست آن
دموکراسی لانه کرده و بر شانة چپ آن استعمار .بدین ترتیب است که خصیصه
اصلی سرمایهداری یعنی استثمار نه تنها در بستر انضمامی تحلیل رنگ میبازد
بلکه در فضای انتزاعی جمعبندیهای وی نیز به آن دو فرشته خیر و شر
استحاله و یا بیان صریحتری حذف میشود .قهرمانان تاریخ نیز در این
صورتبندی نمیتوانند جز داعیان فرشتة خیر سرمایهداری و دشمنان قسم
خوردة فرشته شر آن باشند؛ یعنی سربهداران و سربلندان آزادی و دموکراسی
و وطنپرستی .از این پس سایه دموکراسی ،ملیگرایی ،استعمار ،وابستگی،
انحصار ،استبداد ،بر آثار سوداگر سنگینی خواهد کرد .از این پس تاریخ تاریخ
دموکراتیک بودن/شدن یا نبودن/نشدن و در مقابل استبدادی  -دیکتاتوری
 فاشیستی بودن/شدن یا نبودن/نشدن خواهد بود .همة تاریخ ،یعنی افق آتیما برای تغییر ،در عرصه تنگ مرزهای ملی کنونی به پای مفاهیم انتزاعی و
منطق خرافی و اسطورهای وی ،ذبح خواهند شد.

 تاریخ موانع یا مرثیهای برای یک رویاسوداگر در کتاب «بررسی اصلاحات ارضی ( »)7941-51بر قلههای ضعف
مناسبات اربابی و الغای استبداد فئودالی میایستد تا لحظة سلطهیابی لیبرالیسم
و بهعبارتی شروع "تاریخ" را رصد کند .برای او اهمیت و تأثیر اصلاحات
ارضی در "رابطه با تغییراتی [است] که در برهم زدن نظم سنتی کهن و تشدید
و تقویت رشد روابط سرمایهداری در ایران صورت گرفته" است.
(سوداگر )5 :7953،بررسی تاریخ اصلاحات ارضی برای سوداگر در زمینه
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تاریخ انباشت اولیه اهمیت مییابد ،جایی که در سایة انقلابهای بورژوازی به
کندهشدن ناگهانی تودههای بزرگ انسانی از وسایل معاش و تبدیلشدن به
پرولتاریای آزاد ،زمینههای رشد روابط سرمایهداری را ایجاد میکند .از این
جا به بعد پیشاتاریخ تنها به شکل موانع یا میراث عرضی خود را نشان میدهد.
اما این نشاندادن لزوماً حاشیهای و خنثی نیست ،بلکه برعکس ،جا به جا
میآید تا کلیت تاریخ موانع را سروشکل دهد .در این خصوص میگوید" :نوع
و تکامل سرمایهداری در هر کشور به ساخت اقتصادی-اجتماعی ماقبل
سرمایهداری آن و چگونگی تجزیة این ساخت اجتماعی مربوط میشود"
(سوداگر )25 :7953،و اینگونه نتیجه میگیرد که "مالکیت ارضی اربابی سد
عظیمی در مسیر رشد و گسترش روابط سرمایهداری است 1و از همینرو است
که هدف نخستین سرمایهداری در کشاورزی الغاء این روابط است و این همان
خواست آزادیخواهان و عناصر مترقی است که از بدو مشروطیت تاکنون
مطرح کردهاند .همان قهرمانان اصلی "ایران" ،که در فاکتهایدستدوم
تاریخی تبدیل به قدیسههایی شدهاند که نمیتوان بیوضو به ساحت قدسی آنان
1این سلطة مالکیت اربابی را سوداگر در سه دوره بررسی میکند:
 )7سالهای آخر قرن نوزدهم تا  :7921که بدون تغییر در ساخت اقتصادی و اجتماعی نظام
ارباب-رعیتی ،با رونق بازار داخلی و خارجی سرمَایه از راه سرمایههای تجاری و
بروکراتیک بیش از پیش در کشاورزی رسوخ میکند.
 )2سالهای  7921تا  :7941که در این دوره کشاورزی سرمایه داری به صورت یکی از
شکلهای تولید کشاورزی در میآید.
ادامه )9 :سالهای  :7941-51در این دوره مالکیت اربابی رسماً و عملاً منسوخ می گردد و
مالکیت سرمایه داری جای آنرا می گیرد ...از عوامل مهم تغییرات سریع روابط ارضی این
دوره قوانین اصلاحات ارضی و ملحقات آن است که از سال  7941به بعد تصویب و بمرحله
اجرا گذاشته شد( .نگاه کنید به :سوداگر)72 :7953 ،
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وارد شد" .هم اینان بهدرستی معتقد بودند که مسأله کشاورزی و چگونگی
حل آن پایه نیرومندی برای تغییرات دموکراتیک ایجاد خواهد کرد  ...روابط
سرمایهداری با رهایی کشاورزان از وابستگیهای اربابی و گسترش آزاد بازار
داخلی و برانگیختن ذوق و شوق تودههای روستایی بهدانش و فرهنگ ملی
رونق میگرفت ... .اما سلطة نظام استبدادی ،شرایط غیردموکراتیک اجتماعی،
اصلاحات ارضی را عمدتاً در چارچوب منافع طبقه حاکم محدود ساخت و حل
مسالة ارضی در ایران همانند آلمان و ژاپن بهگونه «پروسی» یعنی شیوه
اصلاحات از «بالا» انجام پذیرفت"( .سوداگر )3 :7953 ،الگویی که باید توضیح
داده شود.
سوداگر برای گذر از فئودالیسم به سرمایهداری دو الگو را مطرح میکند .در
الگوی اول که نمونههایی چون انگلستان ،فرانسه و آمریکا را شامل میشود،
مالکیت فئودالی و همة آثار و عوارض آن ،بهواسطة تجزیة مالکیت ارضی
فئودالی در "طوفان انقلاب بورژوازی" ،از بدنه جامعه کنده شده و اجرای
اصلاحات ارضی بهگونهای رقم زده میشود که "راه را برای استقرار نظامهای
دموکراتیک هموار"(همان )21 :میکند .لیکن در دیگری که با عنوان
"الگوی پروسی" ،الگوی آلمان و ژاپن را شامل میشود ،روابط سرمایهداری
در شرایطی که قدرت اقتصادی و سیاسی در دست مالکین بزرگ متمرکز شده
پا میگیرد و بهروابط مسلط تبدیل میشود" .در چنین حالتی اقتصاد جامعه
بهتدریج جنبه بورژوایی پیدا کرده و استثمار سرمایهداری جای استثمار
فئودالی را میگیرد"( .سوداگر" )25 :7953،نهادها و بنیاد مالکیت ارضی
دست نخورده باقی میماند و بهعلت فقدان پایه تودهای برای تبدیل فئودالیسم
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به سرمایهداری راه برای استقرار نظامهای دیکتاتوری هموار

میگردد"3

(سوداگر .)21 :7953،به عقیده سوداگر ما نیز به مناسبت "یک رشته علل
تاریخی" راه دوم را انتخاب کردیم (سوداگر .)21 :7953،اینجا نیز با پرشهای
مفهومی بین دیکتاتوری-استبداد-فاشیسم و ...و درک ناصحیح و نادقیق و
غیرتاریخی مفاهیم و همچنین عدم درک درست از دورهبندی ،پویایی لازم برای
هماهنگسازی قالبهای تاریخی و ساخت روایت جذابتری فراهم میشود.
سوداگر با حمایت ویژه از دو تن از بانیان طرح اصلاحات ارضی در ایران
(ارسنجانی و دکتر امینی ،بهعنوان نیروهای کارآمد لیبرال دموکرات) از طرح
اولیه اصلاحات ارضی نیز بهعنوان طرحی مترقی دفاع میکند و به نقد مخالفین
بهخصوص چپها که "جنبههای مترقی ضد اربابی" آن را از نظر دور داشتهاند
و با این موضع در صف نظریهپردازان خردهبورژوا قرار گرفتهاند ،میپردازد.
لیکن سوداگر معتقد است در اجرای آن ،برای اینکه زمین در دست
سرمایهداران شهری ،بورژوازی بروکراتیک ،شرکتهای خارجی ،اربابها و
بالاخره بورژوازی ده متمرکز شود "قانونگذاران" و "مجریان" دست به
تحریف هدفهای اولیه و حرکت قوانین در جهت تازه میزنند ...با این همه
قوانین اصلاحات ارضی بهعلت" :جداکردن تولیدکنندگان مستقیم از زمین و
وسایلکوچک تولید ،پایاندادن به سلطة اجتماعی و اقتصادی ارباب بر دهات
و ایجاد شرایط مناسبتری برای گسترش و وحدت بازار داخلی ،علیرغم همه
جنبههای عقبمانده ،ضد دموکراتیک و ضد روستائیاش ،قوانینی مترقی بهشمار
میرود .و در شمار مترقیترین قوانینی است که تاکنون در ایران به مرحلة
3سوداگر پیروزی فاشیسم در این کشورها را با چگونگی انتقال آنها از فئودالیزم به سرمایه
داری مرتبط میداند( .سوداگر)21 :7953،
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اجرا گذاشته شده است"( .سوداگر" )77 :7953 ،این انقلاب پاسخگوی
نیازهای بازار درحالگسترش بود ،و برای تثبیت پایههای لرزان حکومت در
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
روستائیان را در ردیفهای مقدم انقلاب قرار دهد نداشت [ ...لذا] در جریان
تحولات دهه  7941پوسته روابط ارباب رعیتی بجای خود باقی ماند ولی
محتوای آن سرمایه دارانه شد"( .سوداگر)75 :7953،

 بازی نظری تاریخ :پوسته/محتوا ،تداوم/گسست ،حال/گذار و ...این بازی از خانههایی تشکیل شده است که در یک چیدمان نظری میتوانند
جابجا شوند و از کنار هم قرارگرفتن خانههای مشخصی از آن ،تحلیل و نظریه
تاریخی استخراج شود .هر بازیگری که بتواند چیدمان جدید و جذابی از این
خانهها را بوجود بیاورد لزوماً برد بیشتری نخواهد داشت .میزان برد در این
بازی نظری به هوش استراتژیک بازیگر برای فهم جدال نیروهای حاکم در
عرصههای واقعی حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد .به عبارت
دیگر میزان ابنالوقتی بازیگر میزان برد او را تعیین میکند .در مواردی
بازیگر میتواند چیدمانی داشته باشد که در آینده دستمایة جدال نیروها قرار
بگیرد و یا اینکه برای جدالهای آتیای که خود پیشبینی کرده بازی کند.
وجه کُمیک این تراژدی نظری آنجاست که بازیگر بازی نظری تاریخ خود را
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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وجه تراژیک این کُمدی نیز آنجاست که از یک سو ذهن و زبان و عمل در
عرصههای مختلف زندگی ناچار و یا مشتاق به ماندن در همین زمین و بازی با
همین عناصر برای تداوم یا تغییر خود باشد و از سوی دیگر در حوزههای
علمی و علمیه ،کهنهکاران مشغول گرفتن پایگاههایی برای تعلیم و انتشار
تردستیهای تاریخی خود کنند و بازیگران جوان و جویاینام نیز دستبکار
هرچهجذابترکردن این بازی بشوند و سعی در ارائه چیدمانی داشته باشند که
همة عرصههای حیات را با همه تغییراتش در بر بگیرد.
سوداگر در زمین بازی نظری تاریخ ایران ،که در اینجا نمونهای از آنرا
آوردهایم ،خانههای انحصاری ،پیشرفته ،غیرملی ،دیکتاتوری را پشت هم
میچیند و فاشیسم از آن در میآورد3.

 3در این بازی ،بشیریه با خانههای پیشرفتة اقتصادی و پسماندة سیاسی -غیردموکراتیک
تاس میریزد و انقلاب  51میخواند .کاتوزیان و پیران و امثالهم روی برگ استبدادall- ،
 inمیکنند و برای ملت آزاد ایران شکوهمند ،درحالی که بوربون خود را در لیوان
میگردانند ،آرزوی عاقبتبهخیری میکنند .دلوزی-سمنیها مهرههای جذاب و جدید و
جالب و کول صنایع دستی-بومی جهانی-عقبماندهنمای پیشرفته-دموکراتیک رقابتی محض
را کنار هم میگذارند و به میمنت زیباییشناسی بازی و بازی-برای-بازی انگشت شصت
خود را به سمت جهان علم میکنند .طباطبایی و جلاییپور و توفیق ،نسخة سنت-مدرنیتهای
همین بازی را به کمک هشتکهای ایستادن-در-آستانه و نه-به-گذار رو میکنند و آش
تلفیقی-متکثر-زمینهای را برای انوشیروانهای عادل در تکایای آکادمی میپزند و نوحة
مظلوم ایران  ...مهجور آکادمی  ...لبتشنه خودم ،میانگیزانند.
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در چیدمان نظری و بازی مفاهیم سوداگر ،یکی از راههایی که پرش از یک
مفهوم به مفهوم دیگر را تسهیل میکند ،استفاده از دوگانة فرم و محتواست .به
این صورت که در یک شیفت تاریخی بین مفاهیم ،مثلاً پرش از خانة فئودالیسم
به خانة سرمایهداری ،آن مفهوم به دو بخش فرم و محتوا تقسیم میشود ،که
یکی از آنها در این پرش تاریخی موفق شده و تداوم مییابد و دیگری در
درة میان دو مفهوم جا میماند؛ یعنی در ادامه همان مثال فرم (پوسته)
فئودالیسم تداوم یافته ولی محتوای آن تغییر میکند به سرمایهداری ،و
اینگونه است که دیکتاتوری مشخصة همه دوران میشود .این تسهیلگر
تاریخی بعدتر در میان محللهای پساساختاری در دوگانة گسست و تداوم،
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راحت جان میشود .چرا که اینگونه بازی با مفاهیم ،بخصوص در مورد سنت
و مدرنیته که تقریباً مسجل شده است ،فرم یا محتوا میماند (تداوم) و دیگری
نمیماند (گسست) و تعیین تکلیف برای گذرگاههایش به مسأله اصلی تحلیل
تبدیل میشود .مثلاً اینکه ایران از کی ،و دقیقاً از کی مدرن شد؟ از نیمه دوم
ناصرالدینشاه ،یا نیمه اولش؟ یا محمدشاه بود؟ یا حتی فتحعلیشاه؟ حال با
کدام واقعه؟ کدام جنگ؟ کدام احداث یا تأسیس؟ کدام همهگیری یا
سربرآوردن؟ بدینترتیب جدال برای یافتن اسناد عجیب و غریب و یا
برجستهکردن وقایع خیلی خاص یا خیلی عام ،به رقابتی آیرونیک (فُکاهی)
بدل میشود.
بدینترتیب اصلاحات ارضی برای سوداگر ،که اصلاحاتی بورژوایی بود ،بدون
شرکت روستائیان و به رهبری بروکراتها [به قول لمپتون] نتوانست به
دموکراسی منجر شود و پوسته فئودالی را به زیر کشد .لذا تضادی بین پوسته
فئودالی غیردموکرات و محتوای سرمایهدارانه مناسبات بوجود میآید« .در
جریان تحولات سالهای دهه  7941پوستة روابط ارباب-رعیتی بهجای خود
باقی ماند ولی محتوای آن سرمایهدارانه شد( ».سوداگر )75 :7953،این پوسته
فئودالی در سیر حوادث نشان داد که «بسیار نیرومند است و میتواند تغییرات
اقتصادی زیادی را در درون خود جای دهد( ».سوداگر .)75 :7953،سوداگر
در جای دیگر نیز میگوید :دوره انتقالی را نمیتوان به مثابه مرحله ویرانگری
بین دو دوره تصور کرد که در آن فراشد تولید اجتماعی متوقف میشود .زیرا
ضرورت توزیع کل کار اجتماعی را نمیتوان با شکل خاصی از تولید اجتماعی
الغاء کرد ،بلکه فقط شکل ظاهری آن تغییر مییابد( .سوداگر)4 :7951 ،
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سوداگر بازی نظری خود را اینگونه تشریح میکند که« :شناخت بنیان
اقتصادی-اجتماعی جامعة ما در آستانة اصلاحات ارضی بویژه درک گرایش
بورژوایی آن ،شگفتی ظاهری ما را از مبادرت طبقه حاکمه که پیوند
گستردهاش با نظام اربابی و ویژگی ضد دموکراتیکاش کاملاً مشهود بود،
غیرمنطقی میسازد» (سوداگر )3 :7953،بنابراین سؤال از علل اصلاحات ارضی
اینگونه پاسخ خود را مییابد .وی جدای از ضرورتهای روابط سرمایهداری
که از واپسین سالهای قرن نوزدهم رخنه کرده بود ،با تاکید بر آرای وارینه
(که بر اساس مطالعات لمپتون این موضوع را بررسی میکند) هدف اصلاحات
ارضی را در تکمیل انقلاب مشروطیت و بیش از اهداف اقتصادی ،در از بین
بردن قدرت مالکین میبیند .این موضوع را اینگونه شرح میدهد که "پس از
کودتای  23مرداد  92و با توجه به توانایی اقتصادی حاصل از افزایش درآمد
نفت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی به سود بخش صنعت و
خدمات و نفت ،و از همین جهت قدرتیابی شهرها ،اربابان آشکارا نسبت به
افزایش ناگهانی ثروت دیوانسالاران و بازرگانان با دیده حسرت مینگریستند
و از سرمایهگذاری در دهات حتی برای تعمیر و لایروبی قناتها خودداری
میکردند و فشار مضاعفی را برای رعیت ایجاد میکردند .لذا رونق بازار کار
در شهرها رعایا را در جستجوی لقمهای نان بسوی این بازارها کشاند و پیدایش
بازار کار بهمثابه یک فرایند انقلابی در تجزیه روابط ارباب رعیتی عمل کرد".
(سوداگر 21 :7953،و  )27از سوی دیگر نیز "رواج صنایع خانگی در روستا
[بدلیل بازاریافتن در شهر] در سالهای دهه  7991وابستگی روستائیان را به
زمین و ارباب کم کرد .اما نیرومندترین حامیان اصلاحات ارضی را بازرگانان
و صاحبان حرفههائی تشکیل میدهند که خود صاحب زمین نیستند .اطاق
بازرگانی بهمناسبتهای مختلف از دولت خواسته است تا در نظام اجارهداری
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تجدید نظر کند" (.سوداگر )22 :7953،این در کنار "حمایت سرمایهداری
امپریالیستی از نظام اربابی و سلطة بورژوازی بروکراتیک بر اقتصاد و
سازمانهای اجتماعی و تغییرات در طبقه حاکمه (طبقهای که دیگر زمینداری
منبع اصلی درآمد آنرا تشکیل نمیداد) و جنبشهای روستایی نیرومند به
رهبری حزب توده در سالهای  7925که سرتاسر استانهای شمالی و غربی را
در خود فرو برد و دوباره پس از سرکوب  7925تا  ،7923در سالهای 7923
تا  7992تحت تأثیر رشد و تکامل مبارزات ملی و دموکراتیک شعلهور گردید"
(سوداگر ،)29 :7953،ترسی از روستائیان آگاه و در نهایت عوامل خارجی در
تهیه و اجرای قوانین اصلاحات ارضی –با فشار مستقیم به دولت -تاثیرگذار
بودند .اینگونه سوداگر میتواند به شمایی از نیروهای حاضر و جبههبندی این
نیروها برسد .به عقیده سوداگر در ایران طی سالهای دوره انتقالی (-7914
 )7941کنش و واکنشهایی در ترکیب طبقاتی هیئت حاکمه بوجود آمد و با
اینکه تغییرات بطورکلی در درون طبقات اربابها و بورژواها محدود ماند،
عناصر تازهای از لایههای متوسط بدرون آن راه یافتند ،که در جریان این
راهیابی با ایدئولوژی حاکم غسل تعمید دیدند( .سوداگر )23 :7953،در بخش
عمدة دوره انتقالی زمین و مالکیت بر آن ،منبع اساسی قدرت سیاسی بود .اما
در این دوره با گسترش گردش کالائی پایههای آن سست شده است .لذا در دهة
 7921جای خود را بهمنابع دیگر قدرت داد( .سوداگر )23 :7953،در اینجا
سوداگر با اشاره به منابع اساسی قدرت سیاسی ،راه مهمی را میتواند بگشاید
که در آن مناسبات قدرت و نیروهای درگیر در آن میتوانند به انضمامیترین
شکل تعیین و تکلیف شوند ،ولیکن بیدرنگ راه را با نتیجهگیریهای از
پیش مشخص قبلی میبندد .یعنی همة مناسبات قدرت و منابع پشتیبانش با
فرمهای سادهشده دیکتاتوری و استبدادی و دموکراتیک و غیره سربسته
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میمانند .نتیجهای که سوداگر میگیرد این است :فساد و تبهکاری از
ویژگی های هر نظام استبدادی از آن جمله استبداد آسیائی است که قرنها با
ما بوده (سوداگر )92 :7953،است.
چنانچه اشاره شد تاکتیک پوسته و محتوا در بازی نظری تاریخ با تداوم و
گسست در تاریخ پیوند میخورد .در همین راستا ،بحث در باب دوره انتقال ،یا
گذار ،دو وضعیت را در حالتی انتزاعی از پیش متصور میشود که لاجرم
میبایست شرایط را برای انتقال یا گذار از یکی به دیگری فراهم کند .از اینرو
است که سرمایهداری در صورتبندی انتزاعیش ،به ایران وارد میشود یا اینکه
ایران به آن وارد میشود .مسائلی که در دنباله طرح میشود ردیابی زمان،
مکان و نحوة این ورود است .یعنی انتزاع مجموعهای از مناسبات اجتماعی،
زیر لوای مفهومی که اشاره به برخی از بروزاتش ،تحلیل انتزاعی از تاریخ
انضمامی را در پی دارد .مثال مشخص در اینجا همان سرمایهداری است.
سرمایهداری ،کارخانه ،غرب و موارد دیگری که برای وی جز مفاهیم انتزاعی
نیستند ،به یک فرماسیون انتزاعی تبدیل میشود که اینگونه پرسشها را
درپیخواهد داشت :آیا باید به سرمایهداری/لیبرالیسم/نولیبرالیسم وارد شد یا
نشد؟ اصلاً آیا شرایط ما شرایط سرمایهداری/لیبرالیسم/نولیبرالیسم هست یا
نیست؟ کی شد که اینگونه شدیم؟ چرا سرمایهداری/لیبرالیسم/نولیبرالیسم در
ژاپن و کره درست پیاده شد در ما نشد؟ مگر ما چه مشکلی داشتیم؟ مشابه
همین سوالها در درگیری انتزاعی سنت-مدرنیته نیز طرح میشود :آیا ما مدرن
هستیم؟ چرا همزمان که در جهان مدرن بودیم در خارج از آن ایستاده بودیم؟
چرا به روسها باختیم؟ چرا مدرنیتة ما کج است؟ چرا غرب پیش رفت و ما عقب
ماندیم؟ چرا همه از ما جلو میزنند و ما فقط از بدبختر از خودمان جلوتریم؟
آیا مدرنیتة ما خاص است یا عام؟ آیا اصلاً ایران و ما ایرانیها خاصایم؟ آیا ما
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نباید روایت خود از مدرنیته را نقاشی و نقالی کنیم؟ و بسیاری پرسشهای
دیگر که اگرچه در این سطح ،انتزاعی و مضحکاند ولی تبعات و برآیند آنها
لزوماً طنز نیست ،بلکه کاملاً برعکس تراژیک و دهشتناک است .نهتنها ذهن و
زبان و تلاش و تحقیق افراد مختلفی طی سالهای طولانی درگیر همین شکل از
پرسشها و پاسخها میماند ،بلکه سیاستها ،برنامهها و هزینههای گزافی در
راستای اهداف گروهها و طبقات مشخصی برای پیادهکردن و نکردن همین
انتزاعات ،یعنی مدرنشدن یا نشدن ،سرمایهداریشدن یا نشدن ،دموکرات
شدن یا نشدن و غیره اجرا و صرف میشود.

 تلخی بیپایان :وظایف نیروهای دمکراتیک در مرحله کنونیسوداگر در اثری با عنوان "دو مقاله :وظایف نیروهای دمکراتیک در مرحله
کنونی و قیام چگونه به پیروزی رسید" به تحلیل مشخص درباره انقلاب  51و
وضعیت اقتصاد-سیاسی ایران و نیروهای اجتماعی موجود میپردازد .به اعتقاد
سوداگر ویژگیهای سرمایهداری ایران از این ناشی میشود که سرمایهداری
در ابتدا بهعنوان یک کالای وارداتی ،نظام اجتماعی ایران را زیر تحت تأثیر
خود قرار داده و سلولها و هستههای آن در نتیجة پویش درونی روابط
تولیدی شکل نگرفته بلکه بهصورت یک رابطه از خارج وارد شد؛ از راه توسعة
تجارت و با ویرانکردن صنایعدستی و ورود کالای ارزان خارجی .سرمایه
بهعلت خصلت وارداتی خود برای این که بتواند شرایط مناسب اولیة فعالیت خود
را ایجاد نموده و امنیت بازار را حفظ کند ،میبایست با نظام حاکم وارد زد و
بند شود .این ائتلافی است بین نظام ارباب-رعیتی و سرمایة خارجی که از سویی
مانع رشد نیروهای تولیدی میشود و از طرفی ابقای نهادهای اربابی و استبداد
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آسیایی و سلطنت مطلقه است .تحولات لازم برای سلطة بورژوازی نیز چون از
بالا بود هرگز جنبه انقلاب دموکراتیک دهقانی را نداشته و اربابها،
دیوانسالاران و قزاقها به سرمایهداران تبدیل شدند( .سوداگر)22 :7953 ،
ازسویدیگر وجود درآمد عظیم نفت به پیدایش یک قشر نیرومند انگلی و
ناسالم بهنام دیوانسالاران و فنسالاران و توسعة افراطی سازمانهای دولتی و
در واقع بورژوازی بوروکراتیک کمک کرده است .اما صرفنظر از خصلت
بروکراتیک ،سرمایهداری ایران دارای خصوصیتی انحصارگرا نیز میباشد ،در
واقع این سرمایهداری نه از راه رقابت که از راه انحصار رشد کرده و بههمین
مناسبت این نظام از قوام و دوام نظامات سرمایهداری غرب بیبهره است .این
وضع موجب تشدید رشد ناموزون اقتصاد و آشفتگی و بینظمی در امر تهیه و
تدارک کالا و انباشت فوقالعاده ثروت در دست بورژوازی دیوانسالاری
محدود گردیده است گروهی که رهبری سیاسی و اقتصادی سرمایهداری ایران
را در دست دارد و شاه مظهر آن است .این قشر (سرمایهداری حاکم) که وارث
دو کودتای سیاه ( 7233رضاخان و  23مرداد محمدرضا) است از داشتن
هرگونه پایگاه اجتماعی بین مردم بیبهره است و از لحاظ سیاسی ضعیف و فاقد
هنرنمایی سیاسی بورژازی غرب در تحمیق و ادارة جامعه است( .سوداگر،
 )24 :7953پس بهدلیل همین نداشتن پایگاه در داخل کشور با سرمایههای
انحصاری بینالمللی دارای روابط متقابل مکانیکی است و از این جهت حامل و
مبلغ فرهنگ سرمایهداری امپریالیستی است .نتیجهگیری از این مقدمات سخت
نخواهد بود :فاشیسم ایران همه خصوصیات استبداد کهن اربابی را با خشنترین
نظامات سرمایهداری در هم آمیخته است ( ...سوداگر )25 :7953 ،این تکنیک
تحلیل تاریخی را میتوان با بازی جملهسازی تمرین کرد .به این صورت که از
شما دعوت میشود با این واژگان جمله بسازید« :فاشیسم ،سرمایهداری ،استبداد
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کهن اربابی ،خشن ،بوروکراتها ،ایران ،غرب ،مردم ،دموکراسی ،امپریالیسم».
چند نمونه را که هر خوانندهای میتواند به آن بیافزاید و از آن لذت ببرد را
در اینجا میآوریم:
 مردم ایران در مقابل غرب که خشن ،امپریالیستی و فاشیستی است به
پا میخیزند .یعنی بهتر است بهپا خیزند .کما که به پا خاستند.
 فاشیسم ایران همه خصوصیات استبداد کهن اربابی را با خشنترین
نظامات سرمایهداری در هم آمیخت .برای همین است که شاه که سمبل
هر دوست ،جرثومه فساد و سگ زنجیری جنایتکاران است و اگر از
بین برود همه چیز درست میشود.
 فاشیسم ایران همة خصوصیات کهن دینی را با نولیبرالیسم درهم
آمیخت .برای همین است که سپاه و آخوند ریشة همه بدبختیهاست
و باید از بین برود تا ما هم بتوانیم آزاد ،دموکراتیک و پیشرفته
بشویم.
 ایران باید عناصر خوب غرب را که دموکراسی و سرمایهداری معقول
است بگیرد و عناصر بد آن را که امپریالیسم و فاشیسم است کنار
بگذارد .از طرفی عناصر خوب خود را که سنتهای خوب ،مثل
مهماننوازی ایرانی و واره ،است نگاه دارد و عناصر بد خود را که
خشونت و مردسالاری و استبداد کهن اربابی است به محاق ببرد .در
کل بهتر است یک لیست از عناصر مطلوب و نامطلوب از همه جا تهیه
شود ،بعد باهم بنشینیم و انتخاب کنیم.
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بنا به فرمولاسیون سوداگر ،نیروهای موجود شامل شاه و خاندان او در مقابل
بورژوازی ملی است و طبقة کارگر در بین این تضاد اصلی قرار دارد و باید بین
این دو یکی را برگزیند .طبقه کارگر در میان این دو جبههبندی اصلی جامعه
ایران به هر دو سو میتواند و علیالقاعدة عنوانشده که باید درغلتد! .اما از
آنجایی که شاه حاضر به ایجاد اتحادیه نیست و کارگران از این عدم آزادی
سرخورده شدهاند ،و از سوی دیگر ،از آنجایی که بورژوازی ملی اصولاً ترجیح
به سامان دادن شرایط کار با اتحادیههای کارگری دارد ،و نگرانی بورژوازی
ملی از سیاستهای شاه در مشارکت کارگران در سود کارخانه (چیزی شبیه
سهام عدالت) ،زمینه مناسبی فراهم میکند تا طبقه کارگر را به دامان بورژوازی
ملی بغلتاند و ائتلافی (نا)میمون را رقم بزند 71.برای سوداگر جدال اصلی دیگر
نه میان کار و سرمایه که میان شاه و خاندانش با بورژوازی ملی است.
نمایندههای یکی امالفساد و نمایندههای دیگری ابوالخیر و قهرماناند .هر فرد
یا گروه یا طبقهای خارج از این جدال باید تکلیف خود را با این جدال روشن
کند؛ به خصوص طبقه کارگر که در جایی معادل مردم و درجایی دیگر معادل
زحمتکشان است و امکان انضمامی و مشخصشدن خود را تنها در نسبت با این
دوگانه مییابد .یعنی جدال میان تعداد محدودی در دوطرف این بازی ،باید
برای همه گروهها مسأله و خوراک اصلی باشد .یعنی هرکس که مصدقی یا
ایرانشهری یا مشروطهچی و ضد/طرفدارشاه و ضد/طرفداراجنبی و ازایندست
 71چنانچه پیشتر اشاره شد ،این وضعیت ،یعنی وضعیتی که در آن باید میان بورژوازی ملی
و بورژوازی درباری/سپاهی انتخاب کرد ،هر بار از سوی مدافعان آن در هریک از بحرانها
تکرار میشود .بیشتر موضعگیریها در جنبش سبز و اعتراضات دیماه نمونههایی از این
تلخی بیپایاناند که نه تنها پایانی برای وضع تلخ موجود متصور نمیشود بلکه تداوم آن
را با انتقال نرم یا سخت قدرت از یک سمت نیروهای قدرت به سمت دیگر آن و یا ائتلاف
"معقول" آنها با یکدیگر را سرلوحه و آرزو میکند.
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نباشد ،گویی نه تنها فهمی از فضای سیاسی ایران ندارد ،بلکه هیچ فهمی از
عینیترین شرایط خود هم ندارد .به این معنی که برای مثال هر کارگری یا معلم
یا مهندسی در هرجایی باید عینیترین شرایط کار و زندگی خود را که
مجموعهای از مناسبات انضمامی است با تیپهای یادشده بفهمد .پس از این پس
مسألهای که باید پیش روی "مردم"" ،خلق"" ،زحمتکشان" و البته "طبقه
کارگر" قرار بگیرد و با آن به خود و شرایطش بیاندیشد ،این است :از میان
گزینههای پیشرو یکی را انتخاب کنید .7 :شاه و خاندانش/رهبر و سپاه و
آخوندهای حامیش  .2بورژوازی کمپرادور/بورژوازی ملی  .9استبداد /قانون
 .4همه باهم ولی غیرخشن لطفاً.
ازیکسو ،بهنظر سوداگر شاه و خاندانش بزرگترین سرمایهداران کشوراند و از
طریق اعمال قدرت مطلقه و کمک سرمایههای خارجی (امپریالیستی) فرمانروایی
میکنند .از سوی دیگر ،بورژوازی ملی ایران ،در صورت موفقیت جنبش
دموکراتیک کشور به رهبری مصدق (مظهر میهنپرستی خردهبورژوایی و
بورژازی ملی) ،و تحقق کامل انقلاب دهقانی صورتگرفته میتوانست سیمای
تازهای بهکشور بدهد و رشد و گسترش تولید و مبادله کالایی ،البته نه در
چارچوب نظام بروکراتیک اربابی ،با پرورش فرهنگ و استعدادهای ملی
وتودهای و گسترش آزادیهای دموکراتیک و سندیکایی بیشتر میتوانست
زمینهساز انقلاب سوسیالیستی شود .این بورژوازی نماینده ناسیونالیسم کوچک
و دموکراتیک است و از این جهت با منافع مردم هماهنگ است .در حوزه اول
ابتکار اصلی در دست شاه است و شاه است که برجستهترین ایدئولوگ طبقه
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حاکم است .77شاه نماینده ناسیونالیسم بورژوازی بزرگاربابی است ،این
ناسیونالیسم بهدلیل قدرتطلبی شاه دارای تضادهایی با امپریالیسم است .و از
سوی دیگر بهدلیل حضور در جنگها و دخالت و تجاوز بهکشورهای همسایه،
ناسیونالیسم شاه دارای ماهیت تجاوزکارانه و جنگطلبانه است و از این جهت
مظهر شوونیسم عظمتطلبانه فارسها است و با منافع مردم ایران بیگانه است .از
 77آنچه را مارکس در پیشگفتار «هیجدهم برومر؛ لوئی بناپارت» مبتنی بر تحلیلهای
تاریخی مرتبط به آن دوره تحت سه طیف از تحلیل تاریخی از هم تمیز میدهد ،از این حیث
روشنگر است .نماینده اولی ،ناپلئون صغیر اثر ویکتور هوگو و دیگری کودتا نوشته پرودن
است و سومی متد تحلیل خودش است .وی در شرح این تحلیلها آورده« :ویکتور هوگو
به این اکتفا میکند که سرکرده مسئول کودتا را به باد ناسزاهای زهرآگین و شوخ چشمانه
بگیرد .خود رویداد به نظر وی همچون رعد و برقی ناگهانی در آسمان صاف است .وی در
این کودتا فقط ضرب شست یک فرد را میبیند .و متوجه نیست که با نسبت دادن چنین
نیروی ابتکار شخصی بیسابقهای در تاریخ به لوئیبناپارت بهجای کوچکتر کردن او بر
اهمیت وی میافزاید .پرودن اما ،میکوشد کودتا را بهعنوان نتیجه تحولات تاریخی قبلی
در نظر بگیرد .ولی قلم در دست وی چنان میچرخد که تکوین تاریخی کودتا به ستایش
تاریخی قهرمان کودتا تبدیل میشود .پرودن بدینسان به اشتباهی که همه مورخان به
اصطلاح عینینگر ما گرفتار آناند دچار میشود .و اما خود من ،برعکس ،نشان میدهم که
نبرد طبقاتی در فرانسه چگونه اوضاع و احوال و وضعیتی بهوجود آورد که نتیجه آنها
آدم کم مایة دلقکمآبی توانست قیافه قهرمان را به خود بگیرد ».آنچه در صورتبندی
مارکس از تحلیلهای تاریخی دوره خود از فرانسه میکند ،تاکید بر پدیداری است که در
آن شخص بناپارت تبدیل به قهرمان تاریخ میشود .در تحلیلهای مورد نظر مارکس تقلیل
در نگاه منجر به انتزاعی میشود که در یک فرد خود را بروز میدهد .در تحلیل سوداگر
نیز با چنین برخوردی روبرو میشویم به خصوص در تحلیل نقش شاه بهعنوان برجستهترین
ایدئولوگ سرمایهداری ایران ،که نتیجه آن معطوف ساختن همة تناقضات و توجهات به
سرنگونی همان یکنفر؛ یعنی بزرگکردن یک نفر یعنی یک انتزاع میان تهی برای رفع
مذبوحانة یک تناقض انضمامی.
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اینرو "انقلاب شاه و ملت" آغاز دوران تثبیت قدرت بورژوازی بزرگ و
"عصر رستاخیز" و کوشش در راه استقرار همین مقاصد است .بدینترتیب در
اینجا سوداگر به آن نقطة نهایی که سرمنشأ همة گرفتاریهاست میرسد ،یعنی
شخص دنیع شاه .وی تمام توان خود را که تاکنون در صفحات زیادی انباشته
و پشت دست نگاه داشته است ،به یکباره بر سر مرکز چگالشدة تباهی ایران
با خشم و فحاشی آکادمیک تخلیه میکند :شاه ناسیونالیست شونیستی
عظمتطلبانة فارسی بورژوزای بزرگاربابی تجاوزکار جنگطلب ضدمنافع-
مردم .در مقابل چنین تخلیهای و به همان سادگی و راحتی ،بر سر مرکز
چگالشدة سربلندی ایران نقل و نبات روشنفکری میپاشد :مصدق میهنپرست
بورژوای ملی پیشبهسوی سوسیالیسم دموکرات شکوفاکنندة فرهنگ و
استعدادهای تودهای و ملی همسوبامنافعمردم .سوداگر هرآنچه را در بیش از
هزار صفحه ریسیده به دمدستیترین تقلیل ازپیشموجود پنبه میکند و
اینگونه بر بالای منبر رشتهشدة هزار صفحهای تاریخش اعلام جهاد میکند:
"بنظر ما دفاع از شعار استقرار آزادیهای دموکراتیک ،و برای رسیدن به
تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری ،مهمترین شعار تاکتیکی روز از طرف
محافل و سازمانهای سوسیالیستی میتواند باشد"( .سوداگر )45 :7953 ،مشابه
چنین فراخوانی را امروز نیز به وضوح میشنویم.
سوداگر همة تضادها را به تضاد میان بورژوازی بزرگاربابی خائن و بورژوازی
ملی دموکرات (تضاد بین دموکراسی و دیکتاتوری سرمایه) تمام میکند و
ائتلاف با طرف سفیدروی تضادش را وظیفه و راهکار همه و بهخصوص طبقة
کارگر میداند .اما بیش از اینکه تردستی سوداگر در نمایش تضادهای عصر
خودش اهمیت داشته باشد ،این مسأله حائز اهمیت است که در زمان کنونی نیز
چنین شعبدهها و شعبدهبازهایی با سرخابها و سفیدآبهای جدید بهروی
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صحنه آمده و اساساً از اینروست که پرداختن به سوداگر موضوعیت و ضرورت
یافته است .سرمایهداری ملی دموکرات معقول (چیزی شبیه به بهشت برین
کشورهای شمالی) در مقابل سرمایهداری افسارگسیختة غارتگر (سپاه و
نولیبرالیسم و آخوند) از جمله مهمترین این تضادهای محیرالعقول است که همه
را و بهخصوص طبقة متوسط و کارگر را بهغلتیدن در دامن اولی دعوت میکند.
به اعتقاد سوداگر کارگران ایران قربانیان اصلی نظام سرمایهداری بروکراتیک
اربابی هستند ،لیکن بهدلیل ناآشنایی کارگران به تئوری انقلابی خود ،فقدان
سازمان مؤثر سیاسی طبقه کارگر و بیش از همه ترور خوانین دولت شاه،
جنبشهای کارگری محدود به اعتصابات صنفی گردیده (سوداگر25 :7953 ،
و  )26است .به صراحت بیان میکند که "اگر تضاد بین کار و سرمایه نتوانسته
است عامل دگرگونساز و بالفعل انقلابی در شرایط کنونی باشد ،تضاد بین
دموکراسی و دیکتاتوری سرمایه میتواند به اهرم نیرومندی برای به حرکت
درآوردن و متشکل کردن نیروهای ضدفاشیست مورد استفاده قرار گیرد".
(سوداگر )26 :7953 ،وی حتی تا آنجا پیش میرود که تضاد بین دموکراسی
و دیکتاتوری فردی سرمایه را نیز که "در نارضایتیهای اکثریت مردم یعنی
نارضایتی کارگران ،کارمندان ،طبقات متوسط ،سرمایهداری متوسط و حتی
لایههایی از سرمایهداران بزرگ بازتاب یافته است"( سوداگر ،)21 :7953،با
علاقه دنبال میکند .به نظرش" ،مهمترین اختلاف بین لایههای سرمایهداری
بزرگ تضاد بین بورژوازی بوروکراتیک اربابی که رهبری سیاسی و اقتصادی
را در دست دارد و سرمایهداری صنعتی خصوصی است و دادن چند سهم از
کارخانه به کارگران در گسترش مالکیتهای صنعتی توسط شاه که موجب فرار
سرمایه خصوصی شده و عدم توانایی بوروکراسی دولتی در تأمین شرایط لازم
برای پیشرفت کار روزانه کارخانههای کشور و قطع متوالی برق همه اینها
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موجب چنین اختلافی شده است .در این بین طبقات متوسط هم از دولت شاه
ناراضیاند .با بالا رفتن سطح زندگی آنان ،توقعات نیز بالارفته و وسایل درمانی
بهتر ،مسکن ،دانشگاه ،تفرجگاه بیشتر و  ...جزء نیاز این طبقه قرار گرفته
است( ".سوداگر )97 :7953،علاوه بر اینکه شرایطی را تصویر میکند که در
آن "کاهش درآمد نفت ،بالارفتن ترکیب ارگانیک سرمایه و بالنتیجه کاهش
نرخ سود و گسترش نیروهای تولیدی موجب تشدید تضاد بین جناحهای
بورژوازی بزرگ خواهد شد و این امر امکانات عینی -اگر چه موقتی -برای
ائتلاف بین بخشهایی از بورژوازی بزرگ را با نیروهای انقلابی فراهم خواهد
ساخت" (سوداگر )93 :7953،و دولتهای امپریالیستی نیز زیر فشار
جنبشهای آزادیبخش ملی ،سرمایهداری کشورهای درحالتوسعه و رشد و
گسترش نظامات سوسیالیستی از یک سو و تشدید مبارزه طبقه کارگر و پیروزی
احزاب چپگرا در کشورهای اروپای غربی از سوی دیگر در سیاست داخلی و
خارجی خود تجدید نظر (سوداگر )93 :7953،خواهند کرد .و این خود متأثر
از شرایطی است که در آن پیروزی کارتر بعد از شکست مداخله نظامی آمریکا
در ویتنام منجر به خط مشی تازهای شده که چرخش تازهای در سیاست جهانی
امپریالیسم است و دفاع از حقوق بشر و آزادیهای دموکراتیک و خودداری
از فروش سلاحهای استراتژیک جنبههای آن است.
مبتنی بر چنین تحلیلی است که سوداگر "وظایف عمدة ما در شرایط کنونی"
را پیش رویمان میگذارد:
اگر بپذیریم که مبارزه نیروهای دموکراتیک جامعه برای سرنگونی
فاشیسم عمدهترین شکل مبارزه را در شرایط کنونی تشکیل میدهد
(بدیهی است این امر بدان معنی نیست که تودههای مردم برای
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سرنگونی سلطنت بپا خاستهاند) ،بنابراین وظیفه ما در برابر حوادثی
که در کشور در شرف تکوین است معلوم خواهد شد( ".همان)42 :
بنظر ما سرنگونی فاشیسم و حتی تضعیف آن فقط از راه مبارزه مشترک
و طولانی همه طبقات و نیروهای انقلابی امکانپذیر است .در این
مبارزه صرفنظر از زحمتکشان که ستون فقرات این مبارزه را
تشکیل میدهند ،خردهبورژوازی ،بورژوازی متوسط و قشرهایی از
بورژوازی بزرگ میتوانند شرکت داشته باشند .علت شرکت
زحمتکشان ،بههمراه روشنفکران و دانشجویان نیز در این است که
آنها شاه را عامل کودتای  23مرداد و قتل ارزندهترین جوانان وطن
ما و ننگ ملی میدانند( .همان )49:بنابراین بنظر ما دفاع از شعار
استقرار آزادیهای دموکراتیک ،و برای رسیدن به تشکیل جبهه
واحد ضد دیکتاتوری ،مهمترین شعار تاکتیکی روز از طرف محافل
و سازمانهای سوسیالیستی میتواند باشد( .سوداگر)45 :7953،
[تاکیدها از من است].
اینگونه است که از چکیدة نظریات مارکسیستی که در سرتاسر آثار سوداگر به
آن رنگ و جلایی ویژه داده است تا عضویت در حزب توده و هزاران صفحه
بررسی وضعیت ایران ،فرمولی ساده و بیپیرایه بیرون میآید و در این آشفته-
بازار است که خانهها و شخصیتها و طبقات انتزاعیشدة او که شامل
زحمتکشان ،روشنفکران ،دانشجویان 23 ،مردادیها و ارزندهترین جوانان
وطن ،در کنار خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط و بزرگ میشوند ،گرد
هم میآیند تا به انتزاع بزرگتری سر و شکلی باب طبع کلیت وضع موجود
بدهند؛ یعنی مبارزه .همینجاست که باز سوداگر در انقلاب حیرت زده میشود
و ناچار میگردد در دستگاه نظری خود –حداقل موقتاً -دستکاری کند .او
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در مقالة قیام چگونه به پیروزی رسید اینگونه به "غفلت" خود اعتراف می-
کند" :اول این که "تودهها سازندگان واقعی تاریخند" و بعد این که "ما در
مشاهده آرمش ظاهری اوضاع توانا ،لیکن ناتوان از شناخت قدرت خلاقانه و
دگرگونگر پنهان تودهها بودیم .آنها را در حالت سکوت و رکود میدیدیم
و از قوانین جنبش و حرکتشان غافل بودیم( ".سوداگر )43 :7953 ،و بعد
اینکه :صرف نظر از عوامل عینی در هر دوره عامل ذهنی معینی بمثابه
عمدهترین مانع راه رشد و شکوفائی و پیشرفت جامعه را بسته است .نقش اصلی
نیروهای آگاه انقلابی شناخت این عامل خاص و نشاندادن راه از میان بردن
آنست( .سوداگر)43 :7953 ،
به اعتقاد سوداگر در واقعه کودتای  23مرداد ،علل پیروزی کودتاچیان و علل
شکست جنبش ملی همیشه بر وجدان مبارزان راه آزادی و استقلال ایران
سنگینی کرده است( .سوداگر )43 :7953 ،وی در ادامه دو سئوال مطرح
میکند )7 :چرا کودتا پیروز شد؟  )2چه مانعی در راه جنبش کنونی ایران
قرار داشت و چه کسانی در از میان برداشتن آن مؤثر بودند؟ این در واقع بار
سنگین گناه و سایة آن بر تاریخ است .وی دو سیاست را در مبارزه از هم
تفکیک میکند ،سیاست تسلیمطلبی و سازش و فرار از درگیری در مقابل رد
تئوری بقاء .به نظر او "سیاست دوم از سال  42توسط خمینی و انقلاب محمدی
که نخستین بار توسط کارل مارکس بکار رفته آغاز شده" (سوداگر:7953 ،
 )57است و دیگر مورد آن "جنبش قهرمانانه فدائیان و مجاهدان است که
طلیعه جنبش خودانگیخته مردم نسبت به نظام استبداد و امپریالیسم بوده است
که درعینحال اعتراضی خشمآگین نیز بوده که در برابر روش سازشکارانه
حاکم بر محافل چپ و روحانی" (سوداگر )52 :7953 ،قرار میگرفت .سوداگر
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در همین راستا به بررسی شرایطی میپردازد که بر اوایل انقلاب  51حاکم است.
شرایطی که در آن "نوسان و تردید بین سنتها و نیازهای زندگی امروزی،
ملاحظهکاری ،عدم قطعیت و برندگی در انجام کارها ،بیتوجهی نسبت به حقوق
اقلیتهای ملی ،ترس از مشارکتدادن نیروهای دموکراتیک جامعه در
سازماندهی امور ،جلوگیری نکردن از مداخله نیروهای خودسری که خود را
وارثین بحق انقلاب میدانند و بالاخره نداشتن یک برنامة کوتاه مدت و حداقل
اقتصادی و اجتماعی برای بهراه انداختن چرخهای اقتصادی کشور" (سوداگر،
 )61 :7953میتواند "شبح شوم آشوب و هرج و مرج با شتاب در آسمان
کشورمان پدیدار (سوداگر )67 :7953 ،کند .و پیشنهاد میکند که باید به
دکتر بازرگان فرصت داد تا موضع خود را در برابر آنها که هیچ حرمتی برای
رعایت آزادیهای اجتماعی قائل نیستند روشن کند( .سوداگر 66 :7953،و
)61
سوداگر در دو پاراگراف انتهایی خود ،پایانبندی خندهداری از بازی
جملهسازی ارائه میدهد ،که کلمات و ترکیبات آن برای ما بسیار آشنا است و
نشان میدهد این بازی میتواند چگونه و توسط چه طیف متنوعی بکار گرفته
شود[ :قسمتهای مختلف متن را برای دیگران بخوانید و بگویید حدس بزنند
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
و معنویت آینده را با تکیه بر اقتصادی شکوفا بنا نهد.

][54

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
سراسر عالم باشد( .سوداگر)63 :7953،
هر چند که بعدتر در مقدمه رشد روابط سرمایه داری (دوره انتقال) ،با عنوان
ملاحظاتی درباره جنبش کنونی مردم ایران ،در باب انقلاب  51در «ویترین
بزرگی از نظریه بازی ایدهآلیستی» خودش میگوید:
 بحران اقتصادی سال  56و  51زمانی بروز کرده است که با وجود
کاهش نسبی درآمد نفت در سالهای  56و  ،51باز هم امکانات
زیادی برای رشد و رونق اقتصادی وجود دارد .بههمین مناسبت
این بحران بهطور عمده نه ناشی از کاهش نسبی نرخ
سرمایهگذاری بلکه ناشی از عدم انطباق نهادهای اجتماعی با
روابط مسلط تولید سرمایهداری است[ .ادامه بحث دوگانة فرم و
محتوا که پیشتر آمد ]...
 از سوی دیگر؛ جنبش کنونی [انقلاب]؛ یک جنبش بورژوازی
تمام عیار است و بهعلت خصوصیت تودهایاش بهطور تفکیک
ناپذیری ضداستبداد سلطنتی و ضدامپریالیستی است .اگرچه جنبه
امپریالیستی آن گذرا و کمعمق است .و درباره دموکراتیکبودن
جنبش نیز جای گفتگو بسیار است[ .ادامه بازی جملهسازی ،با
اسطورهسازیهای ملی و دموکراتیک ]...
 بهمراه ،خلاء سازمانی و ایدئولوژیک بورژوازی دموکراتیک،
فقدان سازمانهای سیاسی و اجتماعی نیروهای انقلابی که یکی
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از مهمترین پیآمدهای زیانبار استبداد سلطنتی است ،از
ویژگیهای جنبش کنونی محسوب میشود .بدیهی است اگر
نیروهای انقلابی نتوانند سازمانهای مربوط خود را بهوجود
آورند و انقلاب را تا پیروزی نهایی ادامه دهند ،این خطر بهطور
جدی وجود دارد که بورژاری بزرگ با مشارکت سرمایههای
امپریالیستی انقلاب را در جهت منافع خود سوق دهد[ .ادامه
مرثیهخوانی و تاریخموانعنویسی ]...
 همچنین ،توسل به مذهب از طرف بورژوازی نه داوطلبانه ،بلکه
بنا به مقتضیات تاریخی صورت گرفته است .شعارهای
ضداستبدادی و هیاهوی ضدامپریالیستی دموکراتها نیز نباید
موجب گمراهی کسی شود .سوسیالیسم پندارگرایانهای که این
روزها بر سرزبانها است فقط پردهایست که خردهبورژوازی
ناآگاهانه بر استثمار بورژوازی میکشد[ .ادامة بازی نظری
تاریخ ]...
 پس آیا انقلاب کنونی ایران که ایدئولوژی مذهب راهنمای
آنست ،مشکل بورژوازی را که عبارتست از تغییر بنیادها و
نهادهای کهنه ،کاهش فساد عمومی ،بروکراسی و
دموکراتیزهکردن نسبی تولید اجتماعی ،به دیگر سخن انطباق
روبناهای اجتماعی با ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه به منظور
بدست آوردن حداکثر سود کاملاً حل کرده است؟ آیا بورژوازی
دچار دردسرهای علاج ناپذیر تازهای نشده است؟ [ ...فراهم
کردن زمینههایی برای اضافه کردن خانههایی به پنل بازی
نظری ]...
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بدینترتیب است که حتی وقتی کلیت چارچوب نظریای که ترتیب داده است
فرو میریزد بازهم به بازی نظری خود ادامه میدهد و امکان رهایی از آنرا
در خود فراهم نمیکند و با اضافهکردن مفاهیم و خانههای جدید به همان
چیدمان قبلیاش و یا جایگزینی برخی از آن خانهها با خانة جدید دست و بال
خود را دوباره به نفع نیروهای حاکم مشخص ،که همان بورژوازی ملی است
و به ضرر نیروهای محکوم مشخص ،که همان طبقة کارگر است ،میبندد .عمدة
این جابجایی مفاهیم حول جایگزینی شاه با ولایت مطلقه ،خاندان شاه با سپاه،
شاهدوستان وطنفروش با آخوندها و ازایندست است .نمونههای زیادی از این
شکل از بازی نظری و تحلیل انتزاعی را در کتابها ،روزنامهها ،سخنرانیها،
تاکسیها و اعتراضات پژوهشگران و سیاستمداران میتوان یافت.
سوداگر همانگونه که انتزاعی و شعارگونه آغاز میکند همانگونه انتزاعی و
شعارگونه نیز خاتمه مییابد .تاریخ هر بار همانقدر میتواند کمیک روی دهد
و خوانده و تفسیر شود ،که بار اول و همانقدر تراژیک تکرار میشود که بار
اول ،و تردیدی نیست که بازهم میتواند کمیک و تراژیک روی داده ،تفسیر
و تکرار شود ،خاصه اگر وجوه کمیک و تراژیک آن روشن نشود و بخصوص
اگر گامی برای نقد آن خارج از بازیهای نظری موجود و ورای جدال
نیروهای حاکم و قرارنگرفتن در این دو وجه برداشته نشود .متافیزیکهای
مشروطه ،تاریخ دموکراسی ،تاریخ قانونمداری ،شفافیت و مدیریت صحیح
همچون مرثیهای برای یک رویا و همچون شوخی تکراری بی مزهای برای
آسودن وجدانهای میانمایه ،هزینههای استثمار ،فقر و فلاکت موجود را با
کلمات به قربانیانش میپردازند.
فهم سوداگر از شکلگیری و بسط مناسبات ،در سطح پدیداری مانده است .این
مسأله به طور مشخص در مورد مناسبات سرمایهداری صادق است .از نظر
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مارکس ،مناسبات سرمایهداری آنجا حاکم میشود که در تکرار مبادله و انتقال
مداوم کالا که حامل اصلی مناسبات سرمایهداری است ،تثبیت میشود .تثبیت
مناسبات از اینرو آنجایی که متعین و تثبیت شده است ،به پتانسیلی برای
انکشاف در هر زمانه و زمینهای بدل خواهد شد .لذا سرمایهداری ،در شکل
تثبیت شدة خود همه جهان را در برابر خود و بالقوة خود دارد ،یعنی
برابرایستای (موضوع) مناسبات سرمایهداری بهطور بالقوه در مناسبات
سرمایهداری قرار گرفته است .لذا مناسبات سرمایهداری در سطح پدیداری ،با
حضور تجار انگلیسی و واردات و صادرات کالاهای مشخصی ،احداث اولین
کارخانههای مدرن و ازایندست از جایی به جایی دیگر منتقل میشود ،بلکه
در واقع هرجایی که برابرایستای جهان سرمایهداری است ،حتی آن هنگام که
هنوز تجارتی در آن رخ نداده و کارخانهای احداث نشده است ،از آنجهت
که بصورت بالقوه برابرایستای آن است ،در آن مناسبات قرار گرفته است .از
این منظر سرمایهداری منتقل نمیشود ،منکشف میشود .سوداگر مناسبات
سرمایهداری را در ایران تشخیص میدهد اما در کنار دیگر نظریهپردازان
سرمایهداری نامتعارف ایران قرار میگیرد ،که بهگونهها و عناوین مختلفی قابل
تشخیصاند :سرمایهداری نامتحقق وابسته ،غیر آزاد ،رانتی ،افسارگسیخته و
فسادزده ،مشروطة شکستخورده ،اصلاحات ارضی ابترمانده ،مصدق کودتازده
و انقلاب اسلامیشده .گویی همة جهان در رویای یک سرمایهداری ناب مانده
است .اقبال به نگارش تاریخ موانع و امتناع نیز میتواند نشانی باشد از وضعیتی
که به افقهای آرمان/ویران شهری نظر دارد و میتواند در کنار تحلیل بحران،
تاریخ نوستالژیک گذشته و اعلام فتوای سیالیت جهان فهم شود .اما این گرایش
به چه معناست؟ و به کجا میتواند میل کند؟ برای این دست تاریخنویسان کل
تاریخ جهان ،تاریخ مبارزه برای تحقق یک ایده است (برای سوداگر
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دموکراسی) ،پس مرز تاریخ و پیشاتاریخ نیز بر همین مبنا فهمیده میشود .بر
این مبنا درست از آنجایی که اولین زمزمهها و صحبتهای بلند و کوتاه دربارة
دموکراسی بر زبان جاری شده و به گوش رسیده یا در ذهنها آمده یا
میتوانسته بیاید ،تاریخ جهان آغاز میشود و در گسست از یا تداوم سنت
گذشتة پیشاتاریخی خود پیشمیرود .این شکل از خواندن تاریخ نیز خود
بخشی از تاریخ است و در مناسبات موجود معنای مشخصی دارد و از اینرو
تاریخی و اجتماعی است .در واقع ،خواندن تاریخ ،ساختن تاریخ است.
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ســـید ناجی
در میانه شلوغیهای دی ماه  7936شاهد برگزاری
جشنواره فارابی بودیم ،جشنوارهای که در آن از
برگزیدگان رشتههای مختلف علوم انسانی تقدیر و
تشکر میشود .برگزیدة بخش علوم سیاسی این سال
استاد سیدجواد طباطبایی بود که نشان بزرگی خود را
از رئیس جمهور حسن روحانی دریافت کرد .استاد
اخراجی سالهای پیش دانشگاه تهران ،اینک بر صدر
نشست و این خود بیانگر تحولی است درون یک نظام.

سیدجواد طباطبایی بر خلاف سوداگر مشخصاً جایگاه فراتاریخی و پرطمطراق
یادشده را بیش از هرکسی برای خود قائل است .بدینترتیب که برفراز اندیشه
معاصر میایستد و با تکبری بندهنواز و نگاه نخبهگرایانة عامهپسند خود را با
صراحت سادهلوحانهای تنها مالک حقیقت دانسته و به نقد و تخریب افرادی
چون خود همچون فردید ،داوری ،شایگان ،شریعتی ،آرامش دوستدار و بطور
کل فضای روشنفکری تغذیهکنندهاش میپردازد .طباطبایی از یکسو نمونة
خوبی است از کوششهای روشنفکری ایران برای تثبیت جایگاه خودش و از
سویی بازتابی است از سیر تحول این اندیشه تا لحظه مشخص کنونی .وی که
به نحو مطلوبی از بورسهای مطالعاتی در داخل و خارج ایران استفاده کرده
و برای تدوین نظریاتش درباره ایران ،هزاران صفحه کتاب و مقاله مسوده
کرده است ،در موسسه پرسش و مجلههای مهرنامه و سیاستنامه و دیگر
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فضاهایی که در اختیارش قرار گرفته به ترویج افکارش میپردازد .سیدجواد
طباطبایی هیچگاه خود را ایدئولوگ سرمایهداری ایران نمیداند بلکه او
نیز مانند سایرین این قبیله از روشنفکران ،دغدغه خود را مصالح و منافع
عمومی ایرانزمین و «همه» معرفی میکند .کارل مارکس دراینباره مینویسد:
"هر طبقة جدیدی که خود را به جای طبقة حاکم پیش از خود مینشاند،
ناگزیر است فقط برای رسیدن به اهداف خود ،منافع خود را به مثابة منافع
مشترک تمامی اعضای جامعه معرفی کند یعنی عبارات مطلوب را به کار گیرد
تا آنها را تنها ایدههای عقلانی و دارای اعتبار عمومی قلمداد کند( ".مارکس،
)771:7933
برای تشریح طباطبایی سعی خواهیم کردیم در آغاز آنچه در هزارتوی آثارش
به تفصیل میراند را نخست در روایتی که از مسأله ایران ترسیم میکند را شرح
داده ،سپس به نقشة راهی که برای برونرفت از وضع موجود ایران برای «همه»
پیش مینهد پرداخته و در خلال آن منطق روش و اندیشه او را روشن ساخته
و در نهایت موضع او را در نسبت با وضعیت کنونی تعیین کنیم .بیتردید در
طول چند سال گذشته که نام وی بیشتر بر سر زبانها افتاده است نقدهایی بر
آرای او نوشته شده است . 72عمدة نقدهای صورتگرفته یا نقضغرض شدهاند
 .72برای نمونه ،کمال خسروی در دو نوشتار به نامهای "تندیس زنده موبد فرهمند" در
نقد ایدئولوژی سید جواد طباطبایی منتشر شده در مرداد ماه  36و دیگری با نام "تاریخ
اشباح و ولایت ایرانشهری" منتشر شده در شهریور  36در سایت نقد اقتصاد سیاسی به بررسی
آثار طباطبایی پرداخته است .وی در نوشته اول با یادآوری پیشینه سید جواد طباطبایی از
وی به عنوان مترجم آلتوسر که دغدغههای مهم مارکسیستی داشته است یاد کرده و سپس با
اینکه طباطبایی از بحثهای مارکسیسم دور شده ،کارهای وی را که نشان کار جدی ،دقیق
و سختگیرانه دارد را دستاوردهای پژوهش وی دانسته که میتوانسته کم شدن قلمی و
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قدمی وی از میدان مباحث مارکسیستی را جبران کند .اما ظاهراً مقالههای "از میهن باید
دفاع کرد به ننگ یا نام" و "جهل دلیل نیست" طباطبایی او را از خواب چهل ساله بیدار
کرده و به این نتیجه رساند که باید ارزیابی تازهای از طباطبایی داشته باشد .وی اعلام
میکند که طباطبایی عجالتاً یک نهاد است و سه ساحت دارد :ساحت نخست آنرا "تندیس
زنده موبد فرهمند" مینامد :وی مینویسد طباطبایی در حال ساختن یک تندیس از خود
است و آن را به طرق گوناگون انجام میدهد .خودستایی و خودشیفتگی آشکار ،تحقیر
دیگران و نسبت دادن جهل به آنها ،اشارات تلویحی و بینامتنی به گستره دانش خود و ...
و در نهایت اشاره به اینکه طباطبایی هیچگاه شاگرد کسی نبوده است .ساحت دوم را کمال
خسروی هویت عاریتی مینامد که به پرداختن طباطبایی به پدیدارشناسی روح هگل اشاره
دارد .وی مینویسد ارائه تفسیری تطبیقی از "پدیدارشناسی" کاری است که احتمالاً از
طباطبایی نیز ساخته است ولی هدف او چیز دیگری است .طباطبایی با تفسیری گزینشی،
خوشهچینانه و دلبخواهانه ،در جستجوی تناظری شماتیک بین اثر و روش هگل و
ایدئولوژی ایرانشهری خود است .وی ادامه میدهد آنچه طباطبایی میجوید و میطلبد،
"شاهنشاه موبد ایرانشهر" است که تحت فرمانرواییاش آزادی ،یا جوهر انسانیت نزد هگل،
تحقق مییابد .در مارکسشناسی طباطبایی ،اشاره میکند که وی با دشمنی با مارکس و
مارکسیسم در جستجوی هویتی عاریتی برای ایدئولوژی است و سعی میکند توضیح دهد
که شناخت طباطبایی از عامیانهترین رونویسیها و ترجمههای عامیانه چهل سال پیش هم
عقبتر است .ساحت سوم "تبلیغ" و "غوغا" است .طباطبایی هر حربهای را در حمله به
مارکسیسم و مارکسیستها مجاز میداند و آنرا به دو طریق انجام میدهد -7 :روانشناسی
تودها ی؛ اینکه در هر مناسبتی اشاره به خودکشی پولانزاس و کشته شدن همسر آلتوسر
میکند .هدف وی تداعی جنون و جنایت با اندیشه مارکسیستی است -2 .بداهت غیرعقلایی
بودن سوسیالیسم و مارکسیسم؛ اینکه طباطبایی هرگز از تکرار این نکته خسته نمیشود که
بر سوسیالیست بودن جوامع نوع شوروی تاکید کند .نوشتار اول کمال خسروی نشان از
یک شتابزدگی داشت .وی هرگز به هسته مرکزی اندیشه طباطبایی نزدیک هم نشده بود.
اما در مقاله دوم ،این سؤال را مطرح میکرد که آیا حوزه فکری ،گفتار یا گفتمانی به عنوان
پروژه طباطبایی وجود دارد؟ و در ادامه به موانع استخراج پروژة طباطبایی چون شیوه
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و یا آب مضاعف ریختهاند به آسیاب استاد .در واقع طباطبایی در مناسبات و
جدال نیروهای بورژوازی امروز ایران معنا دارد و از اینرو در جبههبندیهای

سلبی طباطبایی و اینکه همواره طباطبایی بحثاش در انتقاد و رد نظرات دیگران است
میپردازد .خسروی به طباطبایی خرده میگیرد که چرا حمید عنایت را مورد نقد قرار داده
است و خود به تعریف و تمجید عنایت میپردازد .در ادامه مینویسد اگر مناقشات طباطبایی
با دیگران از آل احمد ،سروش و داوری را حذف کنیم ،از آن چند هزار صفحهای که
طباطبایی نوشته ،چند ده برگی بیشتر نمیماند .خسروی دومین مانع استخراج پروژه را
جغرافیای مفاهیم میداند .از نظر وی مفاهیم و تعابیر و اصطلاحاتی که استفاده میکند برای
مستدل ساختن ادعاهایش جایگاه و نقش کلیدی دارد؛ و آنها باید به تنهایی به مثابه دلیل
پذیرفته شوند .تعابیر و اصطلاحاتی مانند دوران ،دوران تاریخی ،انحطاط ،امتناع و وجدان
تاریخی .از نظر خسروی زبان و گفتار طباطبایی علی رغم ظاهر پیراسته و پر زرق و برق اش
زبانی شتابزده با ساختاری نیاندیشه است و به او خرده میگیرد که چرا در یک متن به جای
کشورهای آفریقایی نوشته است کشور آفریقا .همچنین میگوید که مفهوم ایرانی که
طباطبایی از آن سخن به میان میآورد کجا قرار دارد .وی سومین مانع را دوره بندی
زمانی و تاریخی مینامد و از دوره بندیهای کمابیش به هم ریخته زمانی طباطبایی گلهمند
است .کمال خسروی با تندیس خودساختهای به نام طباطبایی وارد نبرد میشود .تندیسی که
در ابتدا مارکسیست بوده و اکنون مشکل را در طرح نظریه ایرانشهری و سنتهای
سلطنتطلبانه میجوید و با غسلتعمید این تندیس آنرا در یک پارانویای سیاسی قربانی
سلطنتطلبان ،نژادپرستان و فاشیتها میداند .در کل آنچه کمال خسرویها در سید جواد
دنبال میکنند تا حدی سید جواد را از تیر رس مجادلات انضمامی کنار میگذارد و نقد او
را شکلی مضحک میبخشد .چهره علمی آنکادری که میتواند ورای این دعواهای
اصلاحطلب و اصولگرا و حتی سرنگون طلب بایستد .سیدجواد تا موضعگیری صریح نکند
در دسترس نیست .کمال خسروی هم میایستد تا در مورد خودش ،شاه و دیگران موضع
بگیرد تا شاخکهایش حساس شود .اما آنجا که همین حرفها را در زبان تاریخی و پیچیده
خود میزند ،قابل فهم که نیست هیچ بلکه حسرت برانگیز است .خواستنی است.
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موجود عصر شکوفاییاش ،که همزمان است با آغاز سیاستهای بانک جهانی،
در دورهای ،از فضای فعال رسمی اخراج شده و در فضای فعال غیررسمی
استخدام میشود و در دورهای دیگر بر جایگاه ویژة بزرگمردی علوم انسانی
و سیاسی ایران تکیه میزند .این دورهها در واقع بسته به دراختیارداشتن-
ونداشتن قدرت سیاسی توسط جبهة تغذیهشونده/کنندة او تعیین میشود .اما
در کل ،آنجا که بوق هردوی این جبههها به باد مباحث و مجادلات
روشنفکری ،برای چشمبندیهای عامهپسند سیاسی و تداوم خود نیاز دارد،
سید طباطبایی مهرنامه همانند و هماندازة حسین شریعتمداری کیهان ضروری،
عزیز و مطلوب است و از منظر منطق روشنفکری ایران هردو ،علت وجودی
یکدیگر و دلیل معرفتی وضع موجودند .اما نسب ادبیات و اندیشه طباطبایی
با این جبههبندیها چیست؟ در اینجا علاوه بر اینکه منطق پیشبرندة مباحث و
روش او را در این نسبت موقف بصر خواهیم داشت ،مضمون مفاهیمی چون
تجدد ،سنت ،اندیشه ایرانشهری و  ...را که دارای بار معنایی ویژة خود هستند
نیز تصریح کرده و مطمح نظر میگیریم.

 ترسیم بحران :مسیر اثبات وضعیت کنونی ایرانسیدجواد طباطبایی در مورد شکست جنبش مشروطه معتقد است تاکید بر عامل
سیاست بیگانگان ،خودکامگی کهنسال ،و مخالفت برخی روحانیون ،تنها
توصیفی جامعه شناختی میتواند بدست دهد ،و جای خالی منطق شکست را که
در قلمرو اندیشه قرار میگیرد ،پر نخواهد کرد( .طباطبایی )3 :7931 ،برای
طباطبایی ،موضوع اصلی "ایران" است .نگاه وی به وضعیت و ویژگیهایی که
به آن نسبت میدهد در واقع نتایج بحث طباطبایی است .وی وضعیت را
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اینگونه شرح میدهد" :وضعی که به دنبال بحران عقلانیت پیش آمد ،وضع
عدم درک منطق ژرف تجدد و بی توجهی به مبانی آن است و در این وضع،
از سویی ،شرایط امکان تأسیس اندیشه تجدد در غرب و از سوی دیگر ،شرایط
امتناع آن در ایران زمین را به دنبال داشته است 79که در پایان سدههای
 79امکان از جمله مفاهیم مهم در منطق و فلسفه است .در منطق ارسطویی ،امکان یکی از
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
می گوید در واقع از سلب وجوب سخن گفته است .به این معنی که اندیشهای را مطرح
می کند (که همان تجدد است) که در غرب ممکن شده اما در شرق نشده است .اما اگر با
همین منطق بخواهد بحث را پی بگیرد باید سلب امتناع را نیز به اثبات برساند .به این معنی
که روشن سازد که در شرق و مشخصاً در ایران نیز نمیتوانیم اندیشه تجدد نداشته باشیم ،یا
به بیان سادهتر باید ثابت کند اندیشة تجدد در ایران هم میتواند تأسیس شود .اما در این
لحظة تاریخی او بیش از یک خط یا یک پاراگراف یا نهایتاً یک صفحه حرفی برای گفتن ندارد
و به این بسنده میکند که بعد از اینکه برایمان به اطناب و با مثالهای متعدد سلب وجوب
اندیشه تجدد ،یا به زبان خودش زوال اندیشه ،را ثابت کرد ،در همانجا ایستادن را ،یعنی
در شرایط امتناع تفکر ایستادن یا در آستانه ایستادن را ،توصیه میکند تا اینکه بالاخره
صبح دولت همه بدمد و ما هم در اندیشه و سپس عمل متجدد شویم .کی ،کجا و چگونهاش
را «نه تو دانی و نه من» .اما اگر استاد ادعا کند که در سنت روشنگری ایستاده و منظورش
از امکان و امتناع در چرخش کپرنیکی کانت و عالم پدیداری طرح شده است ،آنگاه
میتوان امکان را سازگاری با شرایط صوری تجربه یعنی دستگاه مقولات فاهمه دانست .در
این صورت ،تجدد باید شرایط زمانمندی و مکانمندی را در خود داشته باشد و واجد
مقولات کم و کیف و نسبت باشد .اگر امکان تجدد پذیرفته شود و بنابراین با شرایطی صوری
تجربه سازگار باشد ،دیگر نمیتواند منوط به شرق یا غرب مادی و مشخص تجربی شود و
برای هر جا و هر زمانی ممکن است ،مگر اینکه سوژة شرقی یا غربی یا هر سوژة زمانمند و
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
است و غیرتاریخی است .اما طباطبایی باز هم میتواند ادعا کند که به این اصل کانت هم به
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این شکل وفادار است که بگوید مثلاً در شرق اساساً سوژة کانتی با قوای فاهمه مدنظر او
بوجود نیامد و چون بوجود نیامده است در شرق در شرایط امتناع اندیشه به سر میبریم.
یعنی در اینجا سوژهای نداریم که شرایط داشتن مقولات فاهمهای که بتواند با شرایط صوری
تجربة تجدد سازگار باشد ،را داشته باشد .اینجاست که تردستی استاد خود را نشان میدهد،
چرا که مکان و زمان را که جزو مقولات فاهمه و متعلق به امر معقول و عالم پدیدار است،
از عالم شناختی کانت بیرون رانده و به وادی نفسالامر و جهان تاریک نومن میفرستد .یعنی
یکبار مکان در سوژه مدنظر است که جزو مقولات است و بار دیگر سوژه در مکان مشخصی
است که میتواند شرایط شناخت او را تعیین و تحدید کند .در این تردستی ،ایرانزمین یا
شرقی که در جهان پدیداری کانت و در مقولات فاهمة سید اندیشمند ما واقع است ،جایش
با ایرانزمین همچون شیءفیالنفسه که متعلق به جهان تاریک نفسالامری کانت است عوض
میشود .البته ایرانزمین متعلق به جهان تاریک نومن باید روشنتر از روز درنظر و پیشفرض
گرفته شود تا بتوان کل یک پروژه را بر آن بنا کرد .این ایرانزمین روشنتر از روز همان
چیزی است که هست ،یعنی همان چیزی که فردوسی گفته و همه گفتهاند و موجود است.
بنابراین اندیشمندبودن به نسبت ایرانیبودن برای سید ما پسینی است .یعنی طباطبایی سید
ایرانی اندیشمند است و نه سید اندیشمند ایرانی .اما اگر باز استاد ادعا کند که از کانت فراتر
رفته و به هگل رسیده است ،که در او نومن نیز خود فنومنال است و جهان معقول است چون
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
باشد ،باز به بیان سادهتر یعنی سوار قطار مدرنیته شده باشد یا نشده باشد .بنابراین امکان و
امتناع تأسیس اندیشة تجدد در ایرانزمین ،همچون امری معقول و واقعی ،منوط است به
خودآگاهی ایرانزمین ،یا بهعبارتی منوط است به سوارقطارمدرنیتهشدن یا نشدن .اما ایران-
زمین کیست و چیست و چه کسی یا چه چیزی میتواند این شأن و جایگاه را برای ایران-
زمین قائل شود؟ پرسش اول لاجرم به متافیزیکی میرسد که به شکل تاریخی در یک
محدودة جغرافیای در یک بازة زمانی مشخص و در شخصیتهای مشخصی یا در دولت-ملت
مشخص ،چنانچه هگل دوست میداشت و طباطبایی نیز به تبع او دوست دارد ،متعین می-
شود .این متافیزیک از آن رو که تاریخی است نمیتواند غیرتاریخی به بیان آمده و بکار
بسته شود .لذا هم آنگاه که هگل از متافیزیک ایرانزمین سخن میگوید هم آنگاه که
طباطبایی از او گرته برمیدارد ،در نسبت با شرایط تاریخی و جدال مشخص نیروهای (بالقوه
یا بالفعل) حاکم ،آنرا صورتبندی میکنند .این موضوعی است که در متن اصلی بدان
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میانه در غرب و با برآمدن صفویان به اوج رسید و در حالی که این بحران
در غرب ،به تدوین منطقی نوآیین میانجامید ،در ایران زمین ،بحران تا
فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه چنان ژرف شد که به نظر نمیآید در
آینده نزدیک راه حلی پیدا کند  ...بنابراین مشکل شرایط امتناع و اینکه
چگونه به بنبست کنونی رانده شدیم ،مشکل بنیادینی است که باید جدی
گرفته شود و تدوین نظریهای در مبانی آن امر عاجلی است که باید ،پیش
از آن که تشت ایران زمین از بام بیفتد ،به آن پرداخت( ".طباطبایی:7931 ،
 )71عدمتوجه به مبانی و منطق نوآئین عصر تجدد ،طباطبایی را نگران کرده
خواهیم پرداخت .اما پرسش دوم معطوف میشود به خود هگل و طباطبایی و امثالهم که بر
مسند خودآگاهی نشسته یا در آستانههای آن ایستادهاند و بر آنها که آنجا نیستند خطابه
میرانند و دعوتنامه میفرستند ،هرچند که آن درگاه را به هر کسی درب نیست .از هر دو
استاد معظم ملک فلسفه و سیاست به اندازة کافی تقدیر شده و بالانشینیهای آنها نیز به
شایستگی ارج نهاده شده است ،و وسع اندک ما به اضافهکردن تمجید یا صلهای درخور ایشان
نمیرسد .در انتهای این بحث ،اشاره به گله و توصیة استاد اول به استاد ثانی در باب امکان
خالی از لطف نیست" :چون امکان ،در وهله نخست در مقابل امر انضمامی به عنوان امر
بالفعل ،صورت ناب یگانگی با خود است ،قاعده آن فقط این است که چیزی نتواند به لحاظ
درونی خود را نقض کند و به این ترتیب هر چیزی ممکن است ،زیرا این صورت همانندی
میتواند از طریق انتزاع به هر محتوایی داده شود .اما هر چیزی به همان اندازه نیز ناممکن
است ،زیرا در هر محتوایی ،چون چیزی است انضمامی ،متعین شدگی می تواند به عنوان
تضادی متعین و بنابراین به عنوان یک تناقص درک شود .بنابراین ،هیچ چیز توخالیتر از سخن
گفتن درباره این نوع امکانات و عدم امکانات نیست .به طور خاص ،در فلسفه نباید سخنی
دربارة اثبات این که چیزی ممکن است گفته شود؛ و این که چیزی ،چنان که میگویند،
اندیشیدنی است به مورخ هم توصیه می شود که از این مقوله استفاده نکند ،مقوله ای که
پیش تر اعلام شده بود برای خود ناحقیقی است .اما هوشمندی فاهمه توخالی ،بالاترین لذت
را در این انتزاع بیهوده امکانات و عرضة فراوان آن می یابد( ".هگل)992 :7932 ،
(تأکیدها از نگارنده است)
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است؛ عصری که در خاستگاههایش "کشف طلا و نقره در آمریکا ،قلع و قمع،
بردهسازی و به گورسپاری جمعیت بومی در معادن ،آغاز فتح و چپاول هند
شرقی ،تبدیل آفریقا به شکارگاهی برای به دامانداختن سیاهپوستها بهمنظور
تجارت ،مبشر سپیدهدم سرخفام عصر تولید سرمایه داری بود".
(مارکس )312،7936،طباطبایی نگران از نماندن نامی از ایران ،این وعده را
به خود و همراهانش میدهد که بحرانی که او مسألهدارش میکند آبستن
آتیهای برای ایران است ،که طباطبایی قابله آن است.
طباطبایی پیر شنیده است که هگل ،بحران را محل زایش تاریخ میدانست،
ازاینرو میخواهد نقش قابله را بر عهده بگیرد اما ابتدا باید شرایط امتناع
اندیشه را ،یعنی بحران را اثبات کند تا بتواند از آن چیزی بیرون بکشد.
پروژة او اینگونه تعریف و آغاز میشود و گزارههایش اینگونه در پی هم
ردیف میشوند :تشت ایران زمین در حال افتادن است و این بحران محصول
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
و ویژگیهایی است تا به وضعیت کنونی نسبت دهد تا برای بحران دلیل بیاورد.
اما در نهایت تلاشهای او باید به این پرسش برسد که اگر اندیشه تجدد در
ایران تأسیس شده بود ،قرار بود منجر به چه مسألهای شود که امروز جلوی
بحران و افتادن تشت ایران را بگیرد؟ و اراده به تأسیس اندیشه تجدد ،یعنی
دقیقاً اراده به چه چیزی؟ چهکسی چگونه در چه شرایطی میتواند اراده به
تجدد کرده و این ارادة نظری را بعمل برساند؟ هم از آنجا که طباطبایی پروژة
خود را در ساحت اندیشة سیاسی تعریف کرده و جایزة وزیرالوزرائی علوم
سیاسی را از دست شیخالرئیس سیاست ایرانزمین گرفته است ،پاسخ او به این
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پرسشها نمیتواند خارج از عرصة سیاست ،برای او یعنی عرصة بروز سرشت
قدرت سیاسی و نهادهایی که این قدرت درون آنها تولید و توزیع میشود
و بطور مشخصتر عرصة مناسبات قدرت در چارچوب دولت-ملت ،باشد و نقش
او نیز نمیتواند غیر از علمالهدائی ایران بحرانزدة درحالتشتبرافتادن باشد.
فهم طباطبایی نمیتواند فهم درستی باشد مگر اینکه پاسخهای او به این
پرسشها را روشن کنیم .اما پیش از آن به تصویر و توجیه او از بحران
میپردازیم.
بحران در خوانش طباطبایی ،در وهلة اول زوال اندیشة سیاسی است .طباطبایی
برای نشان دادن زوال اندیشه سیاسی ،ابتدا با بررسی آراء فارابی ،خواجه نظام
الملک ،خواجه نصیرالدین طوسی ،غزالی ،امام فخر رازی بدنبال پیداکردن خود
اندیشه سیاسی میرود و سه منبع کتاب و سنت (فقهی و کلامی) ،منابع ایرانی
بازمانده از شاهنشاهی ساسانی (اندیشه ایرانشهری ،)74و منابع یونانی را
 74برای طباطبایی کانون فرهنگ ایران در دوره باسـتان" ،برابر اصول آن شخص شاه
خدای بروی زمین ،ســبب ســاز وحدت در عین کثرت اســت"( .طباطبایی:7931 ،
،)775وی با اسـتفاده از تفسیری که هگل درباره نظام فرمانروایی ایرانیان میگوید":
شــاهنشــاهی را دولت دولتها میداند که دولت نیســت بلکه این صــورت از دولت ،با
خودکامگی و وحدت بدون کثرت دولتها سـازگار نیست( ".طباطبایی)745 :7931 ،
اندیشــه ایرانشــهری و " نهاد "شــاهی را دو ســتون وحدت وبقای ایران میشــمارد و
تجدید و تغییرات اندیشــه ایرانشــهری در دوره اســلامی را این گونه بیان میکند که
"در آغاز دوره اســلامی ،مفهوم شــاهی آرمانی (وقتی تحقق خواهد یافت که قدرت
حکومت با عدل و دین و حکمت توأم باشـد) در کانون اندیشه سیاسی قرار گرفت و
اندیشـه ایرانشـهری تجدید شد" .در این دوره اگر چه اندیشه ایرانشهری تجدید شد،
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تشخیص میدهد که بر پایه این منابع سهگانه قائل به بسط سه نوع جریان در
اندیشه سیاسی و اخلاقی میشود که به ترتیب آنها را با توجه به تداوم ساختار
اندیشه و منطق حاکم بر آن ،شریعتنامه ،سیاستنامه ،و فلسفه سیاسی مینامد.
هر نظریه سیاسی در ایران تا پیروزی جنبش مشروطه حول محور ارتباط دو
مفهوم "شاه-شبان" و "رعیت-رمه" است و آنچه در قلمرو اندیشه سیاسی
در دوره اسلامی ایران نظام سنت خوانده میشود ،در واقع وحدت در کثرت

اما مبنای بازپرداخت آن بیشــتر از آن که اندیشــه ایرانی باشــد ،واقعیتهای ســلطنت
مطلقه (ثبیت وحدت و حذف کثرت) بود ".با تجدید اندیشــه س ـیاس ـی ایرانشــهری و
بازپرداخت آن در دوره اسـلامی ،سـیاسـتنامهنویسـی به مهمترین جریان اندیشه سیاسی
تبدیل شد و به تدریج ،با تبدیل آن به نظریه سلطنت دوره اسلامی ،دیگر جریانهای
اندیشــه سـیاسـی را در خود ادغام کرد" .اندیشــه ایرانشــهری ،به حوزه شــعر ،ادب و
عرفان ایرانی انتقال پبدا کرد .دگرگونیهای سـیاسـی و فرهنگی ایران دوره اســلامی،
مانع از آن بود که اندیشـه ایرانشـهری بتواند در قلمرو فلسـفه سـیاسـی تجدید شود".
(طباطبایی )745 :7931 ،اندیشـه سیاسی ایرانشهری با تحولی که در دوره متأخر و به
ویژه ،پس از یورش مغولان در جهت توجیه نظامهای ســـلطنتی موجود پیدا کرد،
اهمیت خود را به طور کلی ،از دسـت داد و به ایدئولوژی سلطنت طلبی صرف تبدیل
شــد" .همه نمودهای اجتماعی وس ـیاس ـی ایران دوره اســلامی ،بویژه به دنبال چیرگی
ترکان ،با سـرشـت اندیشـه سـیاسـی ایرانشـهری در تعارض قرار داشـت و بدین ســان،
ایرانیان با انتقال آن به درون ذهن توانسـتند عامل اسـاسی و حدت و هویت خود را
حفظ کنند( ".طباطبایی)746 :7931 ،
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جریانهای سهگانه سیاستنامهنویسی ،75فلسفه سیاسی 76و شریعتنامهنویسی
71است که مفهوم "شاه-شبان" در کانون آنها قرار میگیرد .به نظر وی در
عصر زرین فرهنگ ایرانی تدوین نظریه بر مبنای خردگرایی بود که منابع
ایرانشهری و فلسفه یونان پشتوانه نظری برای مفهوم "شاه-رعیت" بود ،که
 75عمدهترین ویژگی سـیاستنامه ها تجدید نظریه سیاسی ایرانشهری و بازگشت به سنت
پادشـاهان عجم بود و در مرکز قرار دادن نظریه شاهی ایران باستان ،با سود جستن از
دیگر عناصـر گفتار سیاسی ،عناصری که از فلسفه سیاسی قدیم و شریعت اسلامی گرفته
شده است( .نگاه کنید به :طباطبایی ،سید جواد ( .)7933درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی
در ایران .تهران :کویر).
 76مؤسس آن فارابی بود ،وی را نخستین و واپسین فیلسوف سیاسی دوره اسلامی باید
دانسـت .اما این جریان که تا پایان عصـر ناصری ادامه پیدا کرد و حتی فیلسوفان این
دوره نیز در رســالههای خود به برخی مســائل آن اشــاره میکردند ،به زائدهای
بی اهمیت در این رسـالهها تبدیل شـد .اینکه چرا در دورهای فلسـفه سـیاسی توانست
پاسـخی مناسـب برای مسائل ایران باشد را مربوط به مقتضیات تاریخی ایران در زمان
فارابی میداند ،در دورههای بعد فلاسفه بدون توجه به شرائط به تکرار سخنان فارابی
پرداختند( .نگاه کنید به :طباطبایی ،سید جواد ( .)7933درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی
در ایران .تهران :کویر).
 71شـریعتنامه نویسی جریان فرعی دیگری در تاریخ اندیشه سیاسی ایران بود که ،اگر
از دیدگاه متشـتت غزالی برای توجیه شرعی خلیفه صرف نظر کنیم ،با تأخیر بسیار در
ایران نمایندگانی پیدا کرد و هرگز نیز جریانی مهم و مســتقل نبود .شــریعتنامه ها به
توجیه خلافت و سـلطنت میپرداختند و از مفهوم قدرت فاصـله گرفته و شریعت را در
کانون تفسیر خود قرار میدادند( .نگاه کنید به :طباطبایی ،سید جواد ( .)7933درآمدی
بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران .تهران :کویر).
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میتوانست پاسخی مناسب به مسائل زمان خود داشته باشد .اما در عصر امتناع
در عمل و اندیشه ،تحمیل شرایط و ضربهای که صوفیان با منطق ایمان بر
پیکر نحیف دورة زرین فرهنگ ایران وارد کردند ،دمار از روزگار عقلانیت
آغازین برآورد و اندیشه ایرانشهری را دچار زوال کرد" .در سدههای متأخر
دوره اسلامی ،سیاستنامهنویسی را که وجههای شرعی پیدا کرده بود ،جریان
مسلط اندیشه سیاسی میداند که توانست فلسفه سیاسی و نیز شریعتنامهنویسی
را در خود حل کند( ".طباطبایی )15 :7933 ،طباطبایی با تعریف حکمت
عملی به عنوان تاملی خردگرا در حیات مدنی ،براین باور است که تحولات
حکمت عملی ،در مقیاس محدودتری ،در واقع بازتابی است از دگرگونیهای
اندیشه سیاسی در ایران از خردگرایی به ترکیبی باطنی-شرعی .مینویسد:
"خواجه نصیرالدین طوسی با ترکیبی که از اندیشه باطنی و حکمت عملی
ایجاد کرد ،پیوندهای میان اخلاق ،حکمت عملی و تأمل در بنیادهای اخلاق
و مناسبات مدنی را گسست و زمینه را برای تبدیل حکمت عملی به سیاستنامه
شرعی فراهم آورد( .طباطبایی )713 :7933 ،وی تعطیلی بخش خردگرای
نظام سنت را عاملی میداند تا تنها سیاستنامه نویسی شرعی یگانه جریان
اندیشه سیاسی تا اصلاحات عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز باشد که از نظر
طباطبایی دیگر نمیتوانست پاسخی در خور به مسائل و مقتضیات زمانه بدهد.
گذشته از تعطیلشدن خردگرایی که در سیاستنامه بروز پیدا میکرد
طباطبایی سعی میکند با دریافت تاریخی از عرفان تأثیر آن بر زوال اندیشه
سیاسی را مشخص کند .بر این باور است که " اندیشه عرفانی ،به هر حال،
رویکردی نخبهگرا به عالم و آدم است و نمیتواند چنین نباشد ،اما تالیهای
فاسد آن زمانی پدیدار میشود که اندیشهای نخبهگرا مدعیانی در میان عامه
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مردم و بویژه عوام پیدا کند .بهنظر میرسد که زمان آن فرا رسیده باشد که
این وجه مبتذل و انحطاطیافته عرفان را ،که جز هلاهل از آن نمیتراود ،از
اندیشه عرفانی ادب فارسی دوره شکوفایی و عرفان نخبهگرایی جدا کنیم".
(طباطبایی )216 :7933 ،فهم این نکته کلیدی است که تاریخ چنان خوانده
میشود که پاسخی برای مسائل روز خواننده بیابد و نه چنانکه پرده از حقیقتی
تاریخی بردارد صرف آنکه پردهای از حقیقتی برداشته باشد .آنچه از بحران
در اینجا ترسیم شده است نیز به همین معنا باید فهم شود .علیرغم اینکه تمام
تلاش طباطبایی ایجاد نوعی فضای نخبهگرا برای فهم بازی قدرت و هدایت
عامة مردم است به خیر عمومی ،دوگانه و سهگانهای که بازتولید و تکرار
میکند جزو سادهشدهترین و "عوامانهترین" برداشتها و افقهایی است که از
شرایط کنونی به «در و بام هر برزن آراسته» است .دوگانة سنت/مدرنیته و
سهگانة ایرانی-اسلامی-غربی (به زبان فخرفروش طباطبایی اندیشه ایرانشهری-
سنت فقهی و کلامی-عقلانیت یونانی) در چند دهة اخیر نه تنها بیشترین تفسیرها
را از تاریخ ایران قالب زده است ،و نه تنها در ادبیات سیاسی بهترین آبشخور
برای جدال نیروهای مختلف حاکم برای تثبیت و تحکیم خود بوده است ،بلکه
در سر و زبان "عوام" نیز مثل فریبی بزرگ و سرابی پایانناپذیر جاری شده
است .این شکل از "عوامانهشدن" ،مطابق با نظر طباطبایی ،یعنی وجه مبتذل
و انحطاطیافتة یک اندیشه ،و در واقع این یکی از تناقضات درونی طباطبایی
است .از یکطرف فضای نخبهگرایی را میستاید که خودش از هر نظر قبلة عالم
آن است و از سوی دیگر سعی در ازدسترسخارج نگهداشتن آن دارد ،چرا
که نخبگی اندیشة او نباید به انحطاط و ابتذال عوامانه دچار شود .اما صورت-
بندی او از جهان ،از این جهت که مبتذل است عوامانه نیست و حتی از این
جهت هم که عوامانه است مبتذل نیست ،چرا که خود دوگانة نخبه-عوام نیز به
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هر ترتیب در این صورتبندی جایگاهی تعیینکننده دارد و با برداشتن بار
ارزشی آن میتوان به منطق آن پی برد .دوگانهها و سهگانة مورد نظر طباطبایی
در واقع سادهسازی جهان است به این خیال که میتواند بحرانهایش را حل
کند .نه تنها نمیتوان این شکل از فروکاهی ایران و جهان و تاریخ جهان به
دو بخش سنت و مدرنیته و یا ایرانی -اسلامی و یا شرقی-غربی (و یا هر ترکیب
و تلفیقی که با آن میتوان در خانه و بازار انجام داد :بومی-سنتی-شرقی در
فضای جهانی غربی در ادبیات گردشگری ،اسلام ایرانی شرقی مدرن در ادبیات
روشنفکری دینی ،ایران اسلامی در ارتباطی معقول با غرب در ادبیات وزرات
خارجه ،غربی مدل ایرانی در ادبیات صنعت مد ،ملیگرای غربگرای سنتی در
ادبیات احزاب ،ایرانیگرایی ضداسلامی غربیتمام یا اسلامگرایی ضدغربی با
کمی ایرانگرایی در شعارها و اعتراضات خیابانی ،و مطمئناً نمونههای بیشتری
که با پس و پیشکردن کلمات و کمی الحاقات میتوان درست کرد) را به این
دلیل که بر سر هر زبانی میگردد مبتذل دانست بلکه باید آنرا از این حیث
که چگونه همهگیر و بازتولیدشده است مورد توجه قرار داد و تبعات آن را
نیز نشان داد.
طباطبایی برای نشاندادن شرایط کنونی ایران ،تاریخ اندیشة سیاسی را مورد
بازخوانی قرار داده و با توجه به دریافت و نتیجهگیریهای خود اقدام به
بازنویسی و دورهبندی تاریخ ایران کرده است .وی با توسل به ایدئالیسم
آلمانی و به خصوص آرای فیشته ،دو دوران اساسی در تاریخ قائل است:
دوران سنت و تجدد .شرایط امروز ایران ،از نظر او وضعیت گذار از سنت به
تجدد است و رابطه با سنت را اساسیترین مشکل دوره گذار به شمار میآورد.
منظور وی از سنت ،نه جامعة سنتی بلکه دستگاه اندیشهای است که در طول
سدههای گذشته شکل گرفته است و وسیلهای شده که با آن دنیا را فهم
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میکنیم .تجدد را نیز ضرورتاً آن چیزی نمیداند که در اندیشه مغرب زمین
شکل گرفته است ،بلکه آنرا پایگاهی در بیرون سنت جهت طرح پرسشی
نو ،در ماهیت سنت تعریف میکند و جایگاه خود را ایستادن در موضع تجدد
میداند .در همین راستا با ارجاع به هانا آرنت بر این مسأله تأکید میکند که"
پایان یک سنت ،به ضرورت ،به معنای این نیست که تأثیر مفاهیم سنتی بر
اذهان به پایان رسیده است؛ بر عکس ،گاهی به نظر میرسد که با از میان
رفتن نیروی حیاتی سنت و زایلشدن خاطرة آغازین آن ،نیروی این مفاهیم
و مقولات منسوخ سرشتی مستبدانهتر به خود میگیرند .حتی امکان دارد که
سنت همه نیروی مخرب خود را زمانی اعمال کند که پایان آن فرارسیده
باشد و به همین دلیل است که مردمان دیگر بر آن نمیشورند( .طباطبایی،
 )954 :7931بر این مبنا تاریخ اندیشه در ایران را تا فراهمشدن مقدمات
جنبش مشروطه ،یعنی از فارابی تا ملأ هادی سبزواری ،متعلق به دوران قدیم
(تا اواسط سلطنت ناصر الدین شاه) و جزئی از سنت دانسته و پس از آنرا دوران
جدید .نکته اصلی اینجاست که چون علیالحساب در منطق اندیشة سیاسی استاد،
که تا پیش از در ایران کشف نشده بوده ،73یک دوگانه برای کل تاریخ در
اختیار داریم و لاجرم باید کل تاریخ را نیز به هر شکل شده در این قالب
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
73در واقع طباطبایی بیش از هرکسی افرادی را مورد نقد و هجمه قرار میدهد که پیش از
او یا همعصر او مشابه چنین قالبی را با کیفیتی پایینتر ارائه دادهاند .او نمیتواند تحمل کند
که فرد دیگری در قالب دوگانهها و سهگانههایی که او مصادره کرده و کیفیتی دیگر بدانها
داده است ،سخن بگوید ،بخصوص که قالبهای آنها کیفیت ناب ایدئالیسم آلمانی یا فلسفة
اسلامی را نداشته باشد.
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و تنظیم کند تا بتواند سروته بازههای تاریخی را که قالب بر آن زده میشود
راست و درست کند .برخی از این نقاط از این قرارند :ملاهادی ،عباسمیرزا،
فارابی ،جنبش مشروطه ،جنگهای ایران و روس و سیدجواد طباطبایی.
سید طباطبایی بعد از اینکه دلایل زوال اندیشه سیاسی را تبیین کرد ،به مسأله
امتناع اندیشه میپردازد .در اینباره مینویسد "تا زمانی که منطق شرایط
امتناع علوم اجتماعی درک نشده باشد ،راه برون رفتی نیز پیدا نخواهد شد"
(طباطبایی )741 :7931 ،و پس از آن تلاش میکند که دلایل شرایط امتناع
اندیشه علوم اجتماعی یا همان شرایط امتناع علوم جدید در ایران و در تمدن
اسلامی را توضیح دهد .از جمله دلایلی که ارائه میدهد ،بدین قرارند:
 فیلسوفان دوره اسلامی با تمام و کمال فلسفه یونانی آشنا نبودهاندوعدم آشنایی آنها با کتاب سیاست ارسطو منجر شد که به روابط
اجتماعی جز از دیدگاه اخلاقی توجهی نداشته باشند .هر چند که
فیلسوفی چون فارابی به اقتدای سنت یونانی فلسفه سیاسی کوشش
کرد به تأسیس علم مدنی بپردازد اما سنت اندیشه سیاسی ایرانشهری،
در نهایت منطق بی امان خود را به او تحمیل کرد .از نظر وی
خواجه نظام الملک طوسی ،که به عنوان مهمترین نظریه پرداز اندیشه
سیاسی ایرانشهری در دوره اسلامی ،بر خلاف فارابی که از طرح
مدینه فاضله به نظریه شاهی آرمانی رسیده بود ،نظریه شاه آرمانی
را به عنوان اساس بحث در سیاستنامه طرح کرد و با توجه به این
نقطه آغاز ،نظرات" اجتماعی "را نیز سامان داد ،اما تردیدی نیست
که نظرات اجتماعی خواجه را جز از مجرای سوء تفاهمی غیرقابل
بخشش نمیتوان" نظریه اجتماعی "خواند( .طباطبایی)741،7931،
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 تلاش امام محمد غزالی که با تاکید بر معاداندیشی و با بیانی کهترکیبی از تصوف زاهدنه است و به همین دلیل ،جز بر آخرت ناظر
نیست ،راه تدوین علوم دنیوی را میبندد .این وضع تا زمان
ابن خلدون که کوشید تا طرحی نو در نظام علوم اسلامی در اندازد
در قلمرو این علوم تداوم یافت و هیچ یک از نویسندگان این دوره
را توان آن نبود تا با طرح پرسشی نو تغییری در مبانی اندیشه
دوره اسلامی ایجاد کند( .طباطبایی)231 :7931 ،
 منطق ارسطویی را تنها آغازگاهی میداند که این امکان را بهاروپای سدههای میانه داد که مستقل از شرع به اندیشه انتزاعی
بپردازد .آغاز جداشدن مسیر اندیشه غرب را مربوط به دوره میانه
و به بویژه بر اثر علم الهیاتی که توماس آکویناس آنرا پایه ریزی
کرد میداند و ادامه این مسیر را در اندیشه مغرب زمین این گونه
توضیح میدهد :ادامه همین تحول بود که راه دگرگونی بنیادین
نوزایش و فلسفه دوران جدید را هموار کرد و فرانسیس بیکن
انگلیسی و رنه دکارت فرانسوی بنیادگذاران آن بودند .این که
الهیات مسیحی ،بر خلاف کلام اسلامی ،نه علم دفاع از اصول شریعت
در برابر ملحدان و دهریان بلکه جزیی از دانشی بود که ایمان را
به عنوان موضوع علمی مستقل ،در ورای ذهن به عنوان معقول
بالذات بازسازی و طرح میکرد ،برای آینده اندیشه فلسفی در
مغرب زمین ،تحولی تعیین کننده بوده است .بدین سان ،بحث در
عامل شناسایی که از آن در زبانهای اروپایی به  subjectتعبیر
شده – ما ،تا زمانی که معادل قابل قبولی برای این اصطلاح پیدا
][11

شود ،به تبع فیلسوفان اسلامی و به ویژه تداول آن در نزد
صدرالدین شیرازی subject ،را به " عاقل " ترجمه میکنیم -در
فلسفه جدید غربی اهمیتی یافت و فصلی نو در فلسفه گشوده شد که
با تحولی که در فلسفه دوره اسلامی صورت گرفته بود ،متفاوت
بود .در واقع ،در فلسفه جدید غربی ،با توجه به اصالتی -به معنایی
که در حکمت متعالیه صدرالدین شیرازی از آن مراد میشود ،یعنی
تحقق امری در خارج و ترتب آثار بر آن -که به عاقل داده شد،
نفس علم نیز موضوع علم قرار گرفت ،چنان که دکارت از همان
آغاز ،اندیشه را ملاک علم هستی قرار داد و هگل این بیان پرمعنا و
پیچیده را جز بر اصالت معقول بالذات نمیتواند تأسیس کند .بدین-
سان ،در اندیشه فلسفی جدید غربی ،علم ،به عنوان امری مستقل،
موضوع علم قرار گرفت و نظریههایی بر مبنای پرسش از ماهیت علم
تأسیس شد .به دنبال این تحول در فلسفه جدید ،شکافی میان فلسفه
دوره اسلامی و فلسفه غربی ایجاد شد که به نظر میرسد ،تا زمانی
که دگرگونی بنیادینی در فلسفه اسلامی صورت نگیرد ،دست کم
پلی میان آن دو پی افکنده نخواهد شد .مبنای فلسفه در دوره
اسلامی ،به تبع دریافتی که فیلسوفان اسلامی از فلسفه یونانی پیدا
کرده بودند ،بر نوعی از اصالت واقع _ یعنی _ realismتأسیس
شده بود و بنابراین ،از بنیاد با فلسفه جدید غربی در تعارض بود.
(طباطبایی )213-216 :7931 ،این بحث را تا جایی پیگیری میکند
که از منظر وی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی و "پاورقینویس"
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وی (مطهری) نیز حتی معنی ایدئالیسم را در نیافتند( .طباطبایی،
)274 :7931
وی پس از اینکه نمونههایی از تلاشهای نافرجام درون سنت را نشان می-
دهد ،73بهسراغ دوران جدید میآید و سه گونه اندیشه را از هم تفکیک
میکند -7 :سنت گرایانی که به تکرار حرفهای فیلسوفان قدیم میپردازند
که ارتباطی با اوضاع و احوال دوران جدید ندارد -2 .اهل مصالحه با سنت؛
اهل مصالحه دست به ترکیب میان سنت و ایدئولوژی و به ویژه تفسیر سنت
از مجرای ایدئولوژی زدند که در نهایت ،حاصلی جز کج فهمی سنت و
کژراهه تسلیم به ایدئولوژی نمیتواند باشد .تردیدی نیست که اهل
ایدئولوژی ،حتی اگر با داعیه تجدید سنت به میدان آمده باشند ،گریزی از
تسلیم به آن ندارند و به ناچار ،سنت را درمسلخ ایدئولوژی قربانی میکنند.
 -9اهل اعراض یا مقلدان تجدد؛ این اهل نظر جدید مقلدانی از سنخ نویی
73سید آل حسنبنعلی ،صدرالدین شیرازی را آخرین فیلسوف دوران قدیم میداند و
ملاهادی سبزواری در صورتبندی او آخرین فیلسوفی است که متعلق به دوران قدیم است
و جزیی از سنت و بین این دو که بیش از دو سده فاصله است هیج اتفاقی در سپهر اندیشه
سنت روی نمیدهد .از نظر او نظام فلسفی صدرالدین شیرازی با به وجود آوردن نظامی
بسته راه را بر تجدید سنت اندیشه فلسفی بست .این نظام بسته پاسخ به همه پرسشهای
کلامی را متوجه همت خویش قرار داد و از این طریق ،راه را بر افقهای باز طرح پرسش
از حقیقت وجود به گونهای که فلسفه یونانی از آن تعبیر کرده بود ،بست .بحث ابن
خلدون نیز در پی رسوخ انحطاط در تمدن اسلامی طرح شد ،اما وی نتوانست خود را از
محدوده اندیشه سنت اسلامی رها کرده و به افقهای باز تأسیس اندیشه دوران جدید
بیانجامد کوشش بیسرانجام او ،طرح پرسشی نو بر پایه مبادی کهن بود و بنابراین محتوم
به شکست .شکست در اینجا معنای تاریخی خود را نیز مییابد .به این معنی که شکست هر
شخصیت و حرکتی در تاریخ نمیتواند مابهازای امروزی خود را نداشته باشد.
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بودند که در بی اعتنایی به نظام سنت قدمایی با اعراض از گذشته نظر به
آینده داشتند که تصوری از اندیشه آن پیدا کرده بودند ،اما از تقلید آن
نمیتوانستند فراتر روند (طباطبایی .)711 :7933 ،این تصور حاصل عدم
توجه آنها به سرشت دوران جدید و مبانی مفاهیم و مقولات تازه نظام اندیشه
غرب است ،که در دوره جدید پس از تحولی بنیادی در اندیشه غربی مطرح
شده بود ،که در ایران و نظام اندیشه اسلامی امکان بیان نداشتند .بر این مبنا
تحلیل تاریخ اندیشه معاصر را امکانپذیر نمیداند و این تاریخ را به تبع این
اندیشه ،تاریخ "عدمی" میداند( .طباطبایی )71 :7931 ،از نگاه طباطبایی او
ارکان اصلی منظومه فرهنگی غرب مدرن که با طرح مفاهیم و مقولاتی چون
سوژهباوری ،حقوق شخصی ،فردیت ،مصلحت عمومی ،دولت ملی و ...تعریف
شده است میتوان به این نتیجه رسید که در آغاز دورة جدید تجدد در غرب
تحولی در اندیشه غربی صورت گرفته و مفاهیم و مقولات تازهای مطرح شده
که پس از دستیابی به تشخیص و تبلور خارجی در نظام اجتماعی آن ،تبدیل
به نهاد شده است.
اما طباطبایی مشکل بنیادینی که درشرایط امتناع و بنبست کنونی وجود
دارد را بحث مربوط به امکان انتقال آگاهی میداند .امکان نیل به آگاهی
تنها از مجرای طرح بحران و تعمیق آن به عنوان مفهومی بنیادین است .در
خطوط زیر مشاهده میکنیم وی چگونه وعده رسیدن به افقهای نو برای
فرهنگ و تمدن غیر اروپایی را میدهد:
برخی از نویسندگان بر آن شدهاند بازپرداخت پرسشی که در آغاز
دوران جدید در مغرب زمین طرح شد ،به ضرورت ،به معنای انتقال
تجربه بحران و در نتیجه انتقال آگاهی ناشی از آن است .بدیهی
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است که نگارنده این سطور نه تنها این باور را گمانی نادرست
میداند ،بلکه بر آن است که حتی مقولهای مانند انتقال تکنولوژی
نیز که بر حسب عادت ،در ایدئولوژی آسانگیر وسهلاندیش رایج
کشورهایی که محترمانه در حال توسعه نامیده شدهاند ،از بدیهیات
انگاشته میشود ،به دلیل این که در نهایت ،با مشکل موضع آگاهی
پیوستگی دارد و به هرحال ،در قلمرو مشکل انتقال آگاهی قرار
میگیرد ،امری غیرممکن است .نگارنده این سطور بر آن است که
به احتمال زیاد ،طرح پرسش از امکان انتقال آگاهی به درستی
صورت نگرفته است ،زیرا در این صورت ،راه تعاطی به تجربه نو
برای برخی از اقوام برای همیشه مسدود خواهد بود .بدیهی است
که این نظر ،امروز ،به دلیل این که بر نوعی از نظریه منسوخ
یهودی -مسیحی " قوم برگزیده "و نیز نوعی ایدئولوژی
اروپامحوری تکیه دارد ،قابل دفاع نیست .این احتمال را نباید از
نظر دور داشت که با طرح پرسشهای بنیادین یک فرهنگ و تمدن
میتوان در افقی نو ،شالودهای نوآیین برای آن فرهنگ و تمدن
فراهم آورد( .طباطبایی)945 :7931 ،
با اخذ چنین موضعی نسبت به عدم انتقال آگاهی ،وی با یک چوب سراغ
سنتگرایان و تجددگرایانی چون آلاحمد ،شریعتی ،شایگان ،سروش ،نراقی
و نصر  ...میرود و آنها را به دو دسته کلی ارباب ایدئولوژیهای تجدد
(غربگرا) و غربستیز یا غربزدگان مضاعف تقسیم میکند .بدینترتیب نقشة
بحران جهان اسلام و ایران با خطوط ضخیمی همچون سنت-تجدد ،اصالت
واقع-سوژهباوری ،معاداندیشی-حقوق دنیوی ،اندیشة ایرانشهری-عقل
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یونانی-شریعتمداری ترسیم میشود و خانههای آن مشخص میشوند .از این
لحظه به بعد ،هر اندیشمند و مسئول و سیاستمدار و دانشجویی (نباید فراموش
شود که این پروژه به هرحال نخبهگرایانه است و نباید به ابتذال و انحطاط عوام
دچار شود ،لذا از سطح دانشجو پایینتر نمیرویم) با چنین نقشة پیچیده و
سخت فهمی باید خود را و دیگری را و جهان را و اسلام را و نهایتاً ایران را
بفهمد و همة گامهایش را حسابشده بردارد و هیچگامی نمیتواند و نباید خارج
از این منطق برداشته شود .از آنجا که در شرایط گذار به سر میبریم ،یعنی پای
خود را روی خطوط استاد گذاشتهایم ،وقت آنست که با این خودآگاهی جای
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
نگریستن به خانة تجدد درست نیست و حتی ممکن هم نیست .این نیز ممکن
نیست که یک پای خود را در خانة سنت بگذارید و یک پا در تجدد .اگر طوری
در خانة تجدد بایستید که سایر خانهها بخصوص خانه سنت را نبینید ،این نیز
درست نیست .خانة حقوقدنیوی و علم و اخلاق مدنی نیز برای ایستادن جای
خوبی است و باید مراقب بود ،چرا که خانة کناری آن یعنی شریعتمداری و
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
دوران ،چرا که با ایستادن در آن همة دیگر خانهها همچون آینهای خواهند
شد که جای ما را به ما نشان خواهند داد .در آستانه ایستادن عمل خطرناکی
است ولی از آنجا که خانههای ترسیمشده مرزبندی و مشخص شدهاند ،از آن
گریزی نیست .لذا دائماً دردستداشتن نقشه ضروری است .خود استاد هم نمی-
تواند دیگر نقشه را بر زمین بگذارد .به این معنی که ناگزیر است که تاریخ را
در چارچوب و نقشه خود به هر صورت که شده جا بزند .در جایی میآورد
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"شاه عباس فرمانروایی توانمند بود که به اندازه کافی در اسباب انحطاط و
زوال فرمانروایی صفویان اندیشیده بود و از آن جا که پرورش یافته حرمسرا
و دولتخانه نبود و از خراسان اوضاع نابسامان کشور را نظاره کرده بود ،با
پشتوانه اندیشهای منسجم درباره فرمانروایی خودکامه بر تخت سلطنت نشست".
(طباطبایی )55 :7932،عقل تاریخ او به سادگی زدن یک حرف به متغیری
چون حرمسرا و نظارهکردن اوضاع از خراسان تقلیل مییابد .ذات تاریخ برای
وی ایده است و دورانها بر آن اساس ساخته شدهاند .همه وقایع و اشخاص
نیز باید به آن قوام ببخشند و آن خانهها را پر کنند .از اینرو حرمسرا در یک
ذهنیت عامیانه محمل بیعقلی است که شاه عباس از آن جدا شده و خراسان و
شاهنامه که محمل ایرانیت و ایرانشهری است نیز شاه بزرگ را در خود پرورانده
است .به همین سادگی و جالبی معادله و هندسة تاریخ نوشته و ترسیم میشود و
از این پس میتوان آنرا از هر مضمون هزارویکشبی دیگر پر کرد .در این
مهندسی تاریخ حتی میتوان مترجمان نخستین ارسطو را بازخواست کرد که
چرا تمام آثار ارسطو را ترجمه نکردهاند یا از شیخ و شوخ 21و حاج سیاح انتظار
21رساله شیخ و شوخ که نویسنده آن مشخص نیست توسط فریدون آدمیت و هما ناطق در
کتاب افکار اجتماعی و سیاسی اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار آورده شده که
طباطبایی در کتاب تاملی درباره ایران جلد دوم:نظریه حکومت قانون در ایران بخش
نخست :مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی آنرا مورد بازخوانی قرار می دهد .جالب توجه
اینکه در جایجای همین مجموعه رسائل گردآوریشده توسط ناطق و آدمیت مسائل و
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
گذاشته شدهاند .یک نمونه از این شواهد را از رسالة خان خانان ،سیاست مدن که در اصلاح
امور نوشته شده در اینجا میآوریم" :جماعت کارگر طایفه بزرگی از اهل مملکت هستند ...
اینان در صورت قدرت کار به کفاف آنهم به عسرت تحصیل {معاش} می کنند ،در روز
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داشت که به جای اینکه به برداشت سطحی از اندیشه غرب اکتفا کنند ،با طرح
پرسشهای بنیادی سنت را به پرسش بکشند تا از درون سنت مبانی منطقی
جدید بگشایند .شاید چنین چیزی کمیک بنظر آید اما این خانهبازی ،واقعیتی
تراژیک است که بیش از یک قرن ذهن و زبان و توان افراد زیادی را به خود
مشغول ساخته است و جبههبندیهای سیاسی را حول خود مشروعیت داده و
ابزاری مناسب برای تداوم وضع موجود در سطوح مختلف بوده و است.

 نقشة راه استاد :امکان برونرفت از شرایط امتناع اندیشهاما راهکارهای طباطبایی برای برونرفت از بنبست و رسیدن به افقهای نو
چیست و چگونه وی قرار است مشکل انتقال آگاهی را برطرف سازد؟ به همان
شکل که بحران در یک کلیت انتزاعی کمیکتراژیک ترسیم میشود ،پاسخ به
عجز یا پیر یا مرض و نقص جوارح ،بیچاره می مانند و اسباب انزجار عامه می شوند .گاه
دیده می شود این جماعت ( فتنه و فساد) بر پا می دارند به همین جهات مختلف در مغرب
که (صنعت و حرفه) زیاد ترقی یافته است ،برای آسایش طایفه کارگر مجمع ها تشکیل داده
و قوائدی برای ( حفظ صحت و حسن رفتار) نسبت به آنان گذارده اند .از جمله اینکه :عمله
و کارگر کارخانه در قبول کار مختار است :عمله ی کارخانه ای را به کارخانه ی دیگر
نمی توان برد مگر به اجازه صاحبکار؛ مزدوری که روز اول هفته در کارخانه ای مشغول
به کار گشت تا پایان هفته نمی تواند به جای دیگری برود؛ مرافعات صاحبکاران و
مزدوران باید در محکمه ای فیصل پزیرد؛ حفظ سلامت کارگران واجب است واسباب بایستی
قسمی تدارک شود که عمله (نقض صحتی حاصل نکند و خطر جانی) برای او نباشد در ایران
چه بسیار اتفاق می افتد که نجار و بنا و فعله به واسطه بی مبالاتی معمار از چوب بست پرت
می شوند و هیچ رسیدگی در کار نیست .در واقع ( اجرتشان پول خونشان است)" (آدمیت
و ناطق)262 :7956 ،
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بحران و ارائه راهکارهایی برای برونرفت از آن نیز نمیتواند همانقدر
انتزاعی نباشد :نقادی از سنت ،طراحی نظریة انحطاط و تأسیس پدیدارشناسی
وجدان نگونبخت ایرانی.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ،در یک پاراگراف ،کل تاریخ ایران (البته
فقط بخشی از آن یعنی از صفویه تا انقلاب  ،)51دردها و درمانهایش را برای
طایفة فرهیختگان روشن میسازد تا سالیان سال در آن غور کرده و نکتهها
استخراج کنند:
بیشتر نویسندگان تاریخ جنبش مشروطه خواهی در بررسی علل
تعطیل و شکست آن ،با توجه به دیدگاههای شرعی یا عرفی خود،
مخالفان را عامل شکست دانستهاند و در نزد هر دو گروه
خودکامگی نظام سیاسی ایران و توطئه بیگانگان جایگاه ویژهای
دارد .این ارزیابی را میتوان به بررسی دورههای تجدد در ایران
نیز تعمیم داد .تاریخ ایران ،از برآمدن صفویان تا انقلاب اسلامی،
بیشتر از آن که تاریخ توطئههای پی در پی باشد ،تاریخ بی التفاتی
به بحث در مبانی است .اینک که به عنوان مثال ،سدهای پس از
پیروزی جنبش مشروطه خواهی ،در دگرگونیهای گذشته نظر
میکنیم ،بنبست ،تعطیل و شکست جنبش مشروطه خواهی ایران را
هم چون شکستی در قلمرو اندیشه میبینیم و چنین مینماید که اگر
نتوان تاریخ شکست تجددخواهی در ایران را در پیوند با بحث در
مبانی ،نقادی سنت و الزامات دوران جدید مورد بررسی قرار داد،
ایضاح منطق شکست ممکن نخواهد شد( .طباطبایی)79 :7931،
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طباطبایی به کرات تأکید میکند که در شرایط امتناع اندیشه و تصلب سنت
تنها با نقادی از سنت میتوان با سنت روبرو شد و گرنه نمیتوان سنت را با
امکانات خود سنت مورد پرسش قرار داد .سنتی که توان طرح پرسش و لاجرم،
تجدید نظر در مبانی خود را از دست داده باشد نمیتواند شالوده استواری
برای تذکر و تجدید آن فراهم آورده و به دست دهد و بنابراین هر گونه
کوشش برای تجدید نظر در مبانی آن محکوم به شکست خواهد بود.
(طباطبایی )3 :7931،بنابراین نمیتوان در خانة سنت ایستاد و به خود خانة
سنت اندیشید و البته نقادی از سنت از دیدگاه الزامات دوران جدید و اندیشه
تجدد ،اقدامی اساسی است و چنان که دستاوردهای چنین نقادی در اختیار
نباشد ،فهم منطق شکستهای پی در پی ایران در تجددطلبی امکان پذیر
نخواهد شد .بنابراین باید در خانة «الزامات دوران جدید و اندیشة تجدد»
ایستاد .علاوه بر اینکه خود این خانهبازی ،پدیدهای متجدد است و حتی خانة
سنت هم خانهای متجدد است .پس چگونه میتوان در تصلب خانة سنت بود،
وقتی خود این خانه متجدد است؟
طباطبایی که تأسیس اندیشه تجدد را در شرایط موجود امکان پذیر نمیبیند
معطوف به طرح نظریه انحطاط میشود .وی مینویسد با توجه به برخی از
نتایج بدست آمده از زوال اندیشه سیاسی در ایران میتوان گفت که" تجدد
و انحطاط ،دو مفهوم به هم پیوستهاند و در شرایط تصلب سنت و امتناع اندیشه،
طرح یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست"( .طباطبایی )3 :7931،او بیان
میکند که یکی از عمدهترین مفردات اندیشه سیاسی غرب ،نظریه انحطاط
مغرب زمین در سدههای میانه بود و غربیان توانستند با تأمل در انحطاط
غرب و با گسست از سنت در عین تداوم پا به دوران جدید بگذراند .حال
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آن که ایرانیان ،به شهادت تاریخ نویسان ایرانی ،حتی آگاه به انحطاط خود
نشدند ،تا چه رسد به این که بتوانند برای آن نظریهای تدوین کنند.
زمینههای انحطاط ایران به طور عمده درونی است و نقش عامل اندیشه در
آن از دیگر عوامل اساسیتر است .عدم تمایز اخلاق فردی و اجتماعی و بی
توجهی به اندیشه دفاع در برابر هجوم اقوام بیگانه نمونههایی از این دست
است .طباطبایی طرح نظریه انحطاط ایران خود را بر شش گونه تنش استوار
میکند:
 )7تنشهای آیینی و فرهنگی :این عامل را میتوان از بین رفتن
مدارای دینی نام داد که در انحطاط ساسانیان و صفویان تأثیر
بسیار داشت .ایران از کهنترین ایام ،سرزمین آیینهای
گوناگون بوده است .شالوده استوار وحدت سیاسی و آیینی
ایران زمین ،تنوع آن است و هر بار که وحدت در تنوع به
درستی فهمیده نشد ،وحدت و تنوع به یکسان دستخوش
مخاطره شد.
 )2تنش میان فرمانروایی و فرهنگ ایرانی :میان خلق و خوی
ایرانیان و نظامهای خودکامه حکومتی سازگاری وجود ندارد
و یکی از علل بیثباتی حکومتها در همین امر نهفته است.
خاستگاه نظام حکومتی ایران فرهنگ ایرانی نیست ،بلکه نظام
حکومتی امری عارضی و گذرا در تاریخ این کشور است .در
دورة گذار فرمانروایی صفویان با ترکیب تشیع و تصوف
سلطنت آغاز شد و با سیطرة دریافت قشری از دیانت به پایان
رسید و راه انحطاط ایران را هموار کرد.
][31

 )9تنش میان ایران و انیران :یکی از عوامل عمده انحطاط ایران
زمین یورشهای مکرر اقوام گوناگونی که در هم جواری
ایران زندگی میکردهاند ،از یک سو و ناتوانی ایرانیان در
دفاع از رفاه و دستاوردهای زندگی خود از سوی دیگر بود.
علت بی توجهی ایرانیان به دفاع از تمدن خود را باید در
فقدان اندیشه سیاسی و غلبه تصوف و دیانت بیگانه با الزامات
زمانه جست .وضعیت پیکار نابرابر میان اقوام جنگ سالار و
ملتی فرهیخته ،منحصر به ایران نیست .فرهنگ و فرهیختگی،
اگر اندیشهای مدیر و مدبر پشتوانه آن نباشد ،خود از عوامل
انحطاط میتواند به شمار آید.
 )4تنشهای میان فرهنگ ملی و آیینهای بیگانه :مهاجرت
ترکان به ایران را باید ،به دلیل تنش میان ادب ایرانی و آداب
ترکی ،سر آغاز انحطاط ایران دانست .چالشی که با مهاجرت
ترکان به ایران تحمیل شد ،به طور عمده چالشی نظامی بود،
اما پاسخ ایرانیان به آن چالش بطور عمده از محدودههای
پاسخی ادبی فراتر نرفت .از این رو گذار از عصر فرهنگ در
چالش با عربان که به عصر زرین فرهنگ ایرانی انجامید به عصر
ادب در چالش با ترکان و مغولان ایران زمین منتهی شد را
باید همچون " انقلاب "در تاریخ فرهنگ ایران دانست.
 )5پی آمدهای تنش سیاسی در نظام اقتصادی :اوج شکوفایی
فرهنگ و تمدن ایرانی و انحطاط آن تابعی از آبادانی و
خرابی راهها و کاروانسراها یا به زبان امروزین اقتصاد کشور
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است و اقتصاد کشور نیز تابعی از نظام حکومتی و پادشاه وقت
است.
 )6تنش میان ایرانیان و ایران :با انحطاط همه جانبه ایران ،باب
مهاجرت جمعی میان ایرانیان باز شد و با این کار هم کشور از
نیروی کارآمد محروم گشت و هم نیروی پایداری سستی
گرفت .مهاجرت واپسین کلام بسیاری از ایرانیان و در شرایط
اوج انحطاط تاریخی ،یگانه واکنشی بود که آنان در رویارویی
با نابسامانیها از خود نشان دادند.
بدینترتیب میتوان به نقشة راه استاد رنگ و لعاب دوگانههای عامهپسند
دیگری را در دل دوگانههای سابق داد .ایرانیان ،ترکان ،اعراب ،وحدت ایران
در کثرت اقوام و فرهنگها ،خلق و خوی ایرانیان ،نظام خودکامه ،ذهن ایرانی
در دایرة ادبیات و  ...گزارههایی هستند که در هر سر و زبانی همچون نهیبی
دهشتناک دعوت به فهمی سادهشده از ایران ،جهان ،خود و دیگری میکند.
این گزارهها را کم و بیش در مهمانیهای شبانه ،تاکسیها ،قهوهخانهها و
دورهمیهای پارک و خبرگزاریها میتوان شنید ،و این همان ابتذال و
انحطاطی است که سید استاد به عوام نسبت میدهد .واقعیت تلخ این است که
این سادهسازی جهان هم در کرسیهای دانشکدهها و موسسات و هم پشت فرمان
تاکسی خطیها با کلمات ،الحان و ترتیبهای مختلف ،ساخته و پرداخته و لقلقه
میشود .ابتذال و انحطاط را در این لقلقة همهگیر باید جست یعنی آنجا که
تکلیف همهچیز را میتوان با چند گزارة عام تعیین کرد و نه در تمایز عوام از
نخبگان .اما نمیتوان به همین بسنده کرد .باید پرسید که این سادهسازی و
قطف ،با این سطح از همهگیری چگونه و به کار چه کسانی میآید.
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در ادامة بدستدادن نقشة راه ،با اعلام این مطلب که هنوز پدیدارشناسی
وجدان نگونبخت ایرانی تأسیس نشده است ،سید طباطبایی صورتهای
وجدان نگونبخت ایرانی را اینگونه دستهبندی میکند:
 انتقال آگاهی از مجرای تقلید ظاهر تمدن غرب ،بعنوان یگانه راهارائه شده از اهل تقلید.
 اعتقاد به عدم انتقال آگاهی ،که با گروه بالایی دو روی سکةواحدی است که بنبست کنونی را وجودی و فطری و بدون راهحل
میدانند.
 گروهی که با تاکید بر بازگشت به سنت ،به نظم نو توجهی ندارد.(طباطبایی)943 :7931،
و اینگونه از تأسیس پدیدارشناسی آن نتیجه میگیرد که اگرچه انتقال آگاهی
ممکن نیست ،اما اتخاذ موضع جدید آگاهی ،از مجرای طرح مشکل بحران
امکان پذیر میتواند باشد و در واقع ،با تکیه بر دستاورد فلسفه هگل میتوان
مفهوم بحران را به عنوان شرایط امکان گذار از بحران مطرح کرد .اتخاذ موضع
آگاهی جدید میتواند به دنبال بحث در بحران به عنوان " گسیختگی" در
وجدان و فرهنگ امکان پذیر باشد .در شرایط امتناع انتقال آگاهی باید طرح
بحران و پرداختن جدی در حوزه نظر را به عنوان یگانه امکان انتقال آگاهی
پیش کشید .در همینراستا طرح مشکل آگاهی دوران جدید و موضع ما در
قبال اندیشه تجدد ،نیازمند تأسیس نظریهای از آن سنخ میشود که در
ایدئالیسم آلمانی از کانت تا هگل و به ویژه در نظریه آگاهی هگل طرح شد.
باید دید که اگر نظریة آگاهی هگل خوانده و فهمیده نشود و اگر
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پدیدارشناسی و دیالکتیک هگلی جاری نشود ،در کلیت نتیجهگیری طباطبایی
از وضعیت ایران و تصویر آرمانی که ارائه میدهد ،تفاوتی میکند با آنچه
هگل در یک پاراگراف دربارة ایران و شرق میگوید:
از دیدگاه سیاسی ،ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی
کامل است که از عناصر ناهمگن فراهم میآید .در اینجا نژادی یگانه،
مردمان بسیاری را در بر میگیرد (ولی این مردمان) فردیت خود را در
پرتو حاکمیت یگانه نگاه میدارند .این امپراتوری نه همچون چین،
پدرشاهی ،و نه همچون امپراتوری هند ،ایستا و بیجنبش و نه همچون
امپراتوری مغول زودگذر و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش بر
ستمگری است .برعکس در اینجا ملتهای گوناگون در عین آنکه استقلال
خود را نگاه میدارند ،به کانون یگانگیبخشی وابستهاند که میتواند
آنان را خشنود کند .از اینرو امپراتوری ایران ،روزگاری دراز و
درخشان را پشت سر گذارده است و شیوة پیوستگی بخشهای آن چنان
است که با مفهوم (راستین) کشور یا دولت ،بیشتر از امپراتوریهای دیگر
مطابقت دارد( .هگل)914 :7913 ،

 ایران و ایرانیت در قلب و روح تاریخ ،و منسید و سالار جهان تاریخنویسی پایهای ایرانزمین براین باور است که تاریخ-
نویسی جدید ،نوعی بازسازی تاریخ است .زمانی که پیروان این سنت ،مواد
تاریخ در ایران را از مواد تاریخ در اروپا اقتباس گرفتند ،در واقع تاریخ ایران
را بر پایه تاریخ اروپا بازسازی کردند و از سویی ،عدم تحول تاریخنگاری
کهن به تاریخنگاری جدید و از سوی دیگر ،تکویننیافتن آگاهی تاریخی
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جدید ،باعث شد که اندیشه تاریخی جدید ایران تدوین نشود ،مفاهیم و مقولات
بکار رفته در این رویکرد بطور مشخص از تاریخنویسی غربی وام گرفته شده
است .در نتیجه" ،شاید بهتر آن باشد که به جای تردید از امکان طرح
پرسش های نوآیین سخن بگوییم ،زیرا بحران کنونی ،بحرانی در بنیادها است
و نمی تواند مودی به پرسش از بنیادها نباشد  .آگاهی از این بحران میتواند
خاستگاه اندیشه تاریخی باشد  ...نقادی اندیشه تاریخنگاری کهن میتواند راه
را برای تکوین اندیشه تاریخی جدید باز کند( ".طباطبایی )73 :7935،و در
جای دیگر می نویسد " :جای شگفتی نیست که با آغاز دوران جدید تاریخ
ایران ،تاریخنویسی نتوانست پای از چنبر نقالی " عجایب و غرایب " اعمال
گذشتگان بیرون بگذارد و ایرانیان حتی در نوشتن تاریخ خود به مقلدان
نویسندگان اروپایی – در آغاز و از آن پس آسیایی -تبدیل شدند .تاریخ،
مکان پدیدارشدن آگاهی ملی هر قومی و تاریخنویسی مکان خودآگاهی است
و این که قومی نوشتن تاریخ خود را به دیگران واگذار کند ،جز به معنای
واگذارکردن "خویشتن خویش" نمیتواند باشد( .طباطبایی)23 :7931 ،
طباطبایی در پی بازگرداندن ما به خویشتن خویش ،به بازخوانی تاریخ اندیشه
میپردازد .جالب اینکه برای شروع ،ارتباط تاریخ و وقایع تاریخی را با
توسل به ایدئالیسم آلمانی اینگونه توضیح میدهد که
برابر این دریافت [ایدئالیسم آلمانی] قلمرو شرح وقایع تاریخی در
وهله نخست ،در حقیقت آن و جدای از خصلت گذرا و ممکن امر
حادث فهمیده میشود .بنابراین ،آنچه در تاریخ -و نیز تاریخ
اندیشه -اصالت دارد ،ظاهر واقعهای نیست که حادث میشود ،بلکه
جایگاه آن در تسلسل حوادث و نقش آن در متعینساختن حقیقت
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تاریخی -یا تاریخ اندیشه -اهمیت دارد .اما جایگاه واقعه ،در
تسلسل تاریخی و نقش آن در تکوین حقیقت تاریخ ،جز از مجرای
درک صورت معقول آن امکان پذیر نخواهد شد .هگل در علم منطق
به این وجه از حقیقت و وجدان تاریخی پرداخته است ،کوششی که
در قلمرو فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه نیز انجام داده بود ،یعنی درک
فرا زمانی از حقیقت تاریخی ،آن جا که تاریخ از صیرورت و سیلان
در زمان باز میایستد و ساحتی وجودی یا منطقی -به معنای هگلی
کلمه -پیدا میکند .وی ادامه میدهد از این سخن نباید چنین
استنباط شود که دیدگاه ما اصالت تاریخی است بلکه به اقتدای
فیشته به دو دوره تاریخی قائل هستیم و تاریخ و تاریخ اندیشه را
نه در تداوم و سیالیات آن ،که در گسست نیز لحاظ میکنیم.
(طباطبایی)57 :7931،
و بر این اساس به دورانبندی و دورهبندی تاریخ ایران میپردازد که به دو
مورد از آنها اشاره میکنیم .بر مبنای کتاب " دیباچهای بر نظریه انحطاط در
ایران" ،وی تحول تاریخی ایران و به تبع آن ،تاریخ اندیشه در ایران را به
دو دوران اساسی " قدیم و جدید "تقسیم میکند:
 دوران قدیم :از شاهنشاهی هخامنشی تا واپسین سدههای دوره
اسلامی
الف) دوره باستان از آغاز تا فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان
ب) دوره اسلامی به تعبیری سدههای میانه ،تا آغاز فرمانروایی
صفویان
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 دوران جدید :از آغاز فرمانروایی صفویان تا امروز
الف) دوره گذار :از جنگ چالدران تا پیمان ترکمن چای و
شکست ایران در جنگهای ایران و روس
ب) مکتب تبریز :از اصلاحات عباس میرزا تا جنبش مشروطه
ج) دوره انقلاب :از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
و بر مبنای کتاب "مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی" سه دوره را تشخیص
میدهد:
 دوره نوزایش :دوره احیای فرهنگی از سدههای  9تا  5با مبانی
عقلی
 سدههای میانه :شامل دو دوره گذار سدة  5تا  1و از آغاز سده 71
تا تأسیس دارالسلطنه تبریز
 دوران جدید :مبانی غیرعقلی
وی با دوران بندی و دوره بندی که از تاریخ ایران ارائه میدهد دو مسئله یا
دو مورد مشابه را در تاریخ ایران بازیابی میکند .یکی وضعیت ایران پس از
حمله اعراب و دیگری وضعیت ایران پس از قرارگرفتن در دوران مدرن یا
همان مناسبات جهانی شده .وضعیت ایران پس از حمله اعراب و تداوم سرزمینی
ایران و شکلگیری و تکوین ملیت ایرانی با اتکا به وجود اندیشه ایرانشهری،
اینگونه تشریح میشود:
ایرانیان نه در قلمرو نظر تمایلی به دیدگاه فراملی اسلامی پیدا
کردند و نه در عمل توجهی به دیدگاه شعوبیگرایانه عرب نشان
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دادند ،بلکه با طرد خلافت ،به عنوان نظام حکومتی ،و با بازگشتی
به اندیشه ایرانشهری ،نظام شاهنشاهی را تجدید کردند .اصل ،در
تداوم ایران ،تجدید نظام شاهنشاهی به عنوان نهاد حکومتی نیست،
ایران زمین از آغاز ،قلمرویی فرهنگی بود .به طور طبیعی پس از
هر گسستی ،بازگشت به اندیشه ایرانشهری به شالودهای برای تجدید
حیات تبدیل میشد .پشتوانه تکوین " ملیت " ایرانی اندیشه
ایرانشهری است و نه نظام شاهنشاهی ،اما واقعیت تاریخی ایران با
اقوام گوناگون و ضرورت حفظ وحدت سرزمینی آن ایجاب کرده
است که ایرانیان بویژه وزیران که دورههایی نمایندگان راستین
فرهنگ و تمدن ایرانی بودهاند ،آن شیوه فرمانروایی را حتی به
اقوام مهاجر تحمیل کنند .تداوم ایران ،فرهنگی است و وحدت
فرهنگی ایران ،در مقایسه با کشورهای اروپایی که سدههای
طولانی پیش از پیدایش دولتهای ملی ،جزئی از "جمهوری
مسیحی" یا امپراطوری مقدس و فراملی به شمار میآمدند ،بیشتر
از آن ایجاد شده بود که بتواند موضوع علوم اجتماعی جدید قرار
بگیرد .از این رو تکوین " ملیت" ایرانی پیش از آغاز دوران
جدید آن امکان پذیر شد ،اما جای شگفتی است که احساس "ملی"
نتوانست دولت ملی خود را ایجاد کند و تنها در سده اخیر توانست
به دولت ملی تبدیل شود(. .طباطبایی)759 :7931،
به علت تداوم اندیشه ایرانشهری در این دوره ،با انتشار اسلام در ایران ،به
دنبال دورههای پیکار و پایداری ،به تدریج ،تمایزی میان عربیت و اسلامیت
ایجاد شد ،و دیانت اسلامی در همسویی با هویت ملی و ایرانیت فهمیده شد.
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در نخستین سدههای دوره اسلامی ،ایرانیان تنها قومی بودند که توانستند
دیانت اسلامی را از عربیت قومی تفکیک کنند و با نفوذ در دستگاه خلافت
توانستند ،دستکم در قلمرو کاردانی و اندیشه ،رابطه خدایگانی و بندگی را
بر هم زنند .در اینجا طباطبایی ایرانی/ایرانیت ،عرب/عربیت ،اسلامی/اسلامیت
را در تاریخ کشف نمیکند ،بلکه صورتبندی و برجسته و بازتولید میکند تا
به سرها و دهانهای زیادی بیافتد و دوباره تکرار و تأیید و بازتولید شود .از
مخرج اندیشة طباطبایی علاوه بر درگیرشدن در مناسبات موجود جهانی به
یاری معادلات و منطق سیاست مورد نظر وی ،نباید انتظاری بیش از دعوای
عرب-ایرانی داشت .علاوه بر اینکه ایران و ایرانیت را در ردای ایدة هگلی به
ساحت نفسالامر کانتی میبرد و بدینترتیب از آن ابزار و سلاحی میسازد برای
شرایط امروز .اما این پرسش را باید دوباره تکرار کرد که تیغی که سید
طباطبایی ،آنرا آب ایدئالیسم ناب آلمانی داده است ،در دست کدام نیروها،
به چه شکلی و در مقابل چه گروهی بکار میآید.
تبیین آگاهی ملی ایرانیان با پایان یافتن عصر زرین فرهنگ ایران و با
ترکیبی از تصوف زاهدانه و دین عجایز به حوزه ادب و شعر فارسی منتقل شد
و جای خردورزی را گرفت .تصاویر خیال شعر فارسی جانشین دستگاه مفاهیم
عقلی شد و اهمیت سهروردی و فردوسی و ارتباط آنها با اندیشه ایرانشهری در
تداوم فرهنگی ایران زمین از این حیث است ،علاوه بر اینکه" :به نظر میرسد
که در فاصله پایان عصر زرین فرهنگ ایران و یورش مغولان که پایان
دورهای مهم در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران بود ،استقلال از ظاهر قدرت
سیاسی دستگاه خلافت جز با بازگشت به معنای باطن اسلام امکان پذیر نمیشد
و از این حیث تجدید حکمت خسروانی سهروردی و تفسیر عرفانی اندیشه
ایرانشهری را باید هم چون مرحلهای مهم در تداوم فرهنگی ایران به شمار
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آورد (طباطبایی )243 :7933،و بر این اساس ،در تاریخ سیاسی ایران ،از
دوره باستان تا فروپاشی آن در یورش مغول ،از دیدگاه تداوم ملیت ایرانی
دو دوره باستان یا ایرانشهری و دوره اسلامی را تمیز میدهد ،با قید این که،
تاریخ دورة اسلامی ایران ،نظر به سرشت ،بهطورعمده و بهخلاف دیگر
کشورهای باستانی که در امپراتوری اسلامی ادغام شدند ،بخشی از تاریخ
امپراتوری اسلامی نیست و آن را در تداوم دوره باستان ایران مورد بررسی
قرار میدهد .تاریخ دوره اسلامی ایران نه میتواند در کلیت تاریخ امپراتوری
اسلامی ادغام شود و نه البته در تعارض با آن قرار دارد ،بلکه دورهای از
تاریخ ایران زمین است که این کشور توانست در درون کلیت امپراتوری
اسلامی ،اما متمایز از آن ،سرنوشت خاص خود را رقم زند .شیخ اشراق،
همچون واسطئ العقدی است که دوره باستانی ایران را به دوره اسلامی آن
پیوند داده و گذار از آن به این را از دیدگاه فلسفی امکانپذیر کرده است.
با شیخ اشراق ،تداوم تاریخ ایران نه به صورت حماسه پهلوانی ،که همچون
حماسه عرفانی فهمیده شده است .پیوند با گذشته و حفظ تداوم تاریخی که
با اثر بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی ،صورت حماسهای پهلوانی به خود
گرفته بود ،با فیلسوفی از آذربایجان سرزمین آتش جاویدان ،به صورت
حماسهای عرفانی در میآید( .طباطبایی )291 :7933،حکیم ابوالقاسم
فردوسی و خردنامه او را باید فلسفه تاریخ آگاهی ایرانی از جایگاه و وضعیت
جدید تاریخی ایران زمین و انحطاط آن دانست (طباطبایی)413 :7931،
به نظر طباطبایی عوامل فوق با توجه به جایگاه اندیشه ایرانشهری ،باعث شدند
که ایران در دوره پس از حمله اعراب ضمن حفظ یکپارچگی فرهنگی خود
توانسته موجودیت مستقل خود را نیز درون سرزمینهای اسلامی حفظ کند .این
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مسئله منتهی به عصر زرین فرهنگ ایرانی شد .که ویژگیهای آنرا در قلمرو
تاریخ نویسی اینگونه بیان میکند:
سدههای سوم تا ششم در قلمرو تاریخ نویسی ایران زمین ،دورة
تکوین اندیشه تاریخی مبتنی بر آگاهی ملی و استوار شدن شالودة
قومی روشن متمایز ایرانیان در دورة اسلامی بود .در این دوره در
قلمرو تاریخنویسی و اندیشه تاریخی نیز به مثابه بخشی از تاریخ
اندیشه به دنبال فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان و دو قرن حکومت
(سکوت) دگرگونی عمدهای صورت گرفت و بازپرداخت نوآیینی
از عناصر تاریخنویسی دورة پیش از اسلام ،اندیشه فردگرای یونانی
و دریافتی خردمندانه از دیانت اسلام و عصر نوزایش آن ایجاد شد
که مانند بخشهای دیگر اندیشه در عصر زرین فرهنگ ایران مبین
آگاهی ملی ایرانیان بود .در این دوره زبان فارسی ،فلسفه
خردگرای اندیشه سیاسی ایرانشهر و البته اندیشه تاریخی عناصر
منسجم دستگاه فکری بسامان و یگانه آغاز دورة اسلامی ایران
بودند و بر پایه همین اندیشه ،ایران زمین در درون جهان اسلام اما
در بیرون دستگاه خلافت ،در درون گستره نوزایش و امانیسم نظام
اندیشه اسلامی با تکیه بر دریافتی از اندیشه اسلامی و یونانی در
بازپرداختی نوآیین مورد تأمل و تفسیر قرار گرفت که در آن میان
اندیشه سیاسی و اندیشه تاریخی از جایگاهی ارجمند برخوردار بود
(طباطبایی)231: 7931 ،
این وضعیت در-درون-بودن و در-بیرون-بودن را طباطبایی برای دوران
مدرن در بستر مناسبات جهانیشده نیز متصور است و همانطور که اشاره شد
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آغاز دوران مدرن ایران را با شروع صفویان میداند که تا انقلاب اسلامی به
درازا میانجامد و دوره اول آنرا ،تا پیمان ترکمنچای ،دوره گذار مینامد.
وی دلیل ورود ایران به دوران مدرن را اینگونه بیان میکند:
بر آمدن صفویان با آغاز دوران جدید تاریخ اروپا هم زمان بود،
با جهانی شدن مناسبات میان حکومتهایی که تا آن زمان از
محدوده ناحیهای و قارهای فراتر نمیرفت ،ایران در مدار مناسبات
جهانی قرار گرفت .ابهام وضعیت ایران در این دوره که ما از آن به
دوره گذار تعبیر میکنیم ،ناشی از این واقعیت پر تعارض است که
از سویی ،ایران ،یکی از قدرتهای کمابیش بزرگ درگیر در
مناسبت جهانی بود ،اما از سوی دیگر ،در برابر سیطره منطق
مناسبات جدید از خود پایداری نشان میداد .در این دوره ایران
زمین در درون دنیای جدید و در عین حال در بیرون آن قرار
داشت( .طباطبایی)776 :7931،
به نظر طباطبایی سرشت نظام فکری در این دوره تحولی مناسب تغییر وضعیت
دوران جدید پیدا نکرده است ،دورهای از تاریخ ایران که با جنگ چالدران
آغاز میشود و با شکست ایران از روس پایان مییابد یعنی از آغاز
فرمانروایی صفویان تا نخستین دهههای سلسله قاجار دورهای پراهمیت در
تاریخ ایران زمین است ،زیرا از سویی ،با آغاز دوران جدید تاریخ و تاریخ
اندیشه غربی و جهانی شدن روابط و مناسبات ،ایران زمین نیز به ضرورت در
میدان جاذبه اندیشه و مناسبات نو قرار گرفت ،در حالی که از سوی دیگر
نظام فکری و سیاسی ایران تحولی مناسب ،سرشت دوران جدید پیدا نکرد
از این رو میتوان گفت که جدال جاذبه تجدد از سوی مغرب زمین و دامنة
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آن از سوی ایران زمین در تاریخ این کشور نزدیک به سه سده طول کشیده
است و در این سه سده ایران زمین در وسوسه تجدد در برخی دهههای این
دوره اما بیشتر پای در گل منت اندیشهای خلاف زمان و استبداد ایلی و قبیله
ای نیروهای زنده و زایندة فرهنگ و تمدن خود را بر باد داده است
(طباطبایی )77 :7931،و در جای دیگر ،چنانچه پیشتر اشاره شد ،مینویسد:
"تاریخ ایران ،از برآمدن صفویان تا انقلاب اسلامی ،بیشتر از آن که تاریخ
توطئههای پی در پی باشد ،تاریخ بی التفاتی به بحث در مبانی است ".حال
ببینیم که این تاریخ بی التفاتی به بحث در مبانی که از نظر طباطبایی تاریخی
به درازای چند سده دارد قرار است به روشن کردن چه مطلبی بپردازد؟ او
مدعی است :ملت واحد ایران ،در مکان و زمانی تکوین پیدا کرده است که
تدوین مفهومی برای آن امکان پذیر نبود ،اما امتناع تدوین مفهوم را نباید
به معنای عدم مضمون آن فهمید .تاکید بر تاریخ هویت " ملی " ایرانی به
این معناست که خاستگاه آن فرهنگ ایرانشهری است و در تحول تاریخی
نیز پیوسته این فرهنگ شالوده استوار آن بوده است ،اما هویت " ملی "
ایرانی نتوانست دولت خود را ایجاد کند .در تاریخ ایران دوره اسلامی ،نوعی
شکاف و جدایی میان هویت " ملی" ایرانی و حکومتهایی که به نام اقوام
ایرانی در آن سرزمین فرمانروایی میکردند وجود داشت و در گذر تاریخ
نیز ژرفای بیشتری پیدا کرد .بدین سان ،نه هویت " ملی " ایرانی توانست
دولت ملی خود را ایجاد کند و نه حکومتها توانستند با ایجاد پیوندی با
هویت "ملی" به دولت ملت ایران تبدیل شوند .درخواست باطنی و نیت
بنیادگذار سلسله صفوی و پدران او در پیکار برای دستیابی به قدرت هر چه
بود ،البته ،به شرط آن که آگاهی از این امر امکان پذیر باشد ،برای تاریخ
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نویس امروز جالب توجه نیست ،این نکته اساسی است که فرمانروایایی
صفویان ،اگر چه دولت ملی نبود ،اما با توجه به تحولی که تاریخ ایران زمین
در این دوره پیدا کرد ،برخی از مصالح ملی تأمین شد ،در حالی که تشکیل
دولت ملی ،نیازمند اندیشه سیاسی نو آیینی است که مفاهیم بنیادین آن،
مفهوم" ملت "و" مصلحت "باشد و چنین اندیشهای تا برآمدن صفویان و از
آن تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطهخواهی نتوانست در ایران تدوین
شود(.طباطبایی )727 :7931،منظور طباطبایی از چنین اندیشهای نظریه دولت
است ،نظریهای که رفعکننده تضاد بین دولت و ملت شود.
بدینترتیب خانهسازی و خانهبازی دکتر با کمال مهارت و پیچیدگی بر صحنة
علوم سیاسی ایرانزمین به اجرا درمیآید .همزمان در درون خانة تجدد بودن
و نبودن ،همزمان در داخل خانة جهان اسلام بودن و نبودن ،تردستی نویی
است که میتواند هرکسی را در این بازی از دسترس خارج کند .ما ایرانیان در
جهان متمدن غرب هستیم ولی همزمان نیستیم ،مسلمان هستیم ولی نیستیم،
نابغههای عالم هستیم و نیستیم ،خاورمیانهای هستیم و نیستیم ،شرقی هستیم و
نیستیم ،و قسعلیهذا .آنچه اهمیت دارد تکنیک دردرونوهمزماندربیرون-
بودن یا تکنیک یکجایی/یکچیزی/یکجوری بودنونبودن است و دیگر
تفاوتی نمیکند که کجا بکاربسته شود .طباطبایی ،این تردستی را که البته
مبدع آن هم نیست ،در مورد اصل وحدت در عین کثرت یا کثرت در عین
وحدت نیز بکار میبرد .تکنیک کلی این است که ما همزمان کثیر و واحدیم.
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
در عین کثرت ،و شرق نیز چنین است و غرب هم .این بازی را در اشلها و
موضوعات دیگر نیز میتوان پیاده کرد .تهران کثرتی است در وحدت ،زنان
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وحدتی هستند در عین کثرت ،سرمایهداری وحدتی است در عین کثرت،
همینطور مدرنیته .هرچه مفاهیم بکاررفته انتزاعیتر باشد ،تکنیک بهتر جواب
داده و به دل مینشیند .در نمایش استاد ،افسانة سلطان و شبان ،شاهنامهخوانی
و پردهخوانی مشروطه اجرا میشود و دست آخر کبوتر یا خر-گوش سفید
ایرانیت و ملیت و تجدد و  ...را بیرون میکشد .اما تردستیهای استاد و مخارج
و تبعاتش را نمیتوان صرف نمایش و شعبدهبازی شبهای عید و فروش بهتر
کتاب و جلسات پرسش و سرگرمی و از این دست دانست .چراکه آنچه در نهایت
از کلاه اسرارآمیزش بیرون میآورد ،یعنی ایرانیت و هویت ملی و دولت-ملت،
بر منطق مناسبات انسانی سوار شده و به آنها شکل داده و جبههبندی نیروها
را تعیین میکند .علاوه بر اینکه تحولات پیآمدش و همة آنچه لقلقة زبان شده
است در بستری روییده است که دیگر خود را پنهان داشته است .به این معنی
که نمایش تردستیهای استاد در صحنة اندیشة علوم سیاسی ایرانزمین ،برای
تماشاچیان تکلیف همه چیز را همانجا تعیین میکند و آنها را با خیال راحت
راهی استراحت شبانه و تلاش روزانه میکند .این پرسش دوباره تکرار میشود
که استاد نادرهفن علوم سیاسی ایرانزمین ،بوق چه جریانی را میدمد؟ و در
جدال نیروهای درون نظام آب به آسیاب کدامیک میریزد؟

 طباطبایی ،بخیهای بر گسیختگی فرهنگسید طباطبایی در مناسبات خدایگانبندگی روشنفکری ایرانزمین ،جایگاه
خدایی را دوست بیشتر میدارد و این جایگاه را بدستآوردن نتواند جز با
ساختن کلیتی از فضای روشنفکری معاصر که به عمق و طول و عرض او
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نباشد .27وی با تمایز گذاشتن میان عقلانیت خودش و هر آنچه که قبل از وی
در تاریخ اندیشه معاصر وجود داشته و با امتداد دادن به آنها بدین مرتبه دست
یافته است .در نقد سروش و داوری و فردید مینویسد:
این که در آلمان دهه سی سده حاضر (قرن بیستم) ،پرسش از ماهیت
تکنیک ضرورت پیدا کرده بود ،ربطی به وضع ما نداشت و از
شگفتیهای تاریخ معاصر ایران است که حتی بحث عقلی نیز جز از
مجرای تقلید و روایت طرح میشود .به هر حال ،تجدد و غربستیزی
احمد فردید و رضا داوری آنان را به تکرار بحثی راند که با وضع
 27اندیشه بورژوازی به عنوان یک کل از بخشهای متضادی تشکیل شده است .وحدت این
بخشها از کشف همگرایی گرایشهای متناقض در تمامی پدیدارها و فرایندهای آنها بدست
میآید .در تاثیر و تأثراتی که به عنوان یک کل بر زندگی واقعی میگذارند .تکامل اندیشه
بورژوازی مبارزه بخشهای متضاد آن است ،مبارزهای که برای حمایت از منافعش همانطور
که جنگ را مبتنی بر خیر عمومی توجیه میکند ،میتواند صدراعظم را به فین بفرستد و
نخست وزیر را به احمد آباد مستوفی و رئیس جمهور روشنفکر مذهبی را تکفیر گوید و
فیلسوف عارف مسلک را افسرده در گوشهای دور تنها رها کند و استاد اخراجی دیروز را بر
صدر بنشاند .اندیشه بورژوازی ایران قبلتر از اسد آبادی و ملکم خان تضاد موجود در
ایران را در مواجه ایران و غرب جستجو کرده است .طباطبایی ،در ادامة همین روند مانند
تمام روشنفکران بورژوازی ،ایران را با کلیتی به نام غرب ،روبرو و قیاس کرده و قابل
تحلیل میداند .اما مدعی است که تنها اوست که با سرشت و ماهیت اندیشه غرب آشنا است.
از نظر او متفکران غربی توانستهاند با پرسش از مبانی و مبادی عقلانی دورانی که میبایست
با نوزایش آغاز میشد و سیطرهای جهانی مییافت توانستند منطقی تدوین کنند که سیاست
تنها یکی از فروع آن به شمار میآمد ،از طرف دیگر ،علت آشفتگی ذهنی و زبانی نزد
روشنفکری ایران را نبود شالوده نظری و فلسفی برای فرهنگ و تمدن دوران جدید ایران
میداند.
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ما نسبتی نداشت و جالب توجه این که عبدالکریم سروش نیز در
بی توجهی به سرشت دوران و الزامات آن اگرچه ،به ظاهر ،به دفاع
برخی از ظواهر تجدد و غرب برخاسته بود ،اما لاجرم ،حاصل بحث او
نیز نتوانسته از غرب ستیزی فراتر برود .بدین سان ،عبدالکریم
سروش ،از سویی به مناقشه با رضا داوری برخاست ،اما به همان
نتایجی رسید که پیش از او ،احمد فردید و جلال آل احمد و رضا
داوری رسیده بودند ،یعنی توضیح تکنولوژی برای رد آن ...
سروش با بازگشتی به اخلاق زاهدانه غزالی وار و قناعت ،آنچه در
باب صناعت در مخالفت با رضا داوری گفته بود ،همه رشتههای خود
را پنبه کرد( .طباطبایی)921 :7931،
طباطبایی هول کوس آگاهباش میاندازد که مناسبات جهانی و وضعیت ایران
تغییر کرده است و بیتوجهی به ماهیت مناسبات در دوران جدید خانمانسوز
است تا حدی که این بیتوجهی که اسباب بحران وگسیختگی فرهنگ را
بوجود آورده میتواند سبب ساز فروپاشی ایران شود ،22و به تبع ،نقشة راه
 22طباطبایی واقعیت ایران امروز را پیچیده و ترکیبیافته نمی فهمد اما به استحالهای پس
از مواجهه با بحران باور دارد .وی با اتخاذ موضع نه این نه آن ،ایرانی که شیرهای هخامنشی
آن تبدیل به گربه قاجار شده بود ،را تبدیل به موجود غریب شنیای کرده که دارای هوش
سنگواره شدهای است و هر دم امکان فروریزش دارد .گناه نخستین این موجود شنی ،یعنی
علت شنیبودن و هردمدرحالفروریختن آن ،نبود آگاهی است و حکماً خود سید اندیشمند
ایرانزمین است که قرار است با تدوین نظریهاش ،که بحث آن فعلاً در شرایط امتناع اندیشه
و بن بست در عمل است و مشخص نیست کی و کجا قرار است تدوین شود و چگونه می تواند
از این بحث گذر کند ،روح را بوسیله مسألهدارکردن بحران در این موجود شنی غریب بدمد
و با طرح نظریة دولت که مفاهیم بنیادین آن ملت و مصلحت است ،زندهاش کند تا مبادا
تشتی بیافتد.
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تجدد را پیش میکشد و وعده میدهد که میخواهد اندیشه تجددی بیافریند
بر پایه تاریخ دوران جدید ایرانی که هم در درون مناسبات جهانی است و هم
در بیرون آن ،تا بتواند تلاشی باشد برای تدوین نظریه دولت در ایران و
بخیهای باشد بر گسیختگی فرهنگ ،بخیهای که نه چینی است و نه ماچینی،
که از جنس ایرانشهری و خود طباطبایی است .طباطبایی به این مسأله اشاره
نمیکند که این مناسبات چگونه و چرا و بر پایه چه ضرورتی شکل گرفت،29
که حتی دیوار چین هم نتوانست در مقابل آن مقاومت کند .برای او تاریخ
ایران معاصر در ساحت اندیشه موضوعیت مییابد که باید مورد بازخوانی و نقد
قرار گرفته تا یک عقلانیت ویژه بتواند جانشین آن شود .بدینترتیب با مطلق-
کردن اندیشه به طور عام و اندیشه سیاسی به طور خاص و با احالة موضوع به
بنیادها ،یعنی به ساحت انتزاعات فلسفی و با جوابهای ازپیشمعلوم به مسائل
روز ،اندیشه در همان معنای خانهها ،به هستی اجتماعی بار میشود ،برای اینکه
تداوم آنرا تضمین کند .به همین دلیل است که حتی گسیختگی نیز برای او در
ساحت فرهنگ و منفصل از و بارشده بر هستی اجتماعی تعریف و بخیهکاری
میشود .هستی اجتماعی باید در دوگانهها و سهگانههای از پیش معلوم دیده و
فهمیده و اندیشیده شود و اینکار جز با فهم اندیشه ایرانشهری مورد اشارة
هگل و روح ملی و مصلحت سیاسی مدنظر ماکیاولی ،غیربنیادی و منحط و
زوالیافته خواهد بود.

29مارکس در فقر فلسفه میگوید " اقتصاددانان برای ما توضیح میدهند که چگونه تحت
مناسبات مربوطه ،تولید صورت میگیرد ولی آنچه آنها توضیح نمیدهند ،این است که
چگونه خود این مناسبات _ یعنی حرکت تاریخیای که موجب پیدایش آنها میشود _ به
وجود میآیند(. .مارکس)717 :7939،
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غرب کیست و کجاست؟ شاید پرسیدن این سؤال در شرایط کنونی به این
صراحت "مبتذل"" ،عامیانه" ،مهمل و ازرونقافتاده بنظر بیاید .ولی پرسشی
است که میزان تکرار و گستردگی تبعات آن و سادگی پاسخهایی که به آن
داده شده است ،علاوه بر آثار و ویرانههایی که برجا گذاشته است ،از مهمترین
تکنیکها و دستاویزهای نیروهای حاکم متنازع درون و بیرون نظام برای
تداوم خود بوده و است .بخش بزرگی از نابغههای روشنفکری ایران ،غرب
متحد و یکپارچهای را ساخته و پرداختهاند که دیدگاهی واحد درباره خودش
و دیگر بخشهای جهان دارد و زمینه را بهگونهای چیدهاند که هرکسی و
هرچیزی در هرجایی مطابق همین منطق خود را تعریف و تعیین کند 24.مزید
24این نظر رایج عصر روشنگری است که نابرابری میان ملل را نمیبیند و به اصول ثابت و
همگانی میان تمام ملل با یک تفکیک کلی عقلانی و غیرعقلانی اعتقاد دارد .هیوم میگوید:
آیا نزد شما عواطف ،امیال و شیوه زندگی یونانیان و رومیان دانسته است؟ خلق و منش و
رفتار انگلیسیان و فرانسویان را خوب مطالعه کنید...آدمیان تا بدان اندازه در همة زمانها
و مکانها یک گون هستند که تاریخ هیچ چیز تازه یا عجیبی در این مورد مشخص به ما
نمیآموزد .فایدة عمدة تاریخ تنها در کشف اصول ثابت و همگانی طبیعت آدمی است.
(کوهن )3 :7931 ،این کلیت انتزاعی از سوی منتسکیو ،هردر ،و هگل نیز تاکید شده است:
" آنچه در میان پدیدههای تاریخ هدف ماست ،کشور است ،کشور مثال کلی و زندگی
روحی کلی است که از روی زادگاه افراد است همگی به آن خوی میگیرند و اعتماد
میورزند و نیز هستی و واقعیت و دانش و خواست خود را به آن مدیونند و ارج خویش را
در آن به دست میآورند و نگاه میدارند( ،از این رو) کشور دارای دو تعین است ،نخست
گوهر کلی کشور ،و روح یگانه و بخود استوار و نیروی مطلق ،و روح مستقل قوم ،دوم
فردیت محض که قلمرو آزادی ذهنی است (هگل )261 :7913 ،اما هگل مفهوم روح جهانی
را نیز به تبعیت از کانت (ن .ک .به ایمانوئل کانت )7939 ،پیش مینهد و ملل را همچنان که
متمایز میداند به هم پیوسته در مفهوم روح جهانی یکی میکند " :این روح ملت است که
منشاش را بیان میدارد و روح ملت بیان کامل مرحلهای است از روح جهانی که بر تاریخ
کنترل دارد و سلسله مراتب جانشینی روح ملل را راهنمایی میکند .از آنجا که روح ملل
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بر اینکه خود این یکپارچه یا متنوعدیدن غرب در بازی روشنفکری جایگاه
ویژهای دارد ،آنچه از غرب به طور مشخص مراد میشود نیز اهمیت دارد .از
غرب ،چه آنجا که خانة خیر یا شر است و چه آنجا که لایهها و ابعاد خوب و
بدش درهم و برهم محاسبه و موازنه میشود ،در جبههبندی نیروها و بسته به
شرایط تاریخی ،کشورها و نهادهای مشخصی منظور میشود .مسلم است که هیچ
یک از نیروها و هیچ بخشی از بورژوازی ایران نیست که منافعی در "غرب"،
فارغ از هر موضعی که در برابر آن بگیرند ،نداشته باشد .مرزبندیهای موجود
نیز از این حیث در جدالهای انضمامی نیروها در وجوه عینی و ذهنی معنا و
مضمون مییابند .به این معنی ،غرب برجامی ناجی ایرانزمین نمیتواند بهطور
اتفاقی با غرب خودآگاه ایدئالیستی نادرهفن علوم سیاسی ایرانزمین در جشن
ایرانشهری فارابی بههم آیند.
از یکسو طباطبایی دستودلبازانه و تردستانه ،ز جهل یا به عمد ،همزمانی
گسترش تجارت و جهانیشدن سرمایهداری و تدقیق مرزها و تقویت دولت-
ملتها ،استعمار ،مناسبات و سلسهمراتب موجود اجتماعی و استثمار را در تحلیل
خود حذف میکند تا بتواند وضعیت مشخص کنونی را به نبود اندیشه تجدد و
نبود اندیشه سیاسی یا نبود نظریه دولت یا عقلانیت جدید و  ...ارجاع دهد.
بازتاب فعالیت روح جهانی است ،پیشرفت مشخصه تاریخ آدمی است .منشهای ملی با
یکدیگر مرتبط ،به عنوان مراحل تحقق روح جهانی وجود دارند[ .برای هگل] روح اساساً
آگاهی است ،با محتوایی که عینی شده است"( .هگل )65 :7932 ،از نظر او تاریخ گسترشی
از آگاهی را نشان میدهد که در فرهنگ کشورها در طول زمان به خود شکل میدهد".
همه پدیدههای اجتماعی و فرهنگی بازتاب آن سطحی از خودآگاهی است که انسانها ،به
لطف روح به دست آوردهاند ،و این پدیدهها واسطه خودفهمی آنان و روح را تشکیل
میدهند( ".کوهن)23 :7931 ،
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"غرب" و "ایران" چیزی بیرون از وضعیت عینی مشخص نیست و هرگونه
تبدیل و تبدل آن به امور روحانی فراسوی امر واقع و همچون ایده نیز در
واقع بازگرداندن این انتزاع به واقعیت زندگی برای چشمبندی و سرگرمی و
به نفع تثبیت وضع موجود است .طباطبایی و آل و ایلش ،در خلوت و جلوت
خود این نکته را پنهان میدارند که "ادبیات ادبیات پدید نمیآورد  ...به
همین قیاس ،ایدئولوژیها ایدئولوژی به وجود نمیآورند ،و روبناها
روبناهایی پدید نمیآورند" (گرامشی )712 :7936 ،و نه تنها جایگاه و موضع
و نسبت خود را با نیروهای موجود منتفع از وضع موجود لابلای مفاهیم هگلی
میپوشانند ،بلکه تخت شاهنشاهی آگاهی و برتری و نخبگی علوم انسانی و
عالمتابی اندیشه و چراغی راه ایرانزمین و قبلگی بندگی ایدئالیسم آلمانی-
فرانسوی را نیز میگزینند .از سویی دیگر هرگونه اتفاق ناهمخوانی با تصویر
"معقول" غرب مانند جنگهای جهانی ،فاشیسم و حکومتهای توتالیتر ،ظهور
برلسکونیها ،سارکوزیها و ترامپها را میتواند به راحتی در نظریات بنیادی
خود اینگونه بگنجاند که "به گفته حنا آرنت ،اتفاقی افتاده است که در تاریخ
بشر سابقه ای ندارد و با مقولات رایج اندیشه فلسفی و سیاسی قابل توضیح
نیست"( .طباطبایی ،)957 :7931 ،اما چنانچه بنیامین بیان میکند "سنت
ستمدیدگان به ما میآموزد که وضعیت استثنایی یا اضطراری که در آن به سر
میبریم ،خود قاعده است .باید به تصوری از تاریخ دست یابیم که با این بصیرت
خواناست .آنگاه به روشنی در خواهیم یافت که وظیفه ما ایجاد یک وضعیت
اضطراری واقعی است ،و این کار موضع ما را در مبارزه با فاشیسم تقویت خواهد
کرد .یکی از دلایل وجود بخت پیروزی برای فاشیسم آن است که مخالفان
فاشیسم ،تحت عنوان پیشرفت ،با آن به مثابه نوعی قاعده یا هنجار تاریخی
برخورد میکنند .امروزه بسیاری از این نکته در حیرتاند که وقوع حوادثی
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که بر ما میگذرد ،هنوز هم در قرن بیستم امکان پذیر است .ولی این حیرت
نه حیرتی فلسفی است و نه سرآغاز معرفت ،مگر معرفت به این حقیقت ،که آن
تصور از تاریخ ،که سرچشمه این حیرت است ،قابل دفاع نیست".
(بنیامین )756 :7933،بدینترتیب هرجا در مورد غرب به اشتباه از کلاه
تردستی استاد کبوتر سربریدة خونینی بیرون آمد ،باید همچون یک استثناء
تاریخی بر حاشیة باستانشناسی او ثبت شود و هرجا در مورد ایرانزمین از پشت
پردة او به اشتباه شخصیتی آرمانی (که شامل خودش نیز میشود) ظهور کرد،
آن نیز استثنائی است که «چون خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و
رفت» .آنچه آرنت همچون یک وضعیت اضطراری و خلاف مقولات رایج اندیشه
فلسفی و سیاسی غرب برمیشمارد ،در واقع تصور پیشینی از یک کلیت "معقول"
غربی است که بحرانها و بیرونزدگیهایش را ،همچنان که خودش را ،از
واقعیت جاری منتزع کرده و جای مشخصی به آن در سطح انتزاعی تحلیل
میدهد .در واقع آرنت میگوید بیایید باور نکنیم که اینگونه اتفاقات در این
دیزنیلند تحلیلی ما امکان رخداد دارد ،که اگر باور کنیم شاید تبدیل به قاعده
یا هنجار شود .از این دعوت زیرکانه نمیتوان به سادگی چنین نتیجه گرفت
که آرنت کبک اندیشة سیاسی است که سر در برف غرب معقول روشنگری برده
است ،بلکه نتیجه عملی چنین رویکردی پس از جنگ جهانی دوم ،بیرونبردن
بحران از حوزة جغرافیایی و سیاسی غرب بوده و است .بیرونبردن بحران از
اینجهت به لحاظ سیاسی بهترین راهکار است که علاوه بر ازچشمخارجکردن
تبعات تاریک نظام حاکم ،میتواند هر وجدان نابالغی در آن خطه را به کمک
رسانهها چنین آسودهخاطر کند که هرچه بدبختی و بیعقلی و فساد است در
بیرون از ماست و نتیجة جبر جغرافیایی و ملت نادان و دولت فاسد است .نتیجة
ملیگرایی ایرانشهری آرمانی سید ایرانی اصیل ما نیز در بهترین حالت نمیتواند
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معنیای جز بیرونکردن بحران برای ساختن فانتزی ایرانی "جوان ،آباد،
سرافراز ،پیشرفته ،پایدار ،پاسدار کرامت انسانی ،قدرتمند ،پرافتخار" ،با
پاسپورتی که همهجا مورد احترام است و مهماننوازی و قرمهسبزیای که برند
جهانی گردشگردی شده است و مراکز تحقیقاتی فوق پیشرفتة دانشگاهی که
از همهجای جهان برای بازدید و کار به آن میآیند و خیابانهای تمیز و محله-
های لوکس و رنگ ها و صورتهای همیشه بشاش و  ...باشد.
در بازخوانی که طباطبایی از تاریخ اندیشه و تاریخ ارائه میدهد هیچ گونه
تضاد درونی وجودی ندارد ،و هیچ گونه جوهر پویایی که به ایجاب و نفی،
درون تاریخ و تاریخ اندیشه معاصر باشد مجال بروز ندارد ،چرا که تاریخ ایران
مسیر انحطاط است ،و اوست که کاشف این زوال است .تاریخ اندیشه معاصر نیز
تاریخ عدمی است و راه حل فراروی از آن نیز خود استاد است که میخواهد
درک جدید و منطق نوآیینی برای ایرانزمین عزیز در درون مناسبات و روابط
جهانی شده بیافریند .برخورد تحقیرآمیز طباطبایی با اندیشه دوره معاصر نیز
ریشه در این مسئله دارد که از نظر وی این نااندیشه بر خلاف اندیشه غرب ،بر
اساس مبانی غیرعقلی شکل گرفته است .این هنر طباطبایی است که تاریخ ایران
معاصر را به تبع تاریخ اندیشه آن تاریخ عدمی میداند ،و این منبع غیرعقلانی
در مقابل عقلانیت در حال تدوین طباطبایی ایستاده است 25.به همین دلیل است
 25شایان ذکر است که طباطبایی وضعیت را "در غیاب اندیشه تجدد و نظامی از مفاهیم و
مقولاتی که توان چالش و رویارویی با واقعیت کنونی را داشته باشد" ،پیچیده و تا حدی
غیرقابل توضیح نشان میدهد .او اندیشة معاصر ایران را عقلانی نمیداند و از طرفی وضعیت
را نیز عقلانی نمیداند و در نتیجه وضعیت مورد نظر او وضعیت بالقوگی است ،به همین دلیل
درک وی از وضع ایران ،وضعیت در حال گذار است ،یعنی بالقوهای که قرار است اندیشه
طباطبایی آنرا بالفعل کند .این وضعیت گذار ،وضعیت نه این و نه آن ،هم این و هم آن ،نیز
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از جمله تردستیهای استاد است که در آن میتواند جایگاه خود را در توضیح و تبیین
دوگانهها و سهگانههایش و ورای آن و مقام مفسری و شعبدهبازی ایران را حفظ کند.
پسااستعماریها و نااستعماریهای نورسیده نیز این تردستی را به همین شکل آموختهاند .به
این معنی که اگرچه بازی سنت-گذار-مدرنیته را به نفع فهم درونبود "ایران" و برای
ساختن چندگانههای بزکدوزکشدة جدید مصادره میکنند ،به این معنی که در مقابل منطق
طباطبایی که میگوید ما باید آنچیزی باشیم که نیستیم ،طرف دیگر آنرا برمیگزینند،
یعنی ما همینی هستیم که هستیم ،اما از یکطرف نه میخواهند و نه میتوانند از خانههای
قدیمی رها شوند و از طرفدیگر همچنان نسبت و جایگاه خود را ورای وضع موجود و
منفصل و بیطرف در جدال نیروهای موجود تعریف یا تصور میکنند .این بازی با مفهوم
زمان نیز قابل اجرا است .بدینترتیب که طباطبایی از گذشتهای که هنوز نگذشته است و
آیندهای که هنوز نیامده است سخن میگوید و از دل آن گذار بیرون میکشد و در مقابلش
پسااستعماریها زمان حال را گرفته و جهان را در زمان حال عقب و جلو میبرند .هر دو
بدین معنا ورای وضع موجود و فرازمانی میشوند ،چراکه زمان را نسبت به خود و مناسبات
و کلمات و موضعگیریهای خود بیرونی کرده و موضوعیت دادهاند .زمان ،همچون هستی،
متافیزیکال و نفسالامری شده و تداوم وضع موجود را در سطحی انتزاعی پذیرا شده و به
تداوم کلیت وضع موجود در سطح انضمامی ترجمه میشود .برای طباطبایی سرچشمه زمان
در توالی خود متکثر میشود ،زمان اگو نخستین ،در مقابل دیگری خود (اسلام) توسط
اندیشة ایرانشهری و فلسقة یونانی به خودآگاهی میرسد و خود را در وضع جدید حفظ
میکند ،دیگری بعدی آغاز انحطاط ،و دیگری نهایی توقف زمان (عدم) است تا اینکه به
خود او برسد و توالی جاری شود .سرچشمه مکان نیز در توالی خود متکثر میشود .مکان
اگو نخستین ،امپراطوری هخامنشی و ساسانی ،در مقابل دیگری خود ،درون و بیرون
مناسبات جهان اسلام خود را حفظ میکند .در مقابل دیگریهای دیگر ،دوره انحطاط،
توقف مکان و خالی شدن مکان از هرگونه محتوی و صورت یعنی امکان فروپاشی مکان
(افتادن تشت ایرانزمین) است ،تا اینکه طباطبایی منجی مکان (ایرانزمین) در قامت ایده
هگلی و روح تاریخ و بخیة فرهنگ ،توالی مکان را متداول سازد .برای پسااستعماریها،
توالی مکان و زمان با همین منطق به عقب باز میگردد تا اگوی نخستین را اینبار وارونه
و متکثر به چنگ بیاورد.
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که بیشتر کسانی که سید زوالشناس مورد هجمه قرار میدهد ،موضوعات و
مقولات مشابه دارند .در واقع بیش از آنکه بخواهد آنها را منتفی و محو کند
میخواهد آنان را به زیر بگیرد تا فضای بیشتری برای دیدهشدن و
برفرازایستادنش باز شود و از آنجا ،ققنوسگون از هیچ و از عدم اندیشة تجدد
را در ساحت فلسفه و سپهر سیاست ایرانزمین به پرواز درآورد .بالانشینی
طباطبایی علاوه بر اینکه وامدار دیوار بلند ایدئالیسم و گرتهبرداران کوتاه-
دیوار داخلی آن است ،بر آتشبیاری معرکة بورژوازی در ایران در حوزههای
نظری نیز سوار است .بخشی از نیروهای متنازع در جبههبندی سیاسی در ایران
از یک تاریخ به بعد خود را در مقابل شعارهای بازار آزاد و لیبرالیسم سیاسی-
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-
داری یککاسه کرده و با برچسب ایدئولوژی میراند .در این تکنیک با یک
برچسب از یکسو نزاع درونی بورژوازی در ایران را پنهان کرده و آنرا در
ساحت اندیشگی و نااندیشگی موضوعیت دوباره میدهد 26تا تفاوت سیدجواد
 26از دیگر مکانیسمهای پنهانسازی نزاع درونی بورژوازی در فرهنگ اجرا میشود.
فرهنگ همچون عرصهای عمل میکند که «همه» در آن در قالب یک کلیت واحد یکدست
میشوند .یکدستی فرهنگی در گسیختگی/ناگسیختگی آن معنا مییابد و طباطبایی بخیه-
ای بر آن خواهد شد .میل به یکسانسازی فرهنگ برای طباطبایی در اندیشه و عقلانیت
ظهور مییابد .وی همچنان که مدعی این است که روح مدارا و تساهل در اندیشه ایرانشهری
وجود داشته ،خواهان تکثری است که وحدتی را بپذیرد ،یا ملتی که دولتی را .فرهنگ
(نا)گسیختهای (در شعر و نقد) که بنیان فلسفی آنرا طباطبایی پایهریزی کرده است ،حذف
تکثر زبانی و دینی یا رد پولورالیسم دینی نیست بلکه پذیرش نظام عقلانی حاکم در غرب
در بنیانهای آن است .لوکاچ در اینباره تصریح میکند که «فلسفه هنگام رجوع به
پیش فرضهای ساختاری رابطة صورت و محتوا ،یا روش "ریاضی وار" علوم خاص را به
روش فلسفه بدل میسازد (مکتب ماربورگ) ،و یا ناعقلانیت محتوای مادی را ،به معنای
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طباطبایی و حسین شریعتمداری همچون تفاوت عقل و ایدئولوژی بنظر بیاید
و نه چپ و راست بورژوازی؛ و از سوی دیگر هر اندیشة دیگری که این
جبههبندی را زیر سؤال برده و منتفی سازد در جبهة مقابلش قرار میدهد.
اگرچه تلاش طباطبایی برای پنهانکردن نسبت خود با وضع موجود و جدال
نیروهای درون نظام از طریق تردستیهای فلسفی و تاریخی و انتزاعیکردن
مسائل ،تا حد زیادی موفق بوده است ،اما نمیتوانسته و نمیتواند برای همیشه
پشت پرده بماند .در شماره نخست مهرنامه ،معلومالحال قوچانی از او دربارة
علوم انسانی ،یعنی همان حوزهای که جایزة قلندری دو اقلیم آن را از دست
شیخ خوشنام سپهر سیاست ایرانزمین گرفته است ،میپرسد که آیا در شرایط
فعلی استفاده از علوم انسانی باید همان علوم انسانی غربی باشد ،و استاد آنچه
را که هردو از پیش میدانند اینگونه تصریح میکند" :در آن بخشهایی که
علوم انسانی علم است ،غربی و شرقی ندارد .اجتهاد و تقلید دارد .ابن خلدون
که بسیار هم متشرع بود ،به برخی از قواعد اقتصاد و جامعهشناسی پی برده بود.
او میدانست که اگر «سلطان تنها سوق باشد» ،یعنی به زبان امروزی بخش
خصوصی وجود نداشته باشد و دولت و نهادهای وابسته به دولت بر همه
بخشهای اقتصاد مسلط باشند ،اقتصاد آن کشور رو به زوال میگذارد ،تولید
ثروت کم میشود و مردم فقیر میشوند( ".مهرنامه شماره نخست) طباطبایی را
منطقی ،به صورت واقعیت " نهایی " نشان میدهد (ویندلباند ،ریکرت ،لاسک) .اما در هر
دو مورد ،به محض پرداختن به نظامسازی ،مسئله حل نشدنی ناعقلانیت از خلال مسألة کلیت
نمایان میشود .افقی که کلیتی را در بر میگیرد که در این جا آفریده شده و آفریدنی
است فرهنگ (یعنی فرهنگ جامعه بورژوازیی) است؛ این فرهنگ ممکن نیست از چیزی
دیگر مشتق شود و صرفاً باید به همین عنوان ،به صورت "روی دادگی" به معنای مورد نظر
فلسفه کلاسیک ،پذیرفته شود(.. .لوکاچ)211 :7911 ،
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نمیتوان فراتر از لیبرالیسم و ناسیونالیسم فهمید ،چرا که در اینصورت سحر
تردستیهای او کارگر افتاده ،علاوه بر اینکه با گرفتن این دو از او دیگر بالی
برای پرواز ققنوسگونش نمیماند .طباطبایی تلاشی است برای وحدت اندیشه
بورژوازی ایران و نیروهای سیاسی آن ،حول مسائلی چون ایران ،منافع ملی،
دین ،غرب ،مصلحت ،فرهنگ و از ایندست .وحدتی که سرمایهداری ایران در
مناسبات ملی و منطقهای و جهانی ،در میانة بحرانهای فزاینده بیشازپیش به
آن نیاز دارد .بورژوازی ایران نه با آگاهباش طباطبایی به چارهاندیشی نشسته
و نه با وعدههای او دچار توهم .عقل بورژوازی خارج از کلاس درس استاد هم
در جریان است و تضادها و تبعاتش را به فضاهای روشنفکری و کلاسهای
درس او خواهد کشید.
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مؤخره
در شرایط کنونی ردیابی مردهریگ اندیشة سوداگر و طباطبایی و امثالهم ،در
هر کوی و برزن و بر سر هر ذهن و زبان ،چندان کار سختی نیست ،هرچند که
برای فهم وضع موجود و تلاش برای تغییر آن اهمیت و ضرورت دارد ،چرا که
تعیین تکلیف برای آنچه-که-باید-انجام-داد و تعیین موضع با نیروهای
متنازع در شرایط بحرانی را صراحت بخشیده و به پیش میاندازد .یک
سردرگمی عمومی از آنچه بر سرمان آمده و آنچه بعد از این قرار است بر
سرمان بیاید در شرایط فعلی فراگیر شده است .تغییر پرتناوب و سریع وقایع و
موضعگیریها ،به ناآرامیها عینی و ذهنی دامن میزند و مسأله بحران را و
شدتگرفتن بحران را پیش میکشد .نیروهایی که تا پیش از این در عرصههای
سیاسی و اقتصادی فعال بوده و به نحو ملایمتری با هم کنار آمده بودند ،در
ضرورت و اندیشه بازآرایی افتادهاند و بدنبال راهکاری هستند تا پس از این
نیز در عرصة فعالیت خود برندة بازی باشند .مرزهایی که هریک از نیروها برای
خود ،دائمی یا موقت ،بسته بودند و دوست/دشمن ،درست/غلط ،قاعده/استثناء
خود را در آن تعریف و تحدید میکردند ،به خود لرزیده است .آرایشهای
سابق اصلاحطلب-اصولگرا ،غرب-شرق ،و از ایندست ،ناگزیر ازآن خواهند
بود که یا خود را در آرایشهای جدیدی مثل سوسیالدموکرات-نئولیبرال،
ملی-غیرملی ،و متخصص-فاسد منحل کنند و یا مذبوحانه تعریفی جدید با
مصادیق سلبی و ایجابی بهروزتری از خود ارائه دهند .سوسیالدموکراتهای
متخصص دیزنیلندی ،اصلاحطلبان غیرنئولیبرال غربگرای ضدآمریکایی،
اصولگرایان مترقی و متعادل و منتقد دیکتاتوری ،چپهای دارای عقل
سیاسی-استراتژیک منطقهای-جهانی که تمام عقلشان معطوف به ایجاد شرایطی
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پاک برای پیادهسازی انتزاعی خود است ،چپهای کوتاهقد فرهنگی که
بزرگترین دشمنشان دیگری بزرگ است ،فمینیستهایی که از مسیح علینژاد
بدشان میآید ،راستهای زحمتکش غیرفاسد ،و ملیگراهای (غیر)مذهبی
دلسوز ضدرضاپهلوی ،از نمونههای مشهود این بازآراییها و بازتعریفها
هستند .در این بلبشو ،ائتلافهای متعدد و نامأنوسی شکسته و بسته میشود تا
بتواند نه تنها در آب گلآلود خفه نشود بلکه از آن ماهی تازهای هم بگیرد.
بهترین ،دمدستیترین و معروفترین این شکل از شکستهبندیها ،تشخیص و
صفآرایی مقابل نیرویی است که در گرایش عمومیاش بیش از بقیه به شکست
محکوم است .شکست یکچنین نیرویی برای بسیاری از نیروهای سابقاً فعال،
ادامه حیات و بقا با کیفیتی دیگر معنی میشود ،چراکه شرایط منطقهای و
جهانی کنونی و تحولاتش ،ضرورت تغییر در آرمانها ،شعارها و نحوه و گسترة
فعالیتهایشان را برایشان مطرح ساخته است .شکست یادهشده ،از سویی دیگر
برای بخشی از نیروهایی که تا پیش از این امکان حضور و فعالیت در عرصههای
مختلف را به اندازة کافی نیافتهاند ،اینگونه توجیه میشود که این شکست ،نه
شکست یکی از نیروها که شکست یک نظام است و از اینرو فرصتی است برای
نفسکشیدن و دمی است برای سربرآوردن و گامی است که اگر برداشته نشود،
امکان برداشتن گامهای بعدی منتفی است .هردوی این نیروها با چشمانداز و
اهدافی که در نظر دارند و با توجه به پشتوانة نظری و عملی و عملیاتی خود
برای لشکرکشی و نقد و حمایت مالی و معنوی ،به هم نظر دارند و آرام آرام
به هم نزدیک شده و یکدیگر را در آغوش میکشند و همسنگر میشوند.
هردوی این نیروها صبح روز بعد از انقلاب را از همین لحظه برای خود تخیل
و برنامهریزی کردهاند .انقلاب برای این نیروها در گام اول شکست آن نیروی
مشخص محکوم به شکست است و در گامهای بعدی پیادهسازی یک برنامه،
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راهحل مطلوب ،و الگوی سعادتبخش برای همه است .از همینروست که
فراخوانی آنها برای انقلاب هم فراخوانی از همه خواهد بود .هر نیرویی کلید
طلایی خود را برای حل مشکلات همه از همان لحظهای که به گل این آب
آلوده شده ،در چنته دارد .اما تا پیش از اینکه کار به بیرونکشیدن کلیدها
برسد ،نزدیکی این نیروها به یکدیگر مهمترین گرایش وضعیت فعلی است .این
نزدیکی را نمیتوان و نباید تنها نزدیکی دوران بحران دانست .این نیروها در
فهم وضعیت و توصیف و تفسیری که از آن ارائه میدهند ،از منطق و ساختار
مشترکی ،برخلاف عناوین بهظاهر متنوع و متضادشان ،تبعیت میکنند ،هرچند
که راهکارها و کلیدهای متفاوتی را رو میکنند .آنچه در این متن ارائه
کردیم ،نشان دادن بخشی از این اشتراک منطقی و ساختاری در دو نمونة نسبتاً
فراگیر و زبانزد بود که به عنوان آلترناتیوهای جدی مطرحاند .بیتردید
نمونههای دیگری هستند که میتوانند در تصریح این اشتراک و تبیین این
نزدیکی روشنگر باشند .این شکل از روشنگری ،بطور مشخص و کاملاً
انضمامی ،بدنبال ارائة تصویر روشنی از نیروهای فعال متضرر و متنفع ،مناسبات
و مواضعشان ،ورای و به ارتفاع مفاهیم ،شعارها و لقلقههای زبانی است که با
آن تردستی میکنند.
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طباطبایی ،سید جواد ( .)7931تاملی درباره ایران ،جلد نخست ،دیباچهای بر
نظریه انحطاط ایران .تهران :نگاه معاصر.
طباطبایی ،سید جواد ( .)7931جدال قدیم و جدید (تاریخ اندیشه سیاسی
جدید در اروپا) .تهران :نشر ثالث.
طباطبایی ،سید جواد ( .)7933درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران.
تهران :کویر.
طباطبایی ،سید جواد ( .)7931ابن خلدون و علوم اجتماعی :گفتار در شرایط
امتناع علوم اجتماعی در تمدن اسلامی .تهران :نشر ثالث.
طباطبایی ،سید جواد ( .)7935تأملی درباره ایران .جلد دوم :نظریه حکومت
قانون در ایران :مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی .تهران.
کانت ،ایمانوئل ( .)7939رشد عقل :شرح مقالهای از کانت با عنوان «معنای
تاریخ کلی در غایت جهانوطنی» .ترجمة منوچهر صانعی درهبیدی .تهران :نقش
و نگار.
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کوهن ،جرالد آلن ( .)7931نظریه تاریخ مارکس .ترجمة محمود راسخ افشار.
تهران :اختران.
گرامشی ،آنتونیو ( .)7936برگزیده نوشتههای فرهنگی .ویراستاران دیوید
فورگاکس ،جفری نوول اسمیت .ترجمة احمد شایگان .تهران :آگاه.
لوکاچ ،جورج ( .)7911تاریخ و آگاهی طبقاتی .ترجمة محمد جعفر پوینده.
تهران :نشر تجربه.
مارکس ،ک؛ انگلس ،ف؛ پلخانف ،گ .)7913( .لودویگ فوئر باخ و
ایدئولوژی آلمانی .ترجمة پرویز بابایی .تهران :نشر چشمه.
مارکس،کارل ( .)7939فقر فلسفه .ترجمة آرتین آراکل ،تهران :اهورا.
مارکس ،کارل ( .)7936سرمایه :نقدی بر اقتصاد سیاسی ،جلد یکم ،ترجمة
حسن مرتضوی .تهران :آگاه.
مارکس ،کارل ( .)7931گزیده نوشتههای کارل مارکس در جامعه شناسی و
فلسفه اجتماعی .گزینش ت .ب .باتومار و ماکزیملین روبل .ترجمة پرویز بابایی.
تهران :موسسه انتشارات نگاه.
هگل ،گئورگ ویلهلم فریدریش ( .)7913عقل در تاریخ .ترجمة حمید عنایت.
تهران :شفیعی.
هگل ،گئورگ ویلهلم فریدریش ( .)7932دانشنامه علوم فلسفی .ترجمة حسن
مرتضوی .تهران :نشر لاهیتا.
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 فهرست آثار منتشر شده از محمدرضا سوداگر (به ترتیب سال انتشار):تألیف:
سوداگر ،محمدرضا ( :)7956ملاحظاتی درباره رشد روابط سرمایه داری در
کشورهای جهان سوم .موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند .اسفند ماه
.7956
سوداگر ،محمدرضا ( :)7956نظام ارباب-رعیتی در ایران .موسسه تحقیقات
اقتصادی و اجتماعی پازند .تابستان .7959
سوداگر ،محمدرضا ( :)7951رشد روابط سرمایه داری در ایران (مرحله انتقالی
 7914تا  .)7941موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند[ .این بخش در
فاصله سالهای  7952تا  7954تهیه شده و در بهار  7951در بعضی قسمتهای
آن تجدید نظر بعمل آمده است].
سوداگر ،محمدرضا ( :)7953دو مقاله :وظایف نیروهای دمکراتیک در مرحله
کنونی (قیام چگونه به پیروزی رسید؟) .موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی
پازند.
سوداگر ،محمدرضا ( :)7953بررسی اصلاحات ارضی ( .)7941-51موسسه
تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند .چپ اول .خرداد ماه .7953
سوداگر ،محمدرضا ( :)7953بررسی نظریههای مربوط به امپریالیسم (مارکس،
انگلس ،لنین ،هوبسون ،کائوتسکی ،شومپیتر ،هیلفردینگ ،روزا
لوکزامبورگ) .مرداد .7953
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سوداگر ،محمدرضا (بی تا) :انسان و از خود بیگانگی .موسسه تحقیقات
اقتصادی و اجتماعی پازند.
ترجمه:
رابینسون و ایتول ( :)7951آموزههای اقتصادی (مقدمهای بر اقتصاد نو).
ترجمه محمدرضا سوداگر .موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند.
گمبل و والتون ( :)7951بحران و تورم .ترجمه محمدرضا سوداگر .انتشارات
پازند .شماره ثبت در کتابخانه ملی .2591/9/76 -391
لرد المن و ران اسمیت ( :)7956تهدید شرکتهای چندملیتی .ترجمه محمدرضا
سوداگر .انتشارات پازند .شماره ثبت کتابخانه ملی .96/4/27 -599
رونالد میک ( :)7953پژوهشی در نظریه ارزش-کار .ترجمه محمدرضا سوداگر.
موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند.
نویمان ،فرانتس ( :)7911بهیموت (ساختار و عملکرد ناسیونال سوسیالیسم
 .)7344-7399ترجمه محمدرضا سوداگر .دنیای مادر.
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