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سرسخن

عرصه ی نشريه ی »آزادی انديشه«، علوم انسانی و اجتماعی است. سه جزء 

همه ی  »آزادی«  و  »انديشه«  و  اجتماعی«  و  انسانی  »علوم  درهم تنيده ی 

ضرورِت وجودی و هدف های نشريه را بيان می کند.

که  است  »کلمه«  با  و  است  »کلمه«  اجتماعی  و  انسانی  علوم  کاِر  ابزاِر 

دراين علوم نظريه پردازی می شود. و به اين معنا، علوم انسانی و اجتماعی علِم 

»گفتمان« است.

و  می گيرند  شکل  که  است  »انديشه«  قالِب  در  »گفتمان«  و  »کلمه« 

می يابد،  دست  وسيع تری  افق های  به  و  گسترش  انديشه  که  به همان نسبت 

کلمه و گفتمان هم با رنگ های متنوع تر و پربارتری جلوه می کنند. اما، انديشه 

نمی تواند گسترش يابد مگر در ميداِن بی کراِن آزادی.

ازهمين رو، سنِگ بنای نشريه بر پاسداری از آزادِی بی حصرواستثنای انديشه و 

بيان است. در آزادی بی حصرواستثنا )که متفاوت است از آزادِی بی قيدو شرط؛ 

حق  به معناِی  »بی حصر«  شرط(  هم  و  دارد  قيد  هم  آزادی  می دانيم  که 

آدميان است در ورود به همه ی عرصه های هستی و فکر و کندوکاو در آن و 

»بی استثنا« به اين معناست که هيچ انسانی را نبايد در بياِن نظر و انديشه ی 

خود باز داشت.

ازهمين رو، می خواهيم دريچه ای باشيم گشوده بر افِق گسترده ی انديشه تا 

همه ی آنان که دغدغه ی علوم انسانی و اجتماعی دارند و رشد و شکوفایی آن 

را برای امروز و فردای ايران ضروری می شمرند و معتقد به آزادِی انديشه و 

بيان هستند، اين نشريه را از آِن خود بدانند.
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تخیل )انگاره( اجتماعی و دولت در ایران
فرهاد خسرو خاور، سعید پیوندی، محسن متقی

چند و چون کردن پیرامون رابطه میان جامعه و دولت فقط به بحث های 

فلسفی، حقوقی و یا سیاسی تجریدی فرو کاسته نمی شود. از نگاه جامعه شناسی 

نهاد دولت]1] دارای یک وجه نمادین )Symbolic/symbolique( است که به 

تخیل اجتماعی درباره آن و نگاه و درکی که از این نهاد در میان گروه های 

مردم وجود دارد برمی گردد. تخیل یا انگاره )Imaginary / imaginaire( در 

بحث جامعه شناسی در برابر واقعیت قرار ندارد بلکه بیشتر به درک و معنایی 

این  می شود.  مربوط  می دهند  پدیده  یک  به  اجتماعی  گروه های  یا  فرد  که 

بدان معناست که تخیل جمعی به عنوان فرایند ذهنیتی برساختی است که 

در جریان تجربه ها، ارتباطات و کنش متقابل شکل می گیرد، به روز و دگرگون 

بستر  دولت  پیرامون  جمعی  انگاره  یا  تخیل  دارد.  سیال  خصلت  و  می شود 

نوعی رابطه چند معنایی است که در آن خالقیت، آزادی و ظرفیت مخالفت 

جامعه با دولت نیز می تواند شکل گیرد. نوشته حاضر به گذار از دوران دولت 

1- در این نوشته دو مفهوم دولت و حکومت )نظام سیاسی یا قدرت حاکم( از یکدیگر تفکیک نشده اند. 

بنابراین منظور ما از دولت فقط دستگاه اجرایی نیست.
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رویدادهای  فراز  از  و  می کند  اشاره  ایران  تجربه  در  مدرن  دوران  به  سنتی 

تاریخی بر آن است مصداق های شکل گیری و عمکرد تخیل اجتماعی را مورد 

بررسی و کند و کاو قرار دهد. 

جامعه شناسی و رابطه دولت و جامعه

بحث های فلسفی و جامعه شناسانه پیرامون دولت و جامعه پس از رنسانس 

دوران  نظری  موضوعات  ترین  اصلی  از  یکی  و  می شود  آغاز  ماکیاولی  با 

شکل گیری و گسترش مدرنیته به شمار می رود. مشروعیت سیاسی در دوران 

مدرن دیگر متکی به منابع سنتی قدرت مانند امر قدسی، خانواده و یا نیروی 

باشد.  اجتماعی  قرارداد  و  اراده مردم  از  ناشی  بلکه می بایست  نبود  نظامی 

این چرخش مهم به معنای پی ریزی رابطه جدید میان دولت و جامعه بود. 

ملت دیگر رعیت و ارباب جمعی بی حقوق دولت ها به حساب نمی آمد که 

این دولت  بود که می بایست در چهارچوب قانون به طور دوره ای با رای مردم 

انتخاب شود، پاسخگو و در خدمت جامعه برای دستیابی به شرایط مطلوب 

مفاهیم  در  نه  مدرن  دولت  اصلی  هدف های  ترتیب  این  به  باشد.  زندگی 

انتزاعی و ایدئولوژیک غیر زمینی و فراتر از جامعه و مردم، که می بایست در 

چهارچوب منافع جمع و یا منافع ملت تعریف شوند. توماس هابس )1588-

کارکردهای  و  ویژگی ها  مدرن  دولت  از   )1651( لویاتان  کتاب  در   )1679

را در روابط  ثبات  بازدارنده کشتار جمعی می شود و  آن سخن می گوید که 

اجتماعی به وجود می آورد )کلوسکو 139۴(. نظریه جان الک )17۰۴-163۲( 

که  حکومتی  است،  گرفته  شکل  حکومت  بودن  عرفی  و  زمینی  پایه  بر  هم 

می بایست به عنوان نماینده مردم عمل  کند. از نظر الک حکومت مشخص و 

مشروط است با سویه های دموکراتیک و با توافق عمومی تأسیس شده و خیر 

و صالح همگان را در نظر می گیرد )همان منبع(. این درک به معنای قرارداد 

اجتماعی جدیدی بود در جامعه صنعتی و سکوالر در حال زایش. از نظر او 

خداوند این حق طبیعی را به انسان داده که با تکیه بر عقل حکومت خود را 

تعیین کند. حکومت جامعه مدرن در اندیشه هگل )177۰-1831( نیز مبتنی 
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بر عقل و ضرورت بود و کار نظم سیاسی و اخالقی شکل دادن به حق و آزادی 

افراد. بدین گونه عقالنیت و مشروعیت دولت با حقوقی پیوند می خورد که 

افراد جامعه از آن برخوردارند )هیپولیت 1365(. مفهوم فرد آزاد دارای حق 

در گفتمان هگل در کنار مفاهیمی مانند مصلحت عمومی و حوزه عمومی 

مطرح شد )هگل 19۴۰(. 

بحث فلسفی و جامعه شناسانه بر سر رابطه جامعه و دولت در فرانسه، آلمان 

و یا انگلستان با سنت های فلسفی و سیاسی این کشورها پیوند خورده است. 

نقد رادیکال لیبرایسم سیاسی جان الک که بر پایه موازنه میان اقتدار دولت 

و آزادی جامعه بنا شده بود را می توانیم در فلسفه سیاسی مارکس )1818-

1883( بیابیم که بر اساس آن رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری در جامعه 

از طریق کنار زدن انقالبی دولت لیبرال )سرمایه داری و دولت نماینده آن( 

ممکن خواهد شد. از نگاه مارکس نابرابری ساختاری در اقتصاد سرمایه داری 

توسط دولت لیبرال نهادینه می شود و به صورت یک نظم اجتماعی در می آید 

که در آن آزادی در عمل حد یک مفهوم انتزاعی باقی خواهد ماند. به همین 

خاطر هم او جامعه و به ویژه کارگران و سایر زحمتکشان را به طغیان علیه 

دولت که نماینده لیبرالیسم سیاسی است فرا می خواند. از دید مارکس دولت 

امر روبنایی است و این زیربنای اقتصادی است که ماهیت آنرا تعیین می کند. 

دولت لیبرال در حقیقت مدافع منافع سرمایه داری و طبقه سرمایه دار ضد 

طبقه کارگر و توده های زحمتکش است )مارکس 1969(. 

 در بسیاری از آثار متقدم جامعه شناسی هم توجه به حقوق و وظایف دولت 

و جامعه و نیز ساختارها و چهارچوب هایی که تضمین کننده روابط میان این 

دو هستند مورد توجه قرار می گیرند )بشیریه 138۴(. در این رهیافت نگاه 

به رابطه دولت و جامعه از بعد ساختاری صورت می گیرد و دولت مستقل 

از ذهنیت افراد و تخیل جمعی گروه های اجتماعی وجود دارد و یا داوری و 

و  داده های عینی صورت می پذیرد  با  با دولت فقط  رابطه  افراد در  جایگاه 

رابطه جامعه و دولت را با متری می سنجد که ساختار سیاسی و قوانین تعیین 

کرده اند. این نگاه به رابطه دولت و جامعه را می توان نگاه عینیت گرا و از 

بیرون نام داد. شاید یکی از اولین اندیشمندان دوران مدرن که رابطه دولت 
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و جامعه را در بعد اجتماعی به میان کشید ماکس وبر )186۴-19۲۰( بود که 

مانند توکویل )18۰5-1859( دموکراتیک بودن را بیشتر مشخصه ای اجتماعی 

می دانست تا سیاسی. از نظر او دمکراتیک بودن ساختارهای جامعه زمینه را 

برای دمکراتیک بودن دولت ها فراهم می آورد )توکویل، 139۴(.

گرامشی )1891-1937( یکی از اولین متفکران مارکسیست است که برداشتی 

ذهنیت  و  اجتماعی  انگاره  آن  در  که  می کند  پیشنهاد  را  دولت  از  جدید 

تحلیل  در  او  می شوند.  تا حدودی مطرح  جامعه هم  در  مختلف  گروه های 

تراز  پویا  را  روبنا  نقش  ولی  می کند  حفظ  را  مارکسیستی  چهارچوب  خود 

از نظر  نهاد دولت  آنچه در مارکسیسم سنتی متداول بود در نظر می گیرد. 

او روشنفکران و فرهنگ را نیز در بر می گیرد، به این معنا که روشنفکران به 

نقش دولت طرفدار سرمایه داری مشروعیت می بخشند و آنرا توجیه می کنند. 

انگاره اجتماعی به گونه ای ناپیدا با واقعیت های اجتماعی مرتبط می شود وبر 

نقش  توجیه  برای  ارگانیک  روشنفکران  می گذارد.  تاثیر  جامعه  فرهنگ  روی 

دولت گفتمان هایی جدید به وجود می آورند که نقش آنها مشروعیت بخشیدن 

به دولت است. گرامشی تخیل اجتماعی را بصورت روشن و مشخص مطرح 

نکرده ولی برخورد او با دولت و روشنفکران بصورت غیرمستقیم در برگیرنده 

تخیل اجتماعی هم هست )گرامشی 1395(.

حقوقی  و  عینی  گرایانه،  ساختار  منظر  از  جامعه  و  دولت  رابطه  به  نگاه 

بدان معناست که عامل ذهنیت]۲] افراد کمتر مورد توجه قرار می گیرد. گویی 

آنها  رابطه  و  است  جامعه  افراد  سوبژکتیویته  از  جدا  بکلی  پدیده ای  دولت 

فقط به حوزه حقوق و وظایف و یا به چهارچوب قدرت و سلطه )در وجه 

۲- در این نوشته به ذهنیت )سوبژکتیویته( از دید جامعه شناسی پرداخته می شود. ذهنیت پدیده چند وجهی 

است. ذهنیت یک وجه درونی دارد که همان فردیت است. یک وجه دیگر میان ذهنی )بین االذهانی( است، 

یعنی اینکه هر ذهنیتی با ذهنیت های دیگر رابطه دارد و این رابطه و ساخت و پرداخت آن یک موضوع 

مهم برای جامعه شناسی است. وجه سوم، رابطه ذهنیت با امر قدسی است یعنی در ذهنیت هر فردی یک 

پدیده قدسی هست. امر قدسی می تواند دینی باشد و یا اخالقی و عرفی. سرانجام اینکه یک وجه امر ذهنیت 

رابطه آدمی با دنیاست، یعنی اینکه ذهنیت در رابطه با محیط پیرامون با کل دنیایی که در آن زندگی می کنیم 

شکل می گیرد. نگاه به ذهنیت با این چهار وجه به این معناست که این مفهوم فقط پدیده روانشناختی 

نیست. پدیده ای است فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و در عین حال پدیده ای است هستی شناسانه )نگاه کنید 

به مصاحبه محسن متقی با فرهاد خسرو خاور(.
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ساختاری( فرو کاسته می شود. اگر بخواهیم نقد توکویل و وبر را پی بگیریم 

به  می تواند  هم  دیگری  ورودی های  از  جامعه شناسی  که  بگوئیم  می توانیم 

رابطه دولت و جامعه بپردازد که بیشتر به ذهنیت و سوبژکتیویته افراد ارتباط 

دارد. به عبارت دیگر رابطه دولت و جامعه را فقط نهادها، قوانین، سازمان ها 

و سازوکارهای رسمی تعیین نمی کنند. درک و نگاهی که در جامعه از دولت 

وجود دارد هم یکی از عواملی است که در رابطه میان این دو دخالت می کند. 

به  که  است  نمادین  وجه  یک  دارای  اجتماعی  دیگر  نهاد  هر  مانند  دولت 

برای درک  تالش  مربوط می شود.  نهاد  این  به  نسبت  افراد  تخیل  و  ذهنیت 

رابطه میان جامعه و دولت با در نظر گرفتن وجه ذهنیتی )سوبژکتیویته( به 

معنای آن است که برداشت از واقعیتی به نام دولت در ذهنیت شهروندان و 

انگاره جمعی چگونه است، انتظار و توقع آنها از دولت چیست و یا حافظه 

جمعی جامعه چگونه بصورت منبعی برای الهام، تشخیص و داوری در مورد 

دولت، سیاست ها و عمکردهای آن در می آید. دولت پاکدست، دولت کارآ، 

دولت مقتدر، دولتی که عدالت را رعایت می کند و یا سرشت دمکراتیک دارد 

آزادی های فردی و سیاسی اهمیت می دهد در حافظه جمعی جامعه  به  و 

نشانه ها و معناهایی دارد که افراد از آنها برای سنجش عمکرد و سیاست های 

پیرامون  اجتماعی  انگاره  می کنند.  استفاده  آن  پیرامون  داوری  و  دولت  یک 

دولت فقط در وجه ذهنیتی باقی نمی ماند و در فرایندی دیالکتیکی می تواند 

بر رفتارهای گروه های اجتماعی تاثیر بگذارد و از طریق کنش به واقعیت در 

با  رفتارها و سمتگیری های همسو  به سمت  را  و دولت  تبدیل شود  جامعه 

تخیل جمعی سوق دهد. 

جامعه شناسی و تخیل اجتماعی 

رویکرد نظری ما در این نوشته کاربرد مفهوم انگاره یا تخیل اجتماعی در 

بررسی و تحلیل رابطه جامعه و مردم است. همانگونه که پیشتر نیز اشاره 

عامل  که  معناست  این  به  بحث  به  اجتماعی  تخیل  مفهوم  کردن  وارد  شد 

ذهنیتی در عمل و در نتیجه خود به بخشی از واقعیت جامعه تبدیل می شود. 
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اگر دولت و یا در سطح کلی تر سیاست را یک نهاد بدانیم، درکی که از این 

به یک عامل مهم در مطالعه  دارد  اجتماعی وجود  نهاد در میان گروه های 

رابطه دولت با جامعه تبدیل می شود. این ورودی نظری نهادها در جامعه را 

برساخت می داند و بر آن نیست که ساختارها و نهادها مستقل از افراد وجود 

پارادایم  با  نظریه  این  می گذارند.  تاثیر  آنها  بر  یکسویه  گونه ای  به  و  دارند 

دترمینیستی که بر تاثیر نهادها و ساختارها )طبقه، گروه اجتماعی و قومی، 

نهادهای رسمی...( بر روی افراد جامعه تکیه می کند تفاوت جدی دارد. 

چهره شاخص رهیافت دترمینستی قرن نوزدهم مارکس است که نظریه خود 

به  دادن  در شکل  اقتصادی  نقش ساختارهای  و  بنا  زیر  اصالت  مبنای  بر  را 

آلیستی  ایده  دیالکتیک  کردن  "وارونه"  با  تا  کوشید  و  کرد  بنا  افراد  ذهنیت 

هگل به گفته خود افق تازه ای برای فهم رفتارها و کنش های افراد و رابطه 

و مخصوصا  باخ"  فویر  باره  در  "تزهایی  بگشاید.  تاریخی  مادییت  با  آگاهی 

کتاب "ایدئولوژی آلمانی" در نقد باورهایی است که به گمان او می خواهند 

نوشته  این دو  قائل شوند. مارکس در  آگاهی و ذهنیت فرد  برای  استقاللی 

زندگی  از  عقاید  استقالل  ادعای  که  بدهد  نشان  تا  کوشید  آثارش  دیگر  و 

عقاید  و  اندیشه  که  بود  و معتقد  است  آدمیان ساخته طبقات حاکم  مادی 

مسلط و چیره هر دوران عقاید طبقه حاکم آن دوران است )1395(. مارکس 

ایدئولوژی را فریب دوران، آگاهی کاذب و تصویر وارونه از واقعیت اجتماعی 

دانست و بر این باور بود که ساختارهای اقتصادی تعیین کننده آگاهی افراد 

روبناهای  جز  چیزی  ایدئولوژی های  و  عقاید  اعتقادی،  ساختارهای  و  است 

جامعه نیستند )1395(. "انسانها در تولید اجتماعی زندگی اشان وارد روابط 

متناظر  تولیدی  روابط  این  اراده خود می شوند.  از  متعین، ضروری، مستقل 

با درجه ای از رشد مشخص نیروهای تولیدی مادی اشان است. مجموعه این 

روابط تولیدی سازنده ساختار اقتصادی جامعه و پایه مشخصی است که بر 

متناظر  روبنایی  چنین  و  است  شده  بنا  سیاسی  و  حقوقی  روبنای  آن  روی 

فرایند  مادی  حیات  تولید  شیوه  است.  مشخصی  اجتماعی  آگاهی  اشکال  با 

زندگی اجتماعی، سیاسی و کال فکری را مشروط می کند. این آگاهی آدمیان 

نیست که تعیین کننده هستی آنهاست به عکس هستی اجتماعی آنان تعیین 



17 شماره ۹ . تیر ۹۹

تخیل )انگاره( اجتماعی و دولت در ایران

کننده آگاهی اشان است" )مارکس 1969، ۴-5(. در جایی دیگر مدعی شد که 

"درست بر خالف فلسفه آلمان که از آسمان به زمین میاید، در اینجا از زمین 

به آسمان می رویم. به عبارت دیگر، مسأله را از آنچه که انسانها می گویند، 

خیال می کنند، تصور می کنند، ... آغاز نمی کنیم، تا به انسانهای واقعی برسیم: 

بلکه اساس موضوع انسانهای واقعی و فعالی هستند که بر پایه فراگرد زندگی 

واقعی اشان، تکامل بازتاب های ایدئولوژیکی و پژواکهای این فراگرد زندگی را 

نشان می دهند. بدین ترتیب، اخالق، دین، مابعدالطبیه و دیگر ایدئولوژی ها و 

نیز اشکال مختلف آگاهی مربوط به آنها، دیگر استقالل ظاهری خود را حفظ 

نمی کنند ) مارکس، 1395(.

در برابر نظریات ساختارگرایانه ای که بر نقش طبقات، نهادها و سازمان تکیه 

می کنند )جامعه شناسی بدون سوژه]3]( پارادایم جامعه شناسی دیگری هم تاثیر 

ذهنیت افراد و انگاره اجتماعی در شکل گرفتن و تحول ساختارها و نهادهای 

کالن و معنا دادن به آنها را مورد توجه قرار می دهد. ریشه های فکری این 

رهیافت ها را باید از جمله در اندیشه های وبر، زیمل، پدیدارشناسی هوسرل، 

کنش متقابل نمادین )مید، بلومر، شوتز( و الکمن و برگر، مکتب تحلیل نهادی 

در فرانسه و ... یافت. در سنت جامعه شناسی قرن بیست اشاره به کتاب میلز 

)Mills( زیر عنوان "تخیل جامعه شناختی" )۲۰15( بی مناسبت نیست. در 

به رها  را دعوت  پژوهشگران  پرداخته و  به نقش تخیل  نویسنده  کتاب  این 

اثبات گرایانه  و  گرا  عینی  شناختی  روش  بندهای  و  قید  از  خود  ذهن  کردن 

3- واژه سوژه را نمی توان به فارسی ترجمه کرد، چون خاستگاهش فلسفه و علوم انسانی غرب است. سوژه 

فرد نیست ولی فردیت بُعد اساسی آن است. سوژه در واقع فردی است که خویشتن را می سازد و در جریان 

این خودسازی است که در حوزه های گوناگون به خود مختاری دست پیدا می کند. این خود مختاری از یک 

طرف به معنی فردبنیادی است ولی تا حدودی به معنای پذیرش امر قدسی نیز هست که می تواند در لباس 

در  ولی  است  فردبنیادی  بیشتر  آن  فرانسوی  معنای  به  اخالق. خودمختاری  لباس  در  یا  کند  بروز  مذهب 

بسیاری از جامعه های غربی که سکوالرشدن مذهب با بریده شدن افراد از مذهب همراه نبوده، خودمختاری 

به فردبنیادی نینجامیده و تنها دین از سیاست به نام خود دین جدا شده است. بر عکس، در فرانسه جداشدن 

دین از سیاست به نام خودبنیادی فرد صورت گرفته و نه بنام خود دین. این دو الگو در جامعه های غربی 

تعریف  دین  با  در گسست  را  فرانسوی، خودمختاری  مدل  در  اند.  داشته  وجود  یکدیگر  کنار  در  همواره 

می کنند. در الگوی کشورهای دیگر مانند آلمان، انگلیس و آمریکا، خودمختاری در روند سکوالر شدن دین 

و گاه در قالب آن شکل گرفته است. در ایران امروز، این الگوی دوم است که در حوزه های گوناگون جامعه 

مشاهده می شود ) نگاه کنید به مصاحبه محسن متقی با فرهاد خسرو خاور(.



شماره ۹ . تیر 18۹۹

نشریه ی آزادی اندیشه

)پوزیتویستی( می کند. موضوع محوری کتاب او "اندیشیدن جامعه شناختی" 

و یا "جامعه شناسی اندیشیدن" است که بر مبنای اهمیت به ذهنیت و تخیل 

جمعی بنا شده و چنین تخیل جامعه شناختی این امکان را برای پژوهشگر 

تا بگونه ای موقت خود را به جای دیگری]۴] )سوژه پژوهش(  فراهم می کند 

قرار دهد بدون اینکه وارد داوری های اخالقی شود و یا دیدگاه های این دیگری 

را بپذیرد. در این رهیافت "نگاه از درون" امکان درک بهتر ذهنیت "دیگری"، 

انگیزه ها، دغدغه ها، نوع اندیشیدن و نگاه او به جهان را فراهم می کند. میلز 

در  غالب  )آمپیریسم(  گرایی  تجربه  و  گرا  عینت  دیدگاه های  کتاب خود  در 

آمریکای آن دوران و آنچه را که خود "تجربه گرایی تجریدی" می نامد را به 

نقد می کشد.

خیالی  و  واقعی  غیر  معنای  به  جامعه شناسی  در  تخیل  یا  انگاره  مفهوم 

بافی  خیال  نه  اجتماعی  تخیل  نیست.  واقعی(  غیر  و  پایه  بدون  )تصورات 

یا منفعل که سازنده واقعیت اجتماعی در بعد  امر غیر واقعی، پنهان  و نه 

نیست،  بیرونی  واقعیت  واسطه  بی  بازتاب  اجتماعی  تخیل  است.  ذهنیتی 

بلکه  می بخشد  معنا  واقعیت  به  تنها  نه  که  است  ذهنیتی  برساخت  نوعی 

این  نکته اساسی در  تغییر آن هم مشارکت می کند.  نهادگرارانه در  بصورت 

بحث توجه به جنبه خالقیت و معنا آفرینی تخیل اجتماعی است. وجه نمادین 

پدیده های اجتماعی از جمله به همین رابطه ذهنیتی سوژه ها با واقعیت ها 

بازمی گردد. سوژه در بطن جامعه و گروه اجتماعی که به آن تعلق دارد با 

جامعه سازگار می شود و با هنجارهای آن خو می گیرد ولی همین جامعه ای 

که هویت سوژه ها را شکل می دهد خود تا حدودی محصول کنش متقابل و 

تخیل جمعی آنهاست زیرا نوعی رابطه متقابل و دیالکتیکی میان افراد جامعه 

و ساختارها وجود دارد و ذهنیت افراد از طریق معنابخشی به پدیده ها نوعی 

و  پدیده ها  همه  فروکاستن  معنای  به  برخورد  این  دارد.  نهادگزارانه  اصالت 

واقعیت ها به وجه ذهنیتی و نادیده انگاشتن اهمیت و جایگاه عوامل عینی 

و ساختاری نیست.

بازیگران  کنشگری  و  تخیل جمعی  از طریق ذهنیت،  اجتماعی  گروه های   

۴- منظور از دیگری )Other /Autre( نه یک فرد خاص بلکه جمع، گروه، و یا موضوع پژوهش است.
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می کنند.  ایفا  را  جامعه  در  نهادگزارانه  نقش  و  هستند  اجتماعی  تحوالت 

برای مثال موضوعی مانند دمکراسی فقط از طریق تعاریف دایره المعارفی 

نگاه  از  نیست.  تبیین  قابل  حقوقی  و  سیاسی  قواعد  یا  و  دانشگاهی  یا  و 

و  تقلیلی  تجریدی،  "آزمایشگاهی"،  دمکراسی  از  تلقی  این  جامعه شناسی 

بدون سوژه است. معنا یا معناهایی که مردم از طریق ذهنیت خود و انگاره 

اجتماعی به امر دمکراسی می دهند هم بخشی از واقعیت دمکراسی است. 

وجه نمادین دمکراسی به همین رابطه ذهنیتی جامعه و معنایی که گروه های 

گوناگون به آن می دهند مربوط می شود. 

و  کلی  اولی  است،  وجه  دو  دارای  اجتماعی  تخیل  جامعه شناسی  نگاه  از 

در برگیرنده تمامی جامعه است و دومی خاص است به گروه های اجتماعی 

چه  اگر  می شود  متبلور  جامعه  کلی  فرهنگ  در  اول  وجه  می شود.  مربوط 

همزمان می تواند در تنش با آن باشد. وجه دوم گروهی است و بی شباهت 

اجتماعی هر  بحران های  دوران  در  نیست.   )subculture( فرهنگ  به خرده 

چنین  می شوند.  تحول  دچار  و  می روند  سوال  زیر  اجتماعی  تخیل  وجه  دو 

وضعیتی در جریان جنبش های اجتماعی با وضوح بیشتری به چشم می خورد 

ابعاد مختلف  در  اجتماعی  تخیل  پویایی جدید  این جنبش ها سبب  که  چرا 

آن می شوند. دوگانگی تخیل اجتماعی و همزیستی وجه کلی و وجه گروهی 

سلطه  کالن  بعد  در  باشد.  پویا  و  سیال  اجتماعی  تخیل  که  می شود  باعث 

نهادی شدن تخیل  یا آن گروه سبب  این   )domination sociale( اجتماعی 

اجتماعی آن گروه هم می شود و القا کننده این سلطه در فرهنگ حاکم. به 

عبارت دیگر گروه حاکم تالش می کند دید خودش را به جامعه تحمیل کند 

و گروه های دیگر دست به واکنش می زنند و نوعی دو و چند گانگی شکل 

می گیرد. خالقیت اجتماعی به معنای گذار کنشگران )یا بخشی از آنها( از نگاه 

مسلط در جامعه است و پویش جمعی آنها برای شکل دادن به یک تخیل 

جدید که می تواند در قالب یک آرمان سیاسی طرح شود. امر نهادی شده از 

طرق مختلف و از جمله در جنبش های اجتماعی و فرهنگی به پرسش کشیده 

می شود و این پویایی به تخیل اجتماعی سرایت می کند و دگرگونی آن را در 

پی می آورد. بدین گونه است که رابطه جدیدی میان وجه ناخودآگاه سلطه 
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اجتماعی و گروه های مردم و آگاهی آنها شکل می گیرد و تخیل اجتماعی در 

رفتاری جدید  الگو های  و  سیاسی  کنش های  در  یا  و  فرهنگی  مختلف  ابعاد 

متحول می شود و زمینه دگرگونی اجتماعی را فراهم می کند. 

در میان متفکران نیمه دوم قرن بیستم که به انگاره اجتماعی پرداخته اند 

دیدگاه های کاستوریادیس )Castoriadis( پیرامون این مفهوم دارای اهمیت 

نظری فراوانی است. شهرت او هم بخاطر دیدگاه های نوآورانه و هم به دلیل 

تعلقش به گرایش های مارکسیستی و همزمان نقد های صریحش به مارکسیسم 

و برخی از اندیشه های مارکس )به ویژه جبرگرایی مارکسیستی و رابطه روبنا 

و زیر بنا( است. نگاه کاستوریادیس به پدیده های تاریخی و اجتماعی ترکیبی 

از حوزه های گوناگون علوم انسانی است و توجهش به نوشته های فروید و 

امر  و  انگاره  ذهنیت،  مانند  مفاهیمی  روی  بر  کار  بخاطر  بیشتر  هم  الکان 

 L’institution( جامعه"  تخیلی  "نهاد  عنوان  زیر  او  مهم  اثر  است.  نمادین 

imaginaire de la société( که چرخش مهمی در تحوالت فکری او به شمار 

می رود نقش انگاره در ساخت و پرداخت جامعه و نهادهای آن را مورد بررسی 

قرار می دهد. مفهوم تخیل یا انگاره را وی در نقد مارکسیسم و نیز برخورد 

به نظریه بازتاب )Reflet( و نوشته های فروید و الکان به میان کشید. مفهوم 

تخیل در روانکاوی با تکیه بر مفهوم آینه معنای تصویر یا بازتاب را دارد. از 

با پراکسیس و کنش متقابل  دیدگاه جامعه شناسی تخیل اجتماعی در رابطه 

اجتماعی مطرح می شود و فقط بازتاب ناخودآگاه در درک فرویدی نیست چرا 

که ناخودآگاه از این منظر قابل دسترسی نمی باشد.

این معناست که  در نوشته های کاستوریادیس توجه به تخیل اجتماعی به 

نمی توان در فهم جامعه، نهادها و تحوالت برای باورها، فرهنگ و ذهنیت نقش 

حاشیه ای قائل شد و یا آنها را به روبنای ساختارهای عینی جامعه )زیر بنا( فرو 

کاست. از نظر او مفهوم انگاره افق تازه ای برای فهم هستی شناسی انسان و 

تحوالت اجتماعی به وجود می آورد چرا که فهم تاریخ خارج از تخیل آفریننده 

انسانها ناممکن است. او دو دیدگاه در باره تخیل اجتماعی را به میان می کشد. 

دیدگاه اول همان نظریه رایج در میان پژوهشگران است که تخیل یا انگاره 

را به تصویر از چیزی فرو کاسته و به نقش نهادگزار و خالق آن در ساخت و 
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پرداخت پدیده های اجتماعی اعتنایی ندارند. او در برابر این برداشت "انگاره 

رادیکال" )Imaginaire radical( و یا بنیادین را قرار می دهد و می کوشد تا 

با ساختن مفاهمی چون اجتماعی – تاریخی )Social-historique(، آفرینش- 

برداشت   ،)Autonomie( مختاری  خود  و   )création historique( تاریخی 

خود را از تخیل اجتماعی و نقش نهادگزارانه آن در تحوالت اجتماعی روشن 

در  و  می پردازیم  اجتماعی  نهاد  شکل گیری  امر  به  وقتی  او  نظر  از  سازد. 

رهیافت  دو  هستیم  برآن  حاکم  هنجارهای  و  قوانین  ریشه،  فهم  جستجوی 

تن   )Hétéronomie( خودمختاری  عدم  دیدگاه  به  باید  یا  ماست.  برابر  در 

دهیم و بپذیریم که مبنای نهادها، قوانین و هنجارهای خارج از افراد و بیرون 

قدرتی  توسط  جامعه  آفرینش  و  دارد  قرار  اجتماعی(  )گروه های  جامعه  از 

بیرون از انسان )طبقه، سازمان ها ویا نهادها( بوقوع می پیوندد. رهیافت دیگر 

خودمختاری جامعه )قائم به ذات بودن((  )Autonomie را می پذیرد و بر 

که  انسانی  فرا  امر  نه  هنجارها،  و  قوانین  اجتماعی،  نهادهای  که  است  آن 

دگرگون شدن  قابلیت  و  انسان هاست  میانکنش  و  فعالیت های عملی  نتیجه 

و تحول دارند. معناهایی که جامعه به نهادها و پدیده ها می دهد بگونه ای 

دایمی  تنش  نتیجه  جامعه  یک  تحوالت  ندارد.  تعلق  آنها  به  ذاتی  و  ایستا 

افق های  شدن  نهادی  روند  و  است  شده  نهادی  امر  و  گزار  نهاد  امر  میان 

جدید در برابر جامعه قرار می دهد. کاستوریادیس نظریه پرداز نقش تخیل 

اجتماعی در روندهای نهادی شدن است و از تنش میان تخیل اجتماعی نهاد 

گزار )instituant( و تخیل اجتماعی نهادی شده سخن به میان می آورد. او 

پیشگام استفاده از مفهوم تخیل در حوزه پژوهش های تاریخی نیز است. بی 

مناسبت نیست که ژرژ دوبی )Georges Duby( در بررسی "سه نظم یا تخیل 

فئودالیسم" )1978( از این مفهوم برای تحلیل جامعه فئودالی بهره می جوید. 

دوبی واژه تخیل را از کتاب "نهاد تخیلی جامعه" به عاریت می گیرد و مسأله 

جامعه خود- نهاد را در کانون تحلیل تاریخی خود قرار می دهد. 

مفهوم تخیل اجتماعی و نقش نهادگزارانه آن می تواند ورودی مهمی برای 

اصلی  باشد. فرضیه  با دولت  اجتماعی  رابطه جامعه و گروه های  بهتر  درک 

ما در این نوشته آن است که انگاره اجتماعی پیرامون دولت و نقش آن در 
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کالن  ساختارهای  میان  دیالکتیک  و  است  نهادگزارانه  پتانسیل  دارای  جامعه 

و انگاره جامعه به جایگاه امر نمادین و ذهنیت افراد بازمی گردد. ذهنیت 

افراد در شکل و سمت دادن به کنش اجتماعی نقش مهمی دارد و کنشگران 

کنش  به  بخشیدن  معنا  و  اجتماعی  اهداف  پیشبرد  برای  اجتماعی  تخیل  از 

خود بهره می جویند. فرضیه ما در رابطه دولت و جامعه بر این پایه استوار 

است که تخیل اجتماعی در جریان جنبش های اجتماعی و فرهنگی بازسازی و 

روزآمد می شود. روشنفکران، کنشگران، نیروهای مدنی و گروه های اجتماعی 

به اشکال گوناگون بازیگران ساخت و پرداخت یک انگاره اند. کار روشنفکران 

و کنشگران یا نیروهای مدنی دسترسی گروه های اجتماعی به سپهر سیاسی 

و  سیاست  میان  واسطه  و  گروه  آن  یا  این  صدای  آنها  و  می کند  ممکن  را 

جامعه می شوند. اما همزمان شکل گیری و ساخت و پرداخت تخیل اجتماعی 

در لحظات بحرانی فقط نتیجه کار روشنفکران و نخبگان نیست و خالقیت 

و پویایی جمعی هم به یک عامل اساسی تبدیل می شود. این کنش و پویایی 

جمعی است که به تحول انگاره اجتماعی یاری می رساند. در جامعه اشکال 

گوناگون تخیل اجتماعی وجود دارد که با یکدیگر همزیستی می کنند و این 

بازنماها،  ما  نظری  الگوی  در  باشند.  تعارض  در  یکدیگر  با  اشکال می توانند 

ذهنیت، کنش اجتماعی و نهادها بگونه ای جدا از یکدیگر و خطی مورد بررسی 

قرار نمی گیرند و هدف توجه به ارتباط متقابل شکاف ها و همگرایی میان آنها 

و معنایی هایی که برای کنشگران و افراد وجود دارد یا به وجود می آید است.

مقایسه دو تجربه اروپایی بسیار متفاوت 

برای فهم بهتر تخیل اجتماعی پیرامون دولت و نقش آن در جامعه می توان 

سو  این  به  هجدهم  قرن  از  اروپا  در  تاریخی  متفاوت  بسیار  تجربه  دو  به 

اشاره کرد. تجربه نخست به فرانسه مربوط می شود و وجود یک دولت بسیار 

و  اجتماعی  اقتصادی،  مهم  گیری های  تصمیم  در  آن  مرکزی  نقش  و  متمرکز 

سیاسی. دولت جمهوری از زمان انقالب فرانسه به این سو با درک ژاکوبینی 

یا دخالت موثر دولت در عرصه های گوناگون زندگی جامعه پیوند می خورد. 
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همزمان تاریخ جمهوری فرانسه پس از انقالب 1789 نشان از استمرار جنبش ها 

و رویدادهای انقالبی و جنبش های اجتماعی دارد که سمت و سوی اصلی آنها 

ایستادگی در برابر دولت است. به عبارت دیگر تنش های سیاسی و انقالب ها 

و  را تشکیل می دهد  نهاد دولت مرکزی  با  رابطه جامعه  از واقعیت  بخشی 

جنبش های انقالبی گاه خشونت آمیز در دوره های مختلف حضوری فعال در 

اگر  نبود  اتفاقی هم  را داشته اند.  توازن قدرت میان جامعه و دولت  تعیین 

مارکس تا این اندازه به شرایط انقالبی و صف آرایی طبقاتی در فرانسه یا به 

نوشته او "کشور انقالب بزرگ" اهمیت می داد و ستایشگر شور و شوق انقالبی 

و سنت نیرومند مبارزه طبقاتی بود و تالش می کرد در کنار "جنبش کارگری 

نیرومند و سازمان یافته" این دیار باشد. برای مارکس جمهوری بورژوائی در 

فرانسه توسط نهادهای اجتماعی محاصره شده بود )مارکس 1393(. خوانش 

اصلی مارکس از رابطه دولت و جامعه در رابطه با مبارزه طبقاتی علیه دولتی 

 « درباره  او  نظرات  از  بسیاری  می گیرد.  صورت  بود  بورژوازی  نماینده  که 

ارتش   ( مدرن«  دولت  قدرت   « نهادهای  یا شکستن  و  اجتماعی«  جمهوری 

دائمی، پلیس، دادگستری و کلیسا( در رابطه با تجربه فرانسه و نیز همنشینی 

و نزدیکی با کنشگران اصلی جنبش های چپگرای فرانسوی )پل الفارگ، شارل 

لونگه( شکل گرفته بود. 

الکسی دوتوکویل با دو کتاب خود "تحلیل دمکراسی در امریکا" و "انقالب 

فرانسه و رژیم پیش از آن" )139۴( نگاه دیگری به جامعه فرانسه و رابطه آن 

با دولت در مقایسه با انگلستان و امریکا دارد. او مطالعه انقالب فرانسه و 

رویدادهای پس از آن را دست مایه ای برای فهم جامعه فرانسه قرار می دهد 

و بر آن است که "هیوالی دولت متمرکز" نه حاصل انقالب و ناپلئون بود که 

پیش از انقالب فرانسه توسط شاهان شکل گرفته بود. برای توکویل در فرانسه 

ما با دولتی متمرکز و جامعه مدنی منفعل سر و کار داریم و انقالب ها در 

بپیوندد در همۀ  بوقوع  آنکه  از  پیش  تاریخی اند که بسیار  فرانسه واقعیتی 

مقایسه  در  توکویل  بودند.  کرده  رسوخ  جامعه  نهادهای  و  انگاره ها  ارکان، 

جایگاه دولت در فرانسه با کشورهایی مانند انگلستان به اختیارات گسترده 

محلی و منطقه ای و نیز حضور نهادهای دینی در جامعه اشاره می کند. توجه 
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توکویل به جایگاه دین در رابطه دولت و جامعه از این نظر جالب است که 

به  را  کلیسا  و  پررنگ الئیک داشت  گرایش  فرانسه  انقالب  تاریخی  در وجه 

عنوان متحد رژیم سلطنتی و اشرافیت به حاشیه رانده بود. از آن زمان یک 

تنش دایمی و تمام عیار بر سر مذهب نوعی شکاف میان دولت و جامعه و 

در خود جامعه به وجود آورد. شمار بزرگی از جمهوری خواهان دموکراسی را 

بر  تاریخی  میراث  این  تلقی می کردند.  امری غیرمذهبی و حتی ضدمذهب 

روی وجدان امروزی جامعه هم سنگینی می کند و برای بسیاری در فرانسه 

همه راه ها به دولت مرکزی ختم می شود و هم اوست که که باید پاسخگوی 

همگان و همه چیز در جامعه باشد. 

در انگلستان اما مسیر تاریخی رابطه میان دولت و جامعه بسیار متفاوت 

است. در پی شورش های مردمی نیمه اول قرن هفدهم و درگیری نظامی با 

ارتش پادشاه و اعالم جمهوری کوتاه مدت، سلطنت بار دیگر به قدرت بازگشت. 

به  پادشاهی  حکومت  آمیز  مسالمت  گذار  همان  انگلستان  سیاسی  انقالب 

مشروطه و واگذاری قدرت از سوی شاه به پارلمان در پایان قرن هفدهم بود. 

این تحول سیاسی پرمعنا زمینه ساز شکل گیری نخستین دمکراسی مدرن در 

پارلمان و نقش محدود دولت  دوران صنعتی شد. نظام غیر متمرکز، قدرت 

مرکزی سبب نوعی نگاه و انتظار محدودتر از دولت می شود کلوسکو 139۴(. 

در تخیل جمعی تاریخی در انگستان دولت همه قدرت را در دست ندارد و 

حل و فصل امور با گفتگو و سازش با نیروهای مدنی صورت می گیرد. رابطه 

پرتنش جامعه و دولت در فرانسه را در انگلستان کمتر می توان مشاهده کرد. 

نمایندگی  نهادهای  و  جامعه  در  قدرت  و  است  متمرکز  غیر  دولت  جائیکه 

مانند پارلمان تقسیم شده است. پارلمان در تجربه بریتانیا قدرت اصلی است 

و نخست وزیر باید در برابر این نهاد پاسخگو باشد مقامات و مراجع محلی 

. توکویل در رابطه با جامع انگلستان یا امریکا از  بخشی از قدرت را دارند 

قدرت اجتماعی یاد می کند که در تعامل با دولت در اداره جامعه مشارکت 

می کند. تفاوت میان نظام اجتماعی و ساختار سیاسی هم از همین تفکیک 

ناشی می شود )توکویل139۴(.

دولت فرانسه با آن که متمرکز و اختیارات قانونی گستره ای دارد ولی بخاطر 
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اصالحات  و  سیاست ها  پیشبرد  برای  کافی  توان  از  همیشه  جامعه  مقاومت 

برخوردار نیست. در تخیل جمعی جامعه فرانسه رابطه پر تنش جامعه با دولت 

بخشی از زندگی سیاسی را تشکیل می دهد . همزمان در نگاه جامعه دخالت 

برخورد  برای  تضمینی  دولتی  نهادهای  گسترده  و حضور  دولت  جانبه  همه 

است. سیاست های همسان سازی  باال  از  سازی  یکسان  و  با همگان  همسان 

دولت های فرانسه برای جامعه قابل "درک" است چرا که در وجدان جمعی و 

تخیل اجتماعی غالب جامعه نقش دولت مرکزی و کلیدی است و هم اوست 

که باید بر همه امور جامعه نظارت و دخالت کند.

دوران سنتی : دوگانه عدالت و ظلم 

بازخوانی تاریخ ایران از قرن هجدهم به این سو حکایت از تحول تدریجی 

آن  جایگاه  و  مفهوم  از  درک  و  دولت  با  رابطه  در  ایران  جامعه  که  می کند 

پشت سر گذارده است. در ایران می توان از وجود یک درک سنتی از دولت 

سخن گفت که تا پیش از گسترش رابطه ایران با دنیای جدید فرهنگ مسلط 

تا اهل  از شاه و درباریان  در میان رعایا و سایر گروه های مردم و حاکمان 

 .)1379 )آفاری  بود  محلی  قدرت  صاحبان  و  مرتبه  بلند  روحانیون  شمشیر، 

پیشینه  از زمان صفویه به وجود آمد هر چند  از حکومت متمرکز  این شکل 

تشکیل امپراطوری های بزرگ و نسبتا متمرکز در این سرزمین به دوران تمدن 

باستانی بازمی گردد و بسیاری از اسطوره هایی که در ادبیات و یا فرهنگ عامه 

مردم از نسلی به نسل دیگر منتقل شده به گونه ای واقعی یا خیالی به این 

زمانه دوردست مربوط می شود. داستان ضحاک مار دوش، طغیان کاوه علیه 

ظلم، عدالت انوشیروان یا درایت بزرگمهر وزیر نمونه هایی از این نشانه ها 

کتاب  در  خسروخاور  فرهاد  هستند.  مردم  تاریخی  حافظه  در  معناها  و 

سنتی  دیدگاه  بهتر  فهم  برای   )1997 )خسروخاور  ایران  انقالب  انترپولوژی 

و تصور از حکمرانی به چند مفهوم کلیدی از قدرت در فرهنگ گذشته های 

دورتر اشاره می کند. نخستین مفهوم اساسی در تصور سنتی از قدرت همان 

داد است که واژه ای چند معنایی است که نباید آنرا تنها به معنی حقوقی اش 
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فروکاست. داد در بینش سنتی شرط اصلی حکمرانی شاه و یا حاکمی است که 

عادل به شمار می رود. کار کرد داد در جوامع گذشته حفظ تعادل میان ِمهتران 

و کِهتران است تا زیر دستان از آزار و زورگویی باال دستان در امان بمانند. این 

واژه در تصور سنتی رابطه ای هم با واژه آبادانی داشته چرا که حکمران عادل 

با عمران جامعه باعث پس راندن شر و گسترش خیر می شود. سرانجام اینکه 

این مفهوم در عین حال با دهش نیز بی ارتباط نیست. هر حکمرانی وظیفه ای 

اقتصادی بر دوش داشته که نام آن در ادبیات کالسیک دهش و سخاوت است 

که نزدیک به معنی عدالت توزیعی است چرا که وظیفه اقتصادی حکمران 

توزیع ثروت است.

گسترش های تماس های ایران با اروپا و دنیای در حال تحول از ابتدای قرن 

نوزدهم سبب شد درک سنتی از رابطه با قدرت حاکم بتدریج مورد پرسش 

قرار گیرد. تجربه میرزا تقی خان امیر کبیر از میانه قرن نوزدهم را می توان 

آن  جامعه  و  حاکمان  رابطه  از  سنتی  درک  تحول  در  و چرخشی  گذار  آغاز 

این  به  می رود.  پایان  به  رو  انقالب مشروطیت  با  دوران  این  دانست.  زمان 

ترتیب ایران با به قدرت رسیدن رضا شاه پس از یک دوران گذار گام به عصری 

گذاشت که می توان از آن به عنوان نوعی گسست از درک و فرهنگ سنتی 

رابطه میان دولت و جامعه و شکل گیری روابط مدرن در رابطه با دولت یاد 

کرد )امانت ۲۰17، قیصری 1389، آشتیانی 1367(. 

از  می توان  هم  مدرن  و  انتقالی  یا  گذار  سنتی،  دوران  سه  با  برخورد  در 

گسست میان هر یک از این دوره ها سخن به میان آورد و هم نوعی تداوم 

به روز شدن تخیل جمعی در رابطه میان دولت و  بازتعریف و  فرهنگی و 

جامعه. به سخن دیگر هر دورانی نشانه ها و عناصری از دوران گذشته را هم 

به عاریت می گیرد و در شرایط جدید با بازتعریف آن می پردازد. 

ایران و گذار از دوران سنتی به دوران مدرن

نوشته های سیاسی-تاریخی و سفرنامه های قرن نوزدهم )ایرانیان و فرنگیان( 

پر از داده های انسانشناسانه و جامعه شناسانه است که از البالی آنها می توان 
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به درکی که در جامعه از دولت وجود داشته است و تخیل اجتماعی آن دوران 

پی برد. رابطه دولت ها از صفویه تا قاجار و جامعه در این درک سنتی رابطه 

میان رعیت و ظل الله است. رعیت حقوق خاص و به رسمیت شناخته شده ای 

دین  و  بر سنت ها  تکیه  با  که  است  مبارک همایونی"  "خاطر  فقط  و  ندارد 

بگونه ای یکجانبه این روابط را تعیین می کند. شاه، درباریان و کارگزاران آنها 

به میل خود ظلم و عدالت، اجحاف و انصاف را در هر موردی تفسیر می کنند 

و رعیت هم چاره ای جز اطاعت و تسلیم ندارد. شاردن در سفر نامه خود از 

اقتدار بی چون و چرای شاهان صفوی و پذیرش آن میان مردم سخن می گوید 

)کروی 138۴، شاردن 1338(. این شکل از روابط قدرت در همه سلسله مراتب 

دولتی دیده می شود و کارگزاران شاه هم خود را " غالم خانه زاد" و "واجب 

الطاعه" می دانند. 

دوران گذار و یا انتقالی زمانه برداشتن نخستین گام های نوسازی دولت و 

اولین بانگ های نوخواهی و نوگرایی در رابطه جامعه و دولت است. اصالحات 

دولتی از باال که از زمان عباس میرزا آغاز شد بیشتر نو کردن ساختار دولت 

اولین  این  جامعه.  حقوق  به  توجه  تا  داشت  نظر  در  را  نظامی  نیروهای  و 

بودند که روابط  از خارج  بازگشته  یا  و  ایران  گروه های تحصیل کرده داخل 

دولت با جامعه را به پرسش کشیدند و موج قانون خواهی یکی از نشانه های 

شکل گیری یک تخیل جدید اصالح طلبانه در رابطه میان دولت و جامعه بود 

)آدمیت 1361، امانت ۲۰۰8(. یکی از شخصیت های مرکزی دوران گذار امیر 

 ،1361 )آدمیت  منور"  "استبداد  گذار  پایه  واتسون  تعبیر  به  که  است  کبیر 

ص ۲1۲( در ایران به شمار می رود. نویسنده بر آن است که یکی از معانی 

شگرف دولت امیر همین است که قدرت را در راه سوء بکار نبرد..." )همانجا، 

ص ۲1۴(. آدمیت همچنین از صدرالتواریخ نقل میکند که نظم امیر خانی تا 

حدودی سبب جلوگیری از یکه تازی صاحب منصبان و افراد دارای قدرت شده 

به نظرمیرزا حسین خان سپهساالر، نظم میرزا تقی   . بود )1361، ص ۲1۲( 

خانی "دولت را منتظم کرد" )فرهاد معتمد 13۲6، به نقل از آدمیت 1361(. 

پروژه اصلی سیاسی شخصیت های اصالح طلب درون حکومت از عباس میرزا 

تا قائم مقام ها و امیر کیبر همگی شامل اصالح آرتش و دولت، پی ریزی دولت 
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متمرکز مقتدر و برقراری نظم و قانونمند کردن اداره امور در کشوری بود که 

در آن قوانین جدید وجود نداشت و نظم سنتی و شرعیت حرف اول و آخر 

را می زدند. برای جامعه آن روز ایران که سراسیمه از خواب قرون وسطایی 

بر می خواست این اقتدار و نظم هم دارای معنا بود و هم ضرورت زمانه ای 

که شیرازه امور از هم پاشیده بود. میرزا یعقوب]5] در "عریضه محرمانه" از 

کنسطیطوسیون  خیال  واال  ندادند  "مجالم  است  آورده  خان  تقی  میرزا  قول 

داشتم. مانع بزرگم روس های تو بودند، و انگلیس کمال همراهی را در باطن 

وعده می دادند. منتظر موقع بودم." )آدمیت، 1361، ص ۲۲3( با آنکه پیرامون 

این سخن و قصد امیر کبیر نمی توان با اطمینان کامل سخن گفت اما برای 

نوع  تشکیل می دادند.  را  مرکزی  دولتی موضوعات  نظم  و  مرکزی  اقتدار  او 

برخورد او با بابیان و سرکوب خونین آنها و یا دیگر کسانی که علیه حکومت 

و  حکومت  از  درکی  چنین  از  حکایت  بودند  زده  طغیان  به  دست  مرکزی 

حکمرانی دارد. اما همزمان امیر کبیر، همانگونه که در پژوهش های تاریخی 

هم بروشنی آمده با سازوکارهای حکومت های مدرن در اروپا بیگانه نبود و 

رابطه میان جامعه، قانون و حکومت را خوب می دانست. او در نامه رسمی 

االن در  الی  :" رسم مشورتخانه  انگلیس و روس می نویسد  به وزرای مختار 

ایران معمول نیست که اول وزراء مشاوره نمایند، و حکم سالطین در ثانی 

صادر شود." )نامه شیل به پالمرسون، آدمیت، ص ۲۲۴(. او در نامه دیگری به 

شیل سفیر انگلیس می گوید "... در ممالک انگلیس جمیع ملل و همه مذاهب 

)آدمیت1361، ص  در محافظه همه مساوی می باشند..."  قوانین والیتی،  به 

۲۲6(. امیر کبیر در متن جامعه آنروز ایران قدرت مطلقه پادشاه را می پذیرد، 

برای آن مشروعیت کامل قائل است، از شاه می خواهد مقتدر و بااراده باشد 

و منبع قدرت خود را هم واگذاری اختیارات از سوی شاه می داند. امیر کبیر 

با سرنوشت اصالح طلبان حکومتی پیش از خود و سنت وزیر کشی در نظام 

سلطنت مطلقه بخوبی آشنا بود و از شکنندگی قدرت خود هم خبر داشت 

و پیشاپیش به میرزا یعقوب خان گفته بود که "شاه مرا قربان خواهند کرد." 

5- میرزا یعقوب خان نویسنده "عریضه محرمانه" مترجم سفارت روس در تهران بود و پدر میرزا ملکم خان. 

او که رابطه نزدیکی با امیر کبیر داشت بیست سال پس از مرگ او متنی را از استامبول برای شاه نوشت که 

در آن از پروژه ها و اندیشه های امیر کبیر پرده بر می دارد.
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بنوعی  )آدمیت 1361، عریضه میرزا یعقوب خان، ص ۲7(. میرزا تقی خان 

درک سنتی از حکومت را با استفاده از خود سنت نوسازی می کند و در حافظه 

جمعی به حکمران خوب و عادل تبدیل می شود. او همه جا خواهان رعایت 

حقوق رعایا و اجرای عدالت می شود بدون این که رعایا به عنوان شهروند به 

رسمیت شناخته شوند. محبوبیت الگوی حکومتی امیر کبیر و جایگاه او در 

حافظه تاریخی و تخیل جمعی هم به شکلی بازتولید روز آمد شده درک از 

نقش حکومت و رابطه آن با جامعه بود که در دوران سنتی هم تا حدودی 

برای مردم مطرح بودند: عادل و پاکدست بودن، توجه به رعایا و جلوگیری 

از دزدی و زورگویی کارگزاران دولتی. امیر کبیر هم نماینده گسست بود و 

هم نوعی از تداوم در آنچه که به تخیل جمعی پیرامون دولت باز می گشت. 

تالش های اولیه او برای جدا کردن دولت از حکومت دربار و محدود و قانونی 

کردن قدرت و دامنه عمل و اختیارات شاه و درباریان فقط برای گروه کوچکی 

از نخبگان مانند میرزا ملکم خان و یوسف خان مستشارالدوله جوان که تازه 

به دستگاه دولتی راه یافته بودند و تا حدودی هم نظام های اروپایی آن زمان 

را می شناختند قابل درک بود.

و  زورگو  و  مقتدر  دولت  بت  شدن  شکسته  انتقالی  دوران  مهم  ویژگی 

عریان شدن ضعف های اساسی حکومت کردن به شیوه سنتی در نوشته های 

به ضعف دولت  اشاره  با  کوشندگان و روشنفکران است. طالبوف در جایی 

اوضاع  بر  چنان  "خارجیان   : می نویسد  خارجی  دولت های  نفوذ  و  قاجار 

مسلطند که حتی هر حادثه ای در حرمسرا اتفاق افتد بالفاصله از آن مطلع 

می شوند." )طالبوف 13۲3، ص1۰(. برخی کتاب های این دوره با بیان وضعیت 

مردم و دولت در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی وضعیت ایران، 

عقب ماندگی جامعه و بی کفایتی حکومت و کارگزارانش را به نقد می کشند. 

العابدین  )زین  بیگ  ابراهیم  نامه  سیاحت  یا  طالبی  سفینه  یا  احمد  کتاب 

بیگ  ابراهیم  در سیاحتنامه  دورانند.  این  آثار خواندنی  از جمله  ای(  مراغه 

می خوانیم : "... از آقا رضا پرسیدم این چه هنگامه ای است. گفت حاکم شهر 

است، به شکار می رود. به ما گفت راست ایستاده هنگام عبور آن کرنش و 

از  دیدم هی  نظر کردم  نیک  دیگران می کنند. چون  نمایید، چنانچه  تعظیم 
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چهارجانب و شش جهت سجده است که مردم می کنند. آن هم ابدا به روی 

بزرگواری خود نیاورده از چپ و راست هی سبیل های خود را تاب می دهد. 

گفتم هر گاه تعظیم نکنیم چه می شود؟ گفت آن طرفش را فراشان می دانند 

و چوبدستی های آنان. گویا از حیات سیر شده اید... گفتم آباد باشی ایران. 

حاکم شهری مانند لندن که دارای هفت میلیون جمعیت است، از هر جا تنها 

می گذرد و احدی اعتنا به شان او نمی کند ...")1397، ص ۴3(. اولین نوشته ها 

و نشریات مستقل مانند قانون، اختر و یا عروه الوثقی که در سال های پیش از 

انقالب مشروطیت به وجود آمدند نقش مهمی در آگاه کردن افکار عمومی از 

وضعیت ایران و سمت و سو دادن پویایی فکری آن دوران و انگاره اجتماعی 

جدید از دولت ایفا کردند )آرین پور 1387(. 

انقالب مشروطیت زمینه ساز گسست قطعی با نوعی از اقتدار دولتی سنتی 

بود. خود مظفرالدین شاه در سخنانش هنگام افتتاح مجلس اول گفت: " امروز 

روزی است که بر وداد و اتحاد ما بین دولت و ملت افزوده می شود و اساس 

دولت و ملت بر شالوده محکم گذارده می شود" )کسروی 1363(.

انقالب مشروطیت یک رویداد بزرگ شبه دمکراتیک بود در جامعه در حال 

گذار بدون فرهنگ و تجربه دمکراسی. دوران گذار همراه است با همزیستی 

درک های بسیار متفاوت از استقرار دولت مدرن، رابطه با غرب و دمکراسی 

در جامعه ایران آن زمانه. همه پیرامون این مفاهیم به یک گونه نمی اندیشند 

و معنای یکسانی هم از آنها برای گروه های مختلف شرکت کننده در انقالب 

مشروطیت و کنشگران و رهبران آن وجود نداشت )وحدت 1379(. وحدت به 

دو خوانش و درک از مدرنیته در میان روشنفکران آن دوره اشاره می کند، اولی 

نماینده سوبژکتیویته تعمیمی است و خواستار رشد جامعه مدنی و توجه به 

آزادی مطبوعات و حقوق شهروندان دارد، دومی نماینده وجه اثبات گرایانه 

مدرنیته است و بر توسعه اقتصادی و نظامی و گسترش کنترل دیوانی تکیه 

یا رابطه اسالم  با غرب و  اگر موضوع رابطه  می کند )1379، ص 161(. حال 

با مدرنیته را در اندیشه های روشنفکران دوره مشروطیت مورد بررسی قرار 

دهیم شاید بتوانیم از همزیستی سه نوع تخیل اجتماعی سخن به میان آوریم. 

درک نخست به کسانی مانند میرزا آقا خان کرمانی و یا آخوندزاده باز می گردد 
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گسترش  شرط  و  بودند  دین  و  سنت  رابطه  در  گسست  نوعی  خواهان  که 

مدرنیته را جدایی روشن عرصه عمومی و حکومت با دین اسالم می دانستند 

)وحدت 1379، آفاری 1379، آدمیت 1363، آجودوانی 1387(. این دسته از 

کنشگران روشنفکران نماینده گروه های اجتماعی جدیدی جامعه ایران بودند 

که به ویژه تحت تاثیر تجربه اروپا و یا از نگاه مارکسیستی و یا ناسیونالیستی 

اسالم را با دنیای مدرن ناسازگار می دانستند. برای رسول زاده "فکر دمکراسی 

را ما مشرقیان از مغرب گرفته ایم، یعنی از دنیای مدنیت معاصر" )1377، ص 

3۲(. نویسنده سپس به سه رکن دمکراسی یعنی آزادی، مساوات و حاکمیت 

ملی و تجربه اروپا و امریکا اشاره می کند. میرزا آقا خان کرمانی یکی از اولین 

چهره های شاخص ناسیونالیسم ایرانی است که بر پایه تقابل با اسالم و اعراب 

ایران،  اسالم  از  پیش  مذهب  به  "بازگشت  او  پیشنهاد  و  است  گرفته  شکل 

یعنی زرتشتی گری و افتخارات پنداشته سلسله های پادشاهی پیش از اسالم 

آخوندزاده  روشنفکرانی  دیگر چنین  نمونه  بیات 1991(.  )منگل،  بود"  ایران 

بود که باور به مذهب و اقتدار قدسی را سرچشمه بندگی مردم مشرق زمین 

می دانست )آدمیت 13۴6( 

گروه دوم تضادی میان مدرنیته و اسالم و سنت نمی دیدند و به همسازی 

میان این دو سپهر متفاوت باور داشتند. در میان این گروه دینداران و یا رهبران 

مذهبی )بهبهانی، طباطبایی، سید جماالدین...( بودند که گاه بدون شناخت 

دقیق از مدرنیته فکر می کردند که برای مثال دمکراسی و پارلمانتاریسم همان 

سنت مشاوره و توجه به نظرات مختلف در تصمیم گیرهاست که در سنت 

متون  از  بینانه  خوش  تفسیری  با  آنها  است.  شده  اشاره  آن  به  هم  اسالمی 

مذهبی وهمسان انگاری برخی اصول دینی با قواعد جامعه و دولت مدرن در 

پی نوعی آشتی میان سنت و مدرنیته بودند. کسانی دیگری نیز در این گروه 

بودند که بیشتر بصورت ابزاری بر سازگاری اسالم با مدرنیته و دولت مدرن 

پافشاری می کردند )بهنام 1379، آجودانی 1387، کسروی 1363، آفاری 1379(. 

سرانجام به گروه سومی می توان اشاره کرد که مدرنیته را امری غیر دینی 

جامعه  در  انسان ها  ذاتی  برابری  دمکراسی،  که  بودند  آن  بر  و  می دانستند 

دیدگاه  این  از  و  ندارند  همخوانی  شریعت  با  مدرن  دولت  سازوکارهای  و 
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مخالف مشروطیت بودند. در این گروه کسانی مانند شیخ فضل الله نوری به 

چشم می خوردند که با گسترش جنبش مشروطه بتدریج به صف مخالفان آن 

پیوستند )کسروی 1363، آفاری 1379(. 

بقدرت  تا  مشروطیت  انقالب  از  پس  دهه  دو  در  اجتماعی  تخیل  سه  این 

رسیدن رضا شاه بازیگران اصلی صحنه سیاست در ایران دوران گذار بودند. 

از  که  داد  نام  هم  ایران  سیاسی  ثباتی  بی  دوران  می توان  را  گذار  دوران 

جمله نتیجه عملکرد نیروهای سیاسی آن دوران به ویژه احزابی مانند دمکرات، 

فرقه اعتدالیون یا فرقه اتفاق و ترقی بود. آدمیت )1363( به نبودن فرهنگ 

پارلمان و فضای سیاسی در میان  دمکراسی و ساز و کارهای دمکراتیک در 

احزاب پرنفوذ آن دوران اشاره می کند و ترور سید عبدالله بهبانی توسط حزب 

دمکرات )تقی زاده و حیدر عمو اوغلی( را یکی از نشانه این زندگی سیاسی 

پرآشوب می داند : "در مجلس دوم نیز فرقه دمکرات به جای مبارزه صحیح 

پارلمانی و ایفای مسؤولیت اپوزیسیون )که می توانست کمکی به رشد نظام 

دمکراسی نماید( به دسته بندی و توطئه روی آورد، و ترور را به عنوان ابزار 

اغراض فردی به کار می بست." )آدمیت، 1363، ص 15۲(

 

دوران مدرن و و نوسازی آمرانه

آغاز می شود.  شاه  رضا  آمدن  کار  روی  بر  با  ایران  در  مدرن  دولت  دوران 

اقتدار دولت  از دوران مشروطیت، کاهش  نابسامانی ها و آشفتگی های پس 

مرکزی، بحران های منطقه ای و دخالت قدرت های بزرگ که سبب شده بود 

شیرازه امور کشور تا حدودی از هم بپاشد. در کنار این اوضاع بحرانی، عملکرد 

ایران  آسیب شناسانه مجلس و احزاب که ستون های اصلی دمکراسی نوپای 

بودند زمینه ساز شکل گیری بازاندیشی پیرامون نظام مطلوب حکومتی شد. در 

این سال ها ما شاهد افزایش چشمگیر فضاهای عمومی بحث درباره شرایط و 

مسائل جامعه ایران هستیم. انجمن ها، محافل رسمی و غیر رسمی و پاتوق ها 

یکدیگر  گرد  کافه ها  در  اروپایی  سبک  به  بسیاری  و  می کنند  رشد  بسرعت 

می آیند )کدی 1381، آزاد ارمکی 139۰، قیصری 139۰، بهنام 1386(. نشریات 



33 شماره ۹ . تیر ۹۹

تخیل )انگاره( اجتماعی و دولت در ایران

ایران و  انتقادی پیرامون وضعیت نابسامان  این دوره هم پراست از مقاالت 

جدل بر سر راه حل های برون رفت از بحران و آشفتگی )میالنی 1397(. یکی 

از بحث های مهم این دوره رابطه میان دمکراسی و توسعه و نوع دولت و 

سیاست مطلوب و سازگار با شرایط بحرانی ایران آن دوران بود. در بحث های 

کوشندگان و روشنفکران ضرورت یک دولت مقتدر مرکزی که برای توسعه و 

نظم برای مقابله با عقب ماندگی حاد جامعه ایران و از هم گسیختگی عمومی 

مقایسه  با  زائری  می دهد.  اختصاص  بخود  را  مهمی  جای  بیندیشد  چاره ای 

گفتمان مسلط دوران مشروطیت با دوران پس از جنگ اول جهانی می نویسد 

که "اين تغییر گفتمانی، درواقع پاسخی به شرايط ناامن و آشفتگی سیاسی-

اجتماعی بود" )1395، ص 393(. تقی زاده در کاوه به چهار راه حل را برای 

ايران آن زمان اشاره می کند : اول، اداره استبدادی خوِب ترقی طلب وتمدن 

يا محمدعلی پاشادر  دوست، آنگونه که پطرکبیردر روسیه و میکادودر ژاپن 

مصر درپیش گرفته اند؛ دوم، استبداد بد که حکومتهای استبدادی موجود از 

آن  نوعِی  نمونه  که  معیوب  و  خراب  و  ناقص  مشروطه  سوم،  جمله اند؛  آن 

مشروطه ايران بود و البته ناکارآمدی اش اثبات شده است؛ چهارم، مشروطه 

خوب و کامل و صحیح. فرض نویسنده بر آن است که امکان تحقِق مشروطه 

خوب در ایران وجود ندارد و تنها راه نجات کشور از بحران »استبداد منّور« 

است. تقی زاده برای توجیه راهبرِد توسعه بدون دمکراسی آن را به »نوشانیدن 

جبری داروی تلخ به اطفاِل مريِض خردسال « تشبیه می کند )تقی زاده 139۴(. 

این گونه تحلیل ها را در سایر مطبوعات اصلی آن دوران هم می توان یافت. 

فکِر  و  منّور  دماغ  يک  مصلح،  نفر  "يک   : می نویسد  نیز  ایرانشهر  روزنامه 

باز الزم است که هر روز صبح، به زور درب منزل ما را جاروب کند، چراغ 

کوچه های ما را به زور روشن کند، وضعِ لباس ما را به طور يکنواخت ويک 

روند نمايد .معارف مارابه زور اصالح کند، ازفتنه های مجلِس ملّی ما به زور 

جلوگیری نمايد، دربارسلطنتی را به زوراصالح وتصفیه کند.عملة خلوت آنرا 

به زور از اشخاص منورالفکر بگمارد، مستخدمین بی هنِر ادارات را به زور 

در  را  بیندازد، مداخالِت روحانیون  راه  زور  به  را  ادارات  نمايد، چرخ  اخراج 

امور سیاسی و سیاسیّون را در امور روحانی، به زور جلوگیري نمايد" )ایرانشهر 
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1363، ۲83(. داور در روزنامه مرد آزاد می نویسد "هرچه از ايران ديده شده، 

کار رؤسای ايرانی است، از سیروس تا نادراز آقامحمدخان تا رضاخان سردارسپه 

هر وقت کاری در ايران شده ...از لیاقت سالطین بوده، نه ناشی از ملت" و 

یا "اصالح ايرانی چیست؟ يک جواب دارد و بس: زور" )نقل از زائری 1395، 

39۰(. قیصری نوشته ها و بحث های اصلی این دوره را نوعی اجماع عام بر سر 

این موضوع می داند که ایران به یک دولت مدرن نیازمند است که قادر باشد 

احترام به قانون را به وجود آورد و از تمامیت ارضی مملکت پاسداری کند. 

تصویر کاوه آهنگر که درفشی را برای فراخواندن به نجات مملکت در دست 

دارد پیام این گروه های جدید برای کشوری است که از نظر آنها گرفتار دریای 

طوفانی است )قیصری 1389 ، 73(. 

نوعی  به  دادن  این دوران در شکل  و محفلی  ای، حزبی  بحث های رسانه 

تخیل اجتماعی جدید در رابطه با دولت نقش مرکزی را ایفا کردند. بحث ها و 

جدل های فکری فقط بر سر رابطه دولت با دمکراسی و پارلمانتاریسم نبود. 

ایدئولوژی  می خورد  به چشم  بسیار  نوشته ها  در  که  مسائلی  از  دیگر  یکی 

موضوع  به  توجه  است.  اقتدار  با  و  متمرکز  دولت  نیاز  مورد  ناسیونالیستی 

هویت ملی و تاریخ ایران پیش از اسالم )باستان گرایی( یکی از جلوه های مهم 

این گرایش است. در حقیقت شکل گیری یک نظام سیاسی متمرکز و مقتدر به 

ایدئولوژی ناسیونالیستی نیاز داشت که در نشریاتی مانند کاوه )تقی زاده(، 

ایرانشهر )حسین کاظم زاده(، فرنگستان )مشفق کاظمی(، ایران جوان، آینده 

)محمود افشار(، مرد آزاد )علی اکبر داور( سخنان فراوان پیرامون آن به میان 

می آمد. روزنامه ایران جوان برای مثال پاتوق جوانانی بود که از فرنگ برگشته 

در   .)11  ،1387 پور  )آرین  بودند  کرده  برپا  نام  همین  به  انجمنی  و  بودند 

رئیس،  نفیسی، محسن  سیاسی، حسین  اکبر  علی  مانند  کسانی  روزنامه  این 

مشفق کاظمی، علی سهیلی، اسماعیل مرآت، عبدالحسین میکده قلم می زدند 

و بعدها کارهای دولتی مهمی به آنها واگذار شد. روزنامه مرد آزاد به مدیریت 

علی اکبر داور به گونه ای روشن بر این باور بود که ایران پیش از دمکراسی 

به توسعه و دولت متقدر مرکزی نیاز دارد )زائری 1395(. داور از 13۰1 تـا  

و  انعکاس نگرش های سیاسی  به  یومیه"  "یادداشت   نام   به  13۰۴ در ستونی 
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اجتماعی و دیدگاه های اقتصادی خود پرداخت و توانست نظر کسانی مانند 

کدی  )بهنام 1386،  کند  پروژه جلب  این  بسوی  را  میرزا  فیروز  و  تیمورتاش 

138، زائری 1395(. برخی از سازمان های سیاسی آن زمان مانند حزب تجدد 

که از اصالح طلبان جوان تحصیلکرده غرب تشکیل شده بود از رضاخان حمایت 

"استبداد  از  اشکال گوناگون  به  می کردند. موضوعات اصلی در نشریاتی که 

منور" و "دیکتاتور صالح" حمایت می کردند ملی گرایی و ضرورت وحدت ملی، 

ضرورت تشکیل دولت مقتدر، نوسازی ارتش و نظام وظیفه ی اجباری، لزوم 

اقتصادی،  بحران  حل  فارسی،  الفبای  و  خط  اصالح  جدید،  تربیت  و  تعلیم 

اداری بودند  انتخابات، و نوسازی تشکیالت  قانون  نوسازی اجتماعی، اصالح 

)کدی 1381، قیصری 1389، بروجردی 1387(. 

 نوع رابطه با غرب یکی از بحث های مهم این دوران است. بازیگر اصلی 

داشتند  فرنگ  تجربه  که  بودند  و روشنفکرانی  کرده ها  تحصیل  این بحث ها 

و برآن بودند که برای دگرگون سازی اوضاع نابسامان ایران و غلبه بر عقب 

ماندگی باید به تجربه کشورهای اروپایی توجه کرد. راه تجدد و توسعه در 

از غربی شدن می گذشت هر چند همگان  این روشنفکران  از  بسیاری  نگاه 

به یک گونه در این باره نمی اندیشند. مشفق کاظمی در شماره اول نشریه 

فرنگستان نوشت که "ما می خواهیم ایران را اروپایی کنیم" )بهنام 1386(. 

از  بسیاری  است.  دوران  این  جدید  بحث های  از  دیگر  یکی  زنان  مسأله 

نوشته های ادبی این دوران به گفته آرین پور به موضوع آزادی زنان و مبارزه 

امروز  ایران  مانند  گرا  تجدد  نشریات  و  با سنت های مردساالرانه می پردازند 

فضایی برای پرداختن به مسائل زنان و مشارکت آنها در بحث های عمومی 

بود. عارف قزوینی، عشقی، ایرج میرزا، ابوالقاسم الهوتی، بهار در آثار خود 

کردند.  مطرح  را  زنان  حقوق  به  توجه  و  جامعه  هنجارهای  تغییر  ضرورت 

نثر نویسان این دوره نیز به شرایط دشوار زنان ایران مانند ازدواج اجباری یا 

خشونت علیه آنها اشاره می کنند. از جمله ایران جوان سلسله مطالبی با عنوان 

"نامه های بانوان" در نقد حجاب و شرایط زنان به امضای یک بانوی فرضی 

پاریس می فرستاد  برای دوستش در  تهران منتشر می کرد که  فرانسوی مقیم 

درباره  مقاالتی  سلسله   1۲99 و   1۲98 سال های  در   .)11  ،1387 پور  )آرین 
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حقوق و شرایط زنانه جامعه با امضای "فمینیست" )دکتر رفیع خان( و "فمینا" 

)تقی رفعت( در روزنامه تجدد ارگان حزب دمکرات آذربایجان منتشر گردید 

)آرین پور 1387، 1۰(. برای اولین بار زنان در پاتوق و انجمن های روشنفکری 

در کنار مردان مشارکت می کنند و یا زنان کنشگر به میدان می آیند.

بتدریج  که  بودند  فکری جدیدی  دهنده حرکت  تشکیل  عناصر  اینها  همه 

را  مدرن  و  گرا  توسعه  مقتدر،  دولت  تخیل جمعی  و  کرد  رسوخ  جامعه  در 

شکل داد. هسته مرکزی این حرکت فکری را روشنفکران و دانشجویان مقیم 

آنها  میان  در  و  می گشتند  باز  ایران  به  بتدریج  که  می دادند  تشکیل  اروپا 

نام هایی چون حسین کاظم زاده، سید حسن تقی زاده، رضازاده شفق، ابراهیم 

مشفق  مرتضی  پوررضا،  الله  حبیب  قزوینی،  محمد  اقبال،  عباس  پورداوود، 

از  بسیاری  هم  کدی  نیکی  برای   .)1386 )بهنام  می خورد  چشم  به  کاظمی 

روشنفکران، افراد طبقه متوسط ، حتی نخبگان و مردم عادی، پس از ناآرامیها 

و اشغالگریهایی که پس از سال 1۲91 تجربه کرده بودند، در آرزوی حکومت 

مرکزی مقتدری بودند که بتواند به مدرنسازی، اصالح و تقویت ایران مبادرت 

ورزد )کدی 1381 ،151(. بروجردی بر آن است که مهمترین رویداد اجتماعی 

واندیشگی این دوران را دگرگونی الگوی روشنفکری از “روشنفکر ناراضی” به 

از نظر نویسنده در هیچ دوره ای چه  “روشنفکر دولتمرد” تشکیل می دهد. 

پیش و چه پس از عهد پهلوی اول، سیاست ورزانی چنین اندیشمند یکجا بگرد 

اینان با نظردر شرائط ناگوار درونی و بیرونی کشور  هم گرد نیامده بودند. 

امنی و دیگر  نا  بیماری های فراگیر،  اول، قحطی،  )پیامدهای جنگ جهانگیر 

را  آزادی،  نه  و  امنیت،  نوین،  دانش  بر  تکیه  با  و  اجتماعی(  نابسامانی های 

نخستین نیاز روز کشور می دانستند )بروجردی 1387(. نویسنده به همراهی 

بخشی از روشنفکران مانند احمد کسروی، محمد تقی بهار، میرزاده عشقی، 

سلیمان  قزوینی،  عارف  ابوالقاسم الهوتی،  گیالنی،  اشرف  سید  یزدی،  فرخی 

میرزا اسکندری در کنار دانشجویان بازگشته از فرنگ با حرکت رضا شاه اشاره 

می کند و بر آن است که سر برآوردن او "نمونه ای از پیدایش بناپارتیسم در 

ایران بود" )1387(. پایان دادن به بی ثباتی سیاسی و هرج و مرج عمومی و 

دولت ضعیف در کنار ملی گرایی، نوسازی وعرفی ساختن جامعه )سکوالریسم( 
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انگیزه های اصلی بودند که بسیاری از روشنفکران و گروه های تحصیل کرده 

را در کنار رضا شاه قرار داد. بخش مهمی از سیاست هایی را هم که رضا شاه 

دنبال کرد از سروسامان دادن به دولت متمرکز، خلع سالح قبیله ها، برداشتن 

چادر، خدمت اجباری سرباز تا توسعه شهری و صنایع جدید و زیر ساخت های 

کشور همان خواست هایی بودند که در محافل تجدد خواه مطرح می شدند. 

ساختارهای  آمدن  به وجود  معنای  به  دولتی  دستگاه  و  دولت  شدن  مدرن 

و  دیوان ساالری  و  ارتش  بهداشت،  و  آموزش  مانند  عمومی  خدمات  رسمی، 

قوانین جدید عرفی است.  هر چند شکل آمرانه و دستوری نوسازی و بسته 

بودن فضای سیاسی شماری از همراهان اولیه رضا شاه را سرخورده و ناراضی 

کرد، کسانی از بازیگران این نظم جدید مانند داور و تیمورتاش جان خود را از 

دست دادند و کسان دیگری هم منزوی و سرکوب شدند اما نوعی میانکنش 

میان تخیل جمعی و شکل گیری و تکوین الگوی رضاشاهی حکومت نیز وجود 

داشت و این تجربه در حافظه جمعی دست کم بخشی از ایرانیان به عنوان 

شکلی کارا از حکومت باقی مانده است. 

تجربه جنبش ناسیونالیستی 

جنبش ناسیونالیستی سال های 13۲9 تا 133۲ لحظه تاریخی مهم دیگری در 

تاریخ معاصر ایران است برای خلق تخیل اجتماعی جدیدی که به پشتیبانی 

زیاده خواهی قدرت های خارجی دفاع  برابر  منافع ملی در  از  از دولتی که 

از  پس  زند.  دست  دارد  باور  هم  سیاسی  و  فردی  آزادی های  به  و  می کند 

انقالب مشروطیت این برای نخستین بار است که دمکراسی بار دیگر در افکار 

عمومی شهری، طبقه متوسط و گروه های تحصیل کرده بعنوان یک مطالبه به 

میان کشیده می شود. سقوط رضا شاه و بازگشت آزادی های سیاسی پس از 

سال 13۲۰ زمینه را برای رشد احزاب و سازمان های صنفی و مدنی فراهم آورد. 

و سازمان های  احزاب سیاسی  این دوره  در  که  است  آن  بر   )1389( قیصری 

مدنی به بستر مهمی برای آمال سیاسی و گاه برای ابراز عقیده سیاسی بدل 

شدند. بسیاری از اعضای مسن تر جامعه روشنفکری در شمار حامیان سابق 
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نهضت مشروطه بودند. اما در سالهای پس از جنگ جهانی اول که هرج و 

مرج کشور را تهدید می کرد، خود را ناگزیر دیده بودند از حکومت پهلوی هم 

پشتیبانی کنند. بر خالف آنها، بسیاری از روشنفکران و فعاالن سیاسی جوان 

تحت حکومت خودکامه رضا شاه پرورش یافته و مشتاق بهره مندی از آزادی 

این  روشنفکران سرشناس  از  ملکی  خلیل   .)113-11۲  ،1389( بودند  سیاسی 

دوران که ابتدا به حزب توده پیوسته بود و سپس در اعتراض به نزدکی این 

حزب با شوروی سازمان سیاسی دیگری به وجود آورده بود درباره روانشناسی 

این دوران به نسل جوان و روشنفکرانی اشاره می کند که ایدئولوژی خاصی 

نداشتند و حتا گاه نمی دانستند فاشیست هستند یا کمونیست، "اما یک چیز 

را محقق و مسلم می دانستند، آن این بود که همه چیز باید تغییر کند" )ملکی 

، 31۰(. علی اصغر حاج سید جوادی با اشاره به فضای بسته دوران رضا شاه 

و دگرگونی سیاسی دوران پس از جنگ دوم جهانی و تمایلش به حزب توده 

می گوید مارکسیسم مناسب نسلی بود که هیچ خاطره ای از گذشته نداشت 

ایران خود  بیستم  قرن  زندگی  از  دوره  این  سیاسی  پویایی   .)199۲  ,Badie(

)جبهه  گرا  ملی  و  زحمتکشان(  توده، حزب  )حزب  احزاب چپ  است.  ویژه 

ملی( نقش اصلی را در میان روشنفکران، سازمان های مدنی و افکار عمومی 

برخوردار  گسترده ای  سیاسی  نفوذ  از  گرا  اسالم  نیروهای  و  می کردند  ایفا 

نبودند. ملی گرایی این دوران پیش از آنکه مفهوم ضد غربی داشته باشد ضد 

استعماری و استقالل طلبانه بود و به ویژه سیاست های انگلستان را نشانه رفته 

بود. تنها نیروهای مذهبی )طرفداران کاشانی، فدائیان اسالم( ضد غربی بودند 

)قیصری 1389، 1۲۰(.

جنبش اجتماعی ملی گرایانه و رهبر اصلی آن محمد مصدق در شکل گیری 

از  )مستقل  گرا  ملی  دولت  یک  جستجوی  در  که  جدیدی  اجتماعی  تخیل 

کردند.  ایفا  را  اصلی  نقش  بود  دمکراتیک  حدودی  تا  و  بزرگ(  قدرت های 

ویژگی های شخصی خود مصدق، تکیه اش به قانون، اعتبارش در محافل بین 

این  بر  هم  نبوی  بود.  ساخته  )فرهمند(  کریسماتیک  چهره ای  او  از  المللی 

باور است که "دوران نخست وزیری مصدق یکی از پراحساس ترین دوران ها 

در تاریخ معاصر ایران است. پافشاری و استقامت مصدق بر موضع خویش، 



39 شماره ۹ . تیر ۹۹

تخیل )انگاره( اجتماعی و دولت در ایران

زمانی که بریتانیا در مورد خلع ید یک شرکت بریتانیایی به دادگاه بین المللی 

الهه و به سازمان ملل شکایت کرده بود، اینکه مصدق خود هیات نمایندگی 

ایران در سازمان ملل را رهبری کرده بود و صالحیت قانونی دادگاه را در مورد 

این پرونده زیر عالمت سئوال برده و موفق هم شده بود، موجب شد او تبدیل 

ناسیونالیستی در  )نبوی ۲۰۰3، ۲۰(. جنبش  از قهرمانان ملی شود"  به یکی 

ایران بر بستر زمانه ای در پی جنگ جهانی دوم شکل گرفت که حرکت های 

استقالل طلبانه رو به رشد گذاشته بودند و مبارزه علیه استعمار و دخالت 

زمان  آن  توسعه  حال  در  کشورهای  در  روزافزون  رونق  از  بزرگ  قدرت های 

برخوردار بودند. بر خالف دوره پیش از روی کار آمدن رضا شاه اینبار تخیل 

اجتماعی نه از طریق پاتوق های روشنفکری و گروه های محفلی و یا رسانه ها 

که در جریان پویایی یک جنبش اجتماعی و سازمان های مدنی و سیاسی شکل 

گرفت. 

دوران پس از 133۲ زمانه تروماتیسم ناشی از شکست و افق های تیره و تار 

آینده بود که سرخوردگی، انزوا و خشم ساکت روشنفکران و گروه های ناراضی 

را  دوران  این  ویژگی   )35-3۴  ،۲۰۰3( نبوی   .)138۰ )بهروز  آورد  پی  در  را 

گسست جدی روشنفکران و نخبگان از رژیم شاه می داند. نویسنده در جایی 

از قول باقر پرهام می نویسد "ما دیگر توسط ۲8 مرداد زخمی شده بودیم و از 

رژیم کناره گرفتیم" و یا در جای دیگری به نوشته نشریه ادبی صدف در سال 

1337 اشاره می کند که چگونه آن "سال های کثیف" اکنون دل های آنها را سیاه 

کرده و موجب شده "معماران ما، با سرهای خمیده و ارواح به دارکشیده، در 

مقابل تصویر ناهنجاری که خود کشیده اند، لبخند تمسخر و بی اعتنایی زنند" 

)نبوی، ۲۰۰3، 35(. 

دولت نفت فروش و توسعه شتابان 

افزایش چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی در ابتدای دهه 197۰ میالدی 

سبب جهشی بی سابقه در وضعیت اقتصادی کشورهای نفت خیز که در آن 

نوعی  شکل گیری  با  ما  دوره  این  در  شد.  بود،  طبیعی  منابع  دولت صاحب 
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تخیل جدیدی روبرو هستیم بر پایه دولت ثروتمندی که توانایی دگرگون کردن 

سریع شرایط مادی مردم را داراست. این بار بر خالف گذشته نه روشنفکران، 

کنشگران و نیروهای مدنی که خود محمد رضا شاه و دولت و تشکیالت او 

در شکل دادن به این تخیل جدید اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند. طرح های 

بلند پروازانه، جشن های ۲5۰۰ ساله باستانگرایی جدیدی که پیام آن عظمت 

کردن  حزبی  تک  بود،  نوین  شرایط  در  آن  بازسازی  و  ایرانی  تمدن  تاریخی 

کشور، طرح پروژه تمدن بزرگ در تقویت چنین نگاه و انتظاری در جامعه از 

دولت نفت فروش بی اثر نبودند. 

این تخیل جدید اجتماعی در حالی بر فضای جامعه حاکم می شد که اصالحات 

در  تولیدی  فعالیت های  توسعه  نیز  و  روستایی  اقتصاد  فروپاشی  و  ارضی 

شهرهای بزرگ سبب مهاجرت گروه های گسترده روستایی شد که برای فرار از 

فقر و برخورداری از کار و زندگی بهتر به شهرها هجوم می آوردند )آبراهامیان 

شهری  بافت  در  ادغام  قابلیت  مهاجر  گروه های   .)1993 خسروخاور   ،1983

را نداشتند و بیشتر به حاشیه نشینانی تبدیل می شدند که با وجود نزدیکی 

جغرافیایی به دنیای شهری از فرهنگ و سبک زندگی آن بسیار دور بودند. این 

رانده شدگان از ده و مانده از شهر گروه های اجتماعی نوظهوری بودند که 

نماینده سیاسی خود را هم نداشتند. 

فعالیت  حاصل  که  ثروتی  به  دستیابی  و  نفتی  بزرگ  اقتصاد  یک  ایجاد 

اقتصادی عادی مردم و مالیات ها نبود دگرگونی تخیل اجتماعی در رابطه با 

نقش دولت را هم در پی آورد. دولت شاه برای تامین درآمدهای مالی مردم 

را برای گرفتن مالیات تحت فشار قرار نمیداد و مدعی تقسیم عادالنه ثروت 

افزایش  پی  در  دولت  اساسی  نقش  بود.  جامعه  در  نفت  فروش  از  حاصل 

درآمد  توزیع  و  اقتصادی  توسعه  به  بخشیدن  شتاب  نفت  قیمت  چشمگیر 

ناشی از فروش آن )آموزش رایگان، کمک هزینه دانشجویی، تغذیه رایگان در 

مدارس...( بین گروه های مختلف اجتماعی و ایجاد مشروعیت سیاسی برای 

خود بود. بدین گونه است که نوعی تخیل اجتماعی جدید با باال رفتن قیمت 

نفت از ابتدای سال های 197۰ در جامعه در رابطه با دولت بر پایه اسطوره 

داشت  وجود  تصور  این  می گیرد.  شکل  پرشتاب  رفاه  و  نفت  ثروت  تقسیم 
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جامعه  درآمد  کم  گروه های  وضعیت  در  مثبتی  بسیار  تحول  است  قرار  که 

آباد می کند  را  ایران  فروشی  نفت  با  و دولت  آید  به وجود  متوسط  و طبقه 

روانشناسی جمعی  این  مستقیم  نتیجه  می آورد.  همراه  رفاه  جامعه  برای  و 

جدید افزایش تصاعدی خواسته ها و انتظارات جامعه در برابر دولتی بود که 

امکاناتش با شتاب کمتری باال می رفت. همزمان تخیل اجتماعی دولت نفت 

فروش را مسؤول همه نارسایی ها و کاستی های جامعه می دانست. دولت خود 

به این تخیل جمعی به گونه ای آسیب شناسانه دامن می زد و برداشت شاه از 

شرایط ایجاد شده با افزایش درآمد نفت این بود که دولت جامعه را تبدیل 

به کودکی می کند و مسؤولیت تامین همه خواست هایش را بعهده می گیرد 

)هویدا 137۰(. نگاه شاه و دولتش به جامعه به این گونه بود و به همین 

دلیل هم برای جامعه حق اعتراض و ناراضی بودن قائل نبود )کدی 1369(. 

افزایش درآمد  از  یادداشت های علم )139۴( در دوران پیش و پس  مقایسه 

نفت حکایت از این چرخش در نگاه شاه و خود نویسنده به جامعه ای دارد 

که باید در برابر خدمات دولت و پروژه های عمرانی قدرشناس باشد و دست 

به اعتراض نزند. 

تخیل نفت زده برای طبقات پایین جامعه غیر قابل دسترس بود وبرای طبقه 

متوسط جایگزین خواست مشارکت در امور جامعه نمی شد. شاه بر این باور 

بود که با نوسازی و ارضای خواست های اقتصادی طبقه متوسط جدید که با 

توسعه اقتصادی و شهرها رشد کرده بود می تواند بی رقیب در صحنه سیاست 

حاضر باشد، اداره آمرانه کشور را توجیه کند و تخیل نفتی می تواند جایگزین 

این بود که  اما  تخیل مشارکت در مسایل سیاسی در جامعه باشد. واقعیت 

تخیل نفتی برای اقشار پایین جامعه سرخوردگی بدنبال می آورد چرا که آنها 

برای  این سیاست  نمی بردند. همزمان  نفتی  درآمدهای  این  از  بهره چندانی 

طبقه متوسط هم همراه با سرخوردگی فراوان بود چرا که این توسعه اقتصادی 

با گشایش سیاسی همراه نشد )هویدا 137۰(. بخش مهمی از طبقات متوسط 

به ویژه بخش تحصیل کرده شهری آن خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت 

خود در زمینه سیاسی بود. 
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انقالب ۱۳۵۷ و دولت انقالبی و ضد غربی

شکست دولت محمد رضا شاه در پاسخ دادن به نیازها و انتظارات جامعه ای 

که با درآمد نفت قرار بود به آستانه تمدن بزرگ برسد بتدریج ایران را بسوی 

یک بحران سیاسی تمام عیار میان حکومت شاه و جامعه ناراضی سوق داد. 

پدیدار شدن کنشگران جدید اجتماعی که خواستارایجاد نظام اجتماعی نوینی 

جمله  از  بودند  غرب  از  استقالل  و  دینی  ارزش های  یا  و  عدالت  مبنای  بر 

و  کنشگران چپ  و  روشنفکران  کنار  در  است.  انقالبی  دوران  این  ویژه های 

سکوالر، نوشته ها و نظریه های روشنفکران اسالم گرا مانند آل احمد و شریعتی 

و یا نظریات و فعالیت های سیاسی بخشی از روحانیت به رهبری آیت الله 

خمینی بازتاب گسترده ای در جامعه داشت. کنشگران و روشنفکران چپ و 

ملی گرا هم با آنکه نماینده تخیل اجتماعی دیگری بودند در منزوی کردن شاه 

و نشان دادن ناکامی او در به وجود آوردن رفاه با وجود درآمد سرشار نفت 

نقش مهمی ایفا کردند. آنچه بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار می گرفت و 

خمیر مایه تخیل اجتماعی انقالبی می شد توسعه عادالنه، توجه به ارزش های 

بومی و "بازگشت به خویش" و نفی حکومت شاه مستبد بود )کدی 1369، 

اساسی  ضعف های  از  اپوزیسیون  گوناگون  بخش های   .)1993 خسروخاور 

حکومت پهلوی و شکست آن در غلبه بر فقر و نابرابری و یا نبودن آزادی های 

سیاسی برای مخالفت با شاه و نظام استبدادی بهره می جست. در باور افکار 

عمومی نه تنها حکومت شاه در به وجود آوردن توسعه و رفاه عمومی ناکام 

مانده بود، که ثروت های کشور هم توسط او و اطرافیانش به غارت می رفت، 

ارزش های فرهنگی رو به نابودی بود و مخالفان از حق آزادی بیان برخوردار 

نبودند. 

که  بودند  ادامه حرکت هایی  بنوعی  انتقادی  گرایش های جدید روشنفکری 

از غرب و دعوت به بازگشت  انتقاد  پا گرفته بودند.  ایران  از دهه چهل در 

به خویشتن بیشتر به رشد حرکت های اسالم گرا منجر شد. روشنفکران چپ 

رادیکال در این دوره بیشتر در پی تغییرات بنیادی در ایران از طریق انقالب 

و حرکت مسلحانه بودند )بهروز 138۰(. آنها با آنکه نوک تیز انتقادات خود 

عمل  در  ولی  می کردند  جهانی"  داری  "سرمایه  و  "امپریالیسم"  متوجه  را 
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به  نبوی هم   .)1391 )پیوندی  می گرفت  بوی ضدغربی  و  رنگ  گفتمان  این 

نوشته های گروه های مختلف روشنفکری این دوران از چپ ها تا ملی گرایان 

اشاره می کند که بر خالف دوران پس از جنگ اول جهانی نگاهی بسیار انتقادی 

به غرب دارند. برای مثال حاج سید جوادی با گرایش سوسیال دمکراتیک با 

وجود نقد سنت ها و دین غرب را بخاطر مسموم کردن اخالقیات ناب جامعه 

ایران نکوهش می کرد : "بزرگترین جنایت سیاست استعماری انگلیس به ملت 

از بین بردن و فاسد کردن مبانی  اقتصادی نبود، بلکه  ایران غارت و چپاول 

اخالقی و جلوگیری از پیشرفت ملت ایران بود..." )نبوی ۲۰۰3، ص 1۰8(

آل احمد و نگاهش به زندگی در ایران آن زمان، رنج روشنفکری که خود را در 

جامعه اش بیگانه می یابد را شاید بتوان نماینده یک تخیل اجتماعی در حال 

شکل گیری به شمار آورد )آل احمد 137۲(. او از آنچه که "غربی شدن ایران" و 

"بی توجهی به فرهنگ بومی" می نامد در رنج است و همه بدبختی های مردم 

را در همین غربی شدن و فراموش کردن آنچه بومی است می داند )1356(. 

مفهوم غرب زدگی پیش تر در کارهای فردید نیز مطرح شده بود. فردید نه 

فقط از تکنولوژی غربی که ساختار دنیانگر معرفت شناسی غرب که ریشه 

در میراث فکری یونان باستان داشت را به نقد می کشد )میرسپاسی 1387(. 

آل احمد این وابستگی به غرب را پیش از هر چیز به نوع برخورد یا شیفتگی 

انقالب  زمان  از  بومی  واقعیت های  با  شدن  بیگانه  و  غرب  به  روشنفکران 

مشروطیت به اینسو و غربی شدن نظام آموزشی به ویژه در سطح دانشگاه 

هم مربوط می کرد. آل احمد در نقد غرب و غرب گرایی تنها نبود. طیفی از 

روشنفکران و دانشگاهیان سکوالر ایران از احسان نراقی تا داریوش شایگان 

هم در آن زمان به اشکال گوناگون تضاد فرهنگی و هستی شناسانه میان شرق 

و غرب را به میان می کشیدند. شایگان در کتاب "آسیا در برابر غرب" نوک تیز 

حمله را متوجه "غرب ماتریالیست و خالی از معنویت" می کند و به اهمیت 

بازگشت به فرهنگ بومی و عرفان می پردازد )شایگان 1378(. نویسنده در این 

کتاب از میراث فرهنگ آسیا که ایران هم سهمی در آن دارد دفاع می کند. همه 

این برخوردها به نوعی انتقاد مستقیم و غیر مستقیم بودند از سیاست های 

نوسازی حکومت پهلوی و نزدیکی ایران با کشورهای غربی و تقویت تخیل 
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اجتماعی ضرورت "مقاومت در برابر فرهنگ و ارزش های غربی"، "بازگشت 

به خویشتن" و توجه به واقعیت ها و ویژگی های بومی و عدم "تقلید و دنباله 

روی از غرب" )نبوی 1388(. 

بسیاری از روشنفکران، ناخرسندی از سرمایه داری و یا نفوذ کشورهای غربی 

در ایران در عمل به گسترش گفتمان ضدیت با غرب دامن زدند. این گفتمان 

به قول داریوش آشوری )1388( خود نوعی طغیان روشنفکری جهان سومی 

از نخستین کسانی بود که  . نویسنده خود یکی  برای بازگشت به خود بود 

در سال های پیش از انقالب مفهوم غرب زدگی آل احمد را به نقد کشید و 

با طرح مفهوم روسانتیمان )کین- توزی( در روشنفکر در برخورد با غرب از 

گذار روشنفکری شرقی به روشنفکری جهان سومی سخن به میان آورد. آشوری 

از  که  می کند  اشاره  گوناگون  نسل های  روشنفکری  تنش های  شکاف هاو  به 

شیفتگی به غرب تا روی گردانی از غرب امپریالیست و کین توزی نسبت به آن 

برای او نوعی عبور از روشنفکری شرقی به جهان سومی وجود دارد که در پی 

بازگشت به خویش و بازیافتن اصالت فرهنگ و دین و "معنویت" خود و روی 

گرداندن از غرب "مادی" و "فاسد" همین روشنفکری که در دیگ عقده های 

حقارت جهان سومی و کین توزی روشنفکرانه با چاشنی ای از انقالبیگری چپ 

و سنت پرستی راست پخت و پز میشد. اما صدای کسانی مانند آشوری در 

آن زمانه ای که مخالفت با غرب مادی گرا و امپریالیست و یا انقالبی بودن به 

بخشی از تخیل اجتماعی در میان کنشگران غالب تبدیل می شد چندان شنیده 

نمی شد. 

با وجود شرکت فعال روشنفکران متعلق به خانواده های سیاسی گوناگون، 

بخش هایی از جامعه از جمله گروه های حاشیه نشین شهرهای بزرگ و دهقانان 

سابق رانده از ده و مانده از شهر بیشتر از طریق پویایی جنبش انقالبی که 

مرکز آن مساجد بودند و نیز رهبری فرهمند خمینی بتدریج به صفوف انقالب 

پیوستند. در حقیقت مقوالت فکری روشنفکران برای این گروه های حاشیه ای 

قابل درک نبود و نخبگان فرهنگی هیچ نزدیکی و قرابت فرهنگی و فکری با 

آنها نداشتند )کدی 1369، خسرو خاور 1993(. همین گسستگی هم سبب شد 

در جریان تحوالت انقالبی سال های بعد روشنفکران از درک تخیل جمعی این 
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بخش از توده ها ناتوان باشند. 

 برای اولین بار در تاریخ دوران مدرن ایران دین به عنوان بازیگر مهم سیاسی 

به کانون توجه جامعه تبدیل شد. در شکل دادن به این تخیل جمعی کسانی 

مانند شریعتی که نفوذ فراوانی در میان جوانان و دانشجویان با گرایش اسالمی 

داشتند نقش فعالی ایفا کردند. او هم مانند آل احمد از بازگشت به خویش و 

نقد غرب سخن می گفت و شیعه انقالبی را در برابر دین سنتی و یا دین نزدیک 

به حکومت می گذاشت )قیصری 1389، نبوی 1388(. کسانی که دور خمینی 

حلقه زدند همگی در نقد رویکرد تجدد و توسعه دستوری حکومت پهلوی 

همداستان بودند و بدنبال پروژه اتپویایی که می بایست از اصول دینی تاثیر 

می پذیرفت. پروژه ایجاد یک جامعه بر پایه اصول دینی در تفاسیر مختلف از 

آن و رهبری کاریسماتیک )فرهمند( خمینی افق های جدیدی در برابر جامعه 

ایران قرار داد. نکته مهم در بازخوانی تجربه سال 1357 توجه به درکی بود 

که از دمکراسی در میان گروه های مختلف انقالبی و کنشگران وجود داشت. 

شعار دمکراسی و آزادی به عنوان یکی از اصلی ترین خواست های گروه های 

معترض که در بسیاری از نوشته ها، خطابه ها و تظاهرات پیش از انقالب هم 

مطرح می شد برای همگان نه به معنای دمکراسی همانند کشورهای باز دنیا 

بود و نه درک همسانی از این خواست در میان آنها وجود داشت. برای بخش 

بزرگی از نیروهای سیاسی و کنشگران انقالبی و کسانی که در خیابانها فریاد 

آزادی سر می دادند این واژه بیشتر در وجه تقلیلی آن مطرح می شد. آزادی 

برای بسیاری به معنای آزادی کسانی بود که در تعریف هر گروه انقالبی و 

خودی به شمار می رفتند. برای کسانی که خارج از دایره خودی قرار داشتند 

و یا انقالبی نبودند سهمی از این آزادی انقالبی وجود نداشت و این محدود 

کردن آزادی بنام انقالب صورت می گرفت. درست به همین دلیل هم بود که 

در میان گروه های متفاوت سیاسی کسی با اعدام های بی رویه اوایل انقالب 

مخالفتی نمی کرد و یا بستن برخی روزنامه هایی که "لیبرال" و یا نزدیک به 

حکومت گذشته بودند موجی از واکنش منفی به وجود نمی آورد. این باور به 

آزادی تقلیلی، نامدارا و غیر دمکراتیک )خسروخاور 1993( آئینه تمام نمای 

رابطه تخیل جمعی این دوره تاریخی با مفاهیم و پدیده های سیاسی در متن 
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یک جامعه است. جائیکه سخن گفتن از آزادی معنای آزادی من و عدم آزادی 

دیگران می دهد. تخیل اجتماعی پیرامون مسأله آزادی در این دوره انقالبی 

نسبت به جنبش ملی سال 133۲ نوعی پسگرد آشکار به شمار می رود. 

جنبش سبز یا تخیل اجتماعی در پی دمکراسی 

ایران  بازتاب شکل گیری تخیل جدیدی در جامعه دهه هشتاد  جنبش سبز 

بود که اصلی ترین خواست آن را احترام به قانون، حقوق و آزادی های فردی 

تشکیل می داد. جنبش  و دمکراسی  و شفافیت  در عرصه عمومی  و جمعی 

از انقالب و شکل گیری  ایران در سال های پس  سبز نتیجه تحوالت اجتماعی 

مطالبات جدید در حوزه احترام به حقوق شهروندی و جامعه مدنی و کمرنگ 

شدن دخالت دین در جامعه بود. کار پژوهشی فرهاد خسرو خاور و امیر نیک 

پی بر روی جوانان شهر قم در اوایل سال های ۲۰۰۰ نشان از دگرگونی های 

ذهنیتی در میان نسل جوانی داشت که خواهان جامعه ای متفاوت و احترام 

در  جوان  دختران  بودند.  سنتی  هنجارهای  تغییر  و  آزادی های خصوصی  به 

سنتی  فرهنگ  و  هنجارها  به  چندانی  پایبندی  عمل  در  خود  مصاحبه های 

فعال در  زندگی خصوصی و مشارکت  در  آزادی  ندارند و خواهان  حکومت 

زندگی اجتماعی هستند. این فاصله گیری جوانان از فرهنگ رسمی و حکومتی 

اجتماعی  تخیل  در  می کشد.  پرسش  به  را  ساالر  دین  حکومت  مشروعیت 

جوانان در شهر مذهبی مانند قم دوگانه سنت و مدرنیته مورد تفسیر قرار 

می گیرد و با وجود ابهامات در آن دیگر به دنیای سنتی فرهنگ حکومتی تعلق 

ندارد )خسروخاور، نیک  پی ۲۰۰9(. 

جنبش سبز با شعار "رای من کو" که بازتاب یک مطالبه اصیل شهروندی به 

شمار می رفت شاید دمکراتیک ترین تخیل اجتماعی جامعه ایران از انقالب 

مشروطیت به این سو بود. اگر انقالب مشروطیت را جنبشی شبه دمکراتیک 

دمکراتیک  سبز خصلتی  جنبش  و  بود  دمکراتیک  غیر   1357 انقالب  بنامیم، 

پختگی جامعه  و  بلوغ مدنی  نوعی  بازتاب  در حقیقت جنبش سبز  داشت. 

جریان  در  اجتماعی  خالقیت  بود.  هم   1357 انقالب  از  پس  سال   3۰ ایران 
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به  توانست  نو  ارزش های  و  مفاهیم  برخی  کشیدن  میان  به  با  سبز  جنبش 

گسترش فرهنگ سیاسی مبتنی بر مشارکت شهروندی هم کمک کند. تخیل 

کردند  شرکت  حرکت  این  در  که  اجتماعی  نیروهای  و  کنشگران  اجتماعی 

بازتاب تعییرات مهم جامعه شناسانه دهه هفتاد و هشتاد ایران بود. گسترش 

چشمگیر دسترسی به آموزش، همه گیر شدن استفاده از فن آوری اطالعات 

شکل  در  فرهنگ  و  عالی  آموزش  حوزه  در  زنان  پیشرفت های  ارتباطات،  و 

دادن به این تخیل اجتماعی جدید بر پایه احترام به حقوق شهروندی، کرامت 

انسانی و دمکراسی نقش مرکزی را داشتند. 

ایران  بازتاب تغییرات فضای روشنفکری  از نگاه جامعه شناسی جنبش سبز 

این جنبش ما هم شاهد به حاشیه رفتن  نیز بود. در  با جامعه  و رابطه آن 

روشنفکران مرجع بودیم و هم حضور چشمگیر چهره های جدید روشنفکری 

که دیگر نقش رهبری فکری را نداشتند. نقش روشنفکران دینی که در دهه 

رابطه  نقد  اصلی  بازیگر  و  داشتند  عمومی  عرصه  در  فعالی  حضور  هفتاد 

دین با سیاست و حکومت هم بودند در این جنبش چندان چشمگیر نبود. 

روشنفکران  توسط  پیش  از  سبز  جنبش  گفتمان  که  گفت  می توان  بدینگونه 

)سکوالر یا دیندار( به وجود نیامد بلکه در جریان پراتیک و پویایی اجتماعی 

زنان و مردانی که خواهان احترام به رای خود و کرامت انسانی بودند شکل 

از  مستقل  و  زا  درون  پویایی  نوعی  دارای  سبز  جنبش  جنبه  این  از  گرفت. 

روشنفکران و نیروهای سیاسی بود. به همین خاطر هم پراکسیس اجتماعی در 

این جنبش از اهمیت فراوانی برخوردار شد. نقش زنان در این جنبش، فردیت 

جدید شهروندی و عمده نکردن تضادهای سنتی میان گرایش های مذهبی و 

سکوالر دیگر ویژگی هایی بودند که در جنبش سبز بخوبی خود را نشان داد. 

از  یکی  سیاسی  رهبران  و  کنشگران  میان  جدید  رابطه  و  رهبری  مسأله 

چالش های مهم جنبش سبز بود. رهبران اصلی جنبش سبز همگی در درون 

انتخابات  تحریف شده  نتایج  اعالم  از  داشتند.  پس  قرار  نظام سیاسی حاکم 

با تظاهرات عظیم  پایتخت و شهر های بزرگ،  نفر در خیابان های  میلیون ها 

خواستار شمارش دقیق آرا و احترام به نتایج انتخابات شدند. همین نزدیکی 

رهبران با حاکمیت سبب عدم برخورد آنها با نظام آمرانه والیت فقیه شد و 
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نیروهای نظامی وامنیتی توانستند به تدریج حرکت سبز را به حاشیه برانند 

و خیابان که مقرر اصلی  آن بود به دست گروه حاکم بیفتد. با اینکه رهبران 

حرکت سبز تجربه دوران خاتمی را داشتند و می دانستند که نهاد رهبری به 

برابر  در  گرفتن  قرار  از  آنها  اینحال  با  نیست،  مصالحه  به  حاضر  وجه  هیچ 

حاکمیت خوداری کردند. اگر توهم تغییر وضعیت و دگرگون کردن حاکمیت 

سبب شد میلیونها نفر در انتخابات شرکت کنند و زمینه ساز شکل گیری جنبش 

سبز شوند، توهم امکان عقب نشینی حاکمیت پس از شروع جنبش به سدی 

در راه پیشرفت آن تبدیل شد. توهم اول را می توان مثبت نام داد و توهم دوم 

منفی و فلج کننده بود و راه را برای شکست آن باز کرد. همزمان رابطه شرکت 

کنندگان در جنبش سبز و کنشگران اصلی آن با رهبری همان شکل و معنای 

سال های 133۲ یا 1357 را نداشت. می توان گفت که تخیل اجتماعی در جنبش 

سبز دیگر رابطه سلسله مراتبی و عمودی که در سال 1357 میان آیت الله 

خمینی و توده های مردم به وجود آمد را بازتولید نکرد و رابطه میان رهبری 

بود.  برخوردار  بیشتری  دمکراتیک  از سرشت  کنندگان  و شرکت  کنشگران  با 

تضعیف رابطه عمودی میان رهبران و شرکت کنندگان را می توان در قدرت 

گرفتن آنچه که فرهاد خسرو خاور روشنفکران میانجی می نامد هم مشاهده 

کرد )خسروخاور ۲۰13(. در حقیقت به جای چند روشنفکر مرجع و تاثیر گذار 

ما شاهد ظهور صدها روشنفکر میانجی هستیم که به اشکال گوناگون از جمله 

استفاده همه جانبه از فن آوری اطالعات و ارتباطات و یا شبکه های مجازی 

توانستند به گروه موثر و صاحب نفوذی در رابطه میان رهبری و کنشگران 

شاهد  ما  بعدها  باشند.  آفرین  نقش  اعتراضات  هدایت  در  و  شوند  تبدیل 

همین دگرگونی های اساسی در جنبش های موسوم به بهار عربی هم بودیم. 

جائیکه روشنفکران و رهبران سیاسی شناخته شده برای مثال در حرکت های 

اعتراضی تونس و مصر در حاشیه ماندند و بسیاری از آنها از درک این امواج 

بازماندند و  جدید اجتماعی که تخیل جدید جمعی را هم مطرح می کردند 

بدون  اعتراضی  حرکت های  کنند.  ایفا  را  خود  سنتی  نقش  همان  نتوانستند 

روشنفکر و بدون رهبران مدنی شناخته شده به معنای اشکال جدید و بدیع 

بسیج اجتماعی بود. 
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یکی دیگر از تفاوت های جنبش سبزبا جنبش های پیشین موضوع رابطه با 

غرب است. در جنبش سبز مسأله غرب برخالف جنبش های پیشین در کانون 

تخیل اجتماعی و اعتراضات قرار نداشت و برخورد با آن بسیار پراگماتیستی 

و با توجه به مسائل مشخص بود. اگر در جنبش مشروطیت و نیز در حرکت 

روشنفکران پس از پایان جنگ جهانی اول نوعی نگاه مثبت به غرب و تمدن 

غربی وجود داشت و یا کسانی دنباله روی از غرب را پیشنهاد می کردند، در 

نفوذ  )علیه  انقالب سال 1357  یا  و  استعمار(  )علیه  جنبش ملی سال 133۲ 

غرب و امپریالیسم( برخوردها بیشتر رنگ و بوی انتقادی داشت و در سال 

1357 اشغال سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان خط امام در عمل 

رابطه ایران و امریکا و سایر کشورهای غربی را وارد یک دوره بحرانی طوالنی 

کرد. جنبش سبز توانست با خالقیت جمعی این مسأله را به حاشیه براند و 

رابطه با دمکراسی، قانون و شفافیت سیاسی را به محور اصلی بحث ها تبدیل 

سازد. سرانجام باید به زنانه بودن جنبش سبز اشاره کرد و مشارکت گسترده 

کنشگران زن و حضور فعال آنها در خیابانها در کنار مردان و نوعی برابری 

طلبی عملی که از طریق مطالبات و مشارکت به نمایش گذارده شد. جنبش 

سبز زنانه ترین جنبش اجتماعی ایران بود و توانست ظرفیت های جامعه زنانه 

در ایران را که به ویژه به خاطر حضور گسترده زنان در آموزش عالی به وجود 

آمده بود را در عمل نشان دهد )پیوندی 1389(. 

نتیجه گیری :تخیل اجتماعی و رابطه دولت و جامعه 

تخیل اجتماعی و چند و چون تحول آن در دهه های گذشته یکی از منابع 

شناخت جامعه ایران و رابطه ای است که میان دولت و گروه های اجتماعی 

دارد  وجود  اجتماعی  تخیل  در  دولت  از  که  درکی  حقیقت  در  دارد.  وجود 

خود یکی از بازیگران تحوالت مربوط به قدرت سیاسی و دولت است. این 

پیرامون  اجتماعی  تخیل  نیست.  بودن  غیرواقعی  یا  ذهنی  معنای  به  تخیل 

دولت ساخته و پرداخته جامعه و نیروهای زنده آن از جمله روشنفکران و 

واقعیت  از  بخشی  به  اجتماعی  کنش  طریق  از  و  است  اجتماعی  کنشگران 
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روی  بر  برای  گاه  خود  معاصر  تاریخ  طول  در  ایران  جامعه  می شود.  تبدیل 

کار آوردن دولتی به میدان آمد که بیشتر شبیه یک اتوپیای سیاسی بود. گاه 

این دولت می بایست مقتدر و کارا باشد، گاه می بایست در برابر استعمار و 

زورگویی خارجی و همدستان داخلی آن قد علم کند و نماد استقالل شود و 

پاکدستی، مستقل  بگذارد.  احترام  مردم  به حقوق شهروندی  می بایست  گاه 

بودن از قدرت های خارجی، توجه به عدالت، اقتدار و یا وفاداری به قانون و 

حقوق شهروندان کلید واژه های شناخت تخیل جمعی مردم یا گروهی از آنها 

از دولت در ایران را تشکیل می دهند. هر یک از کلیدواژه ها بازتاب دست کم 

بخشی از درک، انتظارات و تخیل جمعی مردم از دولت و نقش و جایگاه آن 

در لحظات اصلی تاریخ معاصر ایران هستند.

بازخوانی تاریخ معاصر ایران از زمان مشروطیت می تواند از جمله با مطالعه 

تخیل جمعی به حوزه ای بپردازد که بیشتر با سوبژکتیویته گروه های اجتماعی 

ارتباط دارد. برای درک بهتر رابطه تخیل اجتماعی با دولت باید به معناهایی 

که می توانند این رابطه را بحرانی کنند و یا مورد پرسش قرار دهند نیز توجه 

کرد. برای مثال اگر در سال 1357 نهاد دین و روحانیت به منبع مهمی برای 

ساخت و پرداخت تخیل اجتماعی تبدیل شده بودند پس از تجربه چند ده 

ساله امروز برای بخش بزرگی از مردم دین و روحانیون دیگر نه تنها منبع الهام 

و معنا بخشی به تخیل اجتماعی در رابطه با سیاست نیستند که از نظر آنها 

والیت فقیه و روحانیون به سد اصلی در برابر تحول جامعه تبدیل شده اند. 

همین موضوع در رابطه با روشنفکران صدق می کند که در بسیاری از لحظات 

کلیدی تاریخ ایران از زمان مشروطیت نقش میانجی میان نهاد دولت و جامعه 

را بازی کردند. این نقش در جنبش سال 1388 بسیار کمرنگ شد و بازیگران 

نوظهوری به میدان آمدند و خالقیت جمعی اشکال جدیدی پیدا کرد. 

بیشتر  که   1398 و   1396 سال های  در  اعتراضی  حرکت های  آخرین  در 

آشکار  تفاوت  نوعی  شاهد  ما  می گرفت  دربر  را  جامعه  تهیدست  گروه های 

با جنبش سبز در زمینه خواست دمکراسی و حقوق شهروندی هستیم. اینبار 

توده های ناراضی به ویژه در حاشیه و حومه شهرها بیشتر در اعتراض به بحران 

و ناکارایی حکومت دولت، فساد و فقر روزافزون به میدان آمدند و مطالبات 
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دمکراتیک در میان شعارهای آنها کمرنگ و ناپیدا بود. نبودن رهبری در این 

نخبگان  و  روشنفکران  از  گروه ها  این  جدایی  از  نشان  اعتراضی  حرکت های 

سیاسی هم دارد. طرح شعار "رضا شاه روحت شاد" هم بیشتر به نظر می رسد 

به اسطوره کارایی، اقتدار و برخورد با روحانیون در زمان حکومتش مربوط 

می شود تا طرفداری از بازگشت نظام پادشاهی. طغیان علیه وضعیت موجود 

در میان گروه هایی شکل گرفته که در جنبش سبز حضور ناچیزی داشتند و 

فقر و تنگدستی آنها را به خیابان ها می کشاند. بحران اقصادی سال های گذشته 

سبب گسترش حاشیه نشینی و فقر آشکار و پنهان در ایران شده و گروه های 

وسیعی در محالت فقیرنشین با امکانات بسیار محدود زندگی می کنند )بهمنی 

پیرامون   )1397( بهمنی و همکاران  مقایسه ای  و همکاران، 1397(. مطالعه 

پژوهش های بر روی حاشیه نشینی از 1375 تا 1396 نشان از گستردگی این 

و  اقتصاد  با  شهری  فقرای  و  نشینان  حاشیه  شناسانه  آسیب  رابطه  و  پدیده 

پیشینه  و  ترکیب  که  می دهند  نشان  همزمان  پژوهش ها  این  دارد.  جامعه 

گروه هایی که در محالت حاشیه ای و فقیر نشین گرد آمده اند بسیار متفاوت 

است و نمی توان از آنها به عنوان یک قشر اجتماعی منسجم سخن به میان 

این  )انسان شناسانه(  انترپولوژیک  از ویژگی های  اما همزمان بسیاری  آورد. 

گروه های تهیدست هم بخوبی شناخته شده نیستند چرا که کارهای میدانی 

کمی بر روی آنها انجام شده است و اینان نماینده ای هم در میان روشنفکران 

اجتماعی  تخیل  نوعی  با  ما  که  گفت  بتوان  شاید  ندارند.  جامعه  نخبگان  و 

سترون سروکار داریم که بخاطر ژرفای بحران کنونی جامعه ایران بیشتر عاصی 

و معترض است و توانایی طرح یک آرمان )اتوپیا( و پروژه جدید را ندارد. در 

اقتصادی  اعتراضی در واکنش به وضعیت بسیار نامساعد  نتیجه حرکت های 

روزمره  با مشکالت  که  می کنند  را مطرح  مطالباتی  بیشتر  و  می گیرند  شکل 

مردم ارتباط تنگاتنگ دارند و یا بازتاب خشم همگانی از حکومتی است که از 

نظر آنها عامل اصلی وضعیت نابسامان کنونی به شمار می رود.   

اگر به نقش هایی که به دولت مربوط شود بازگردیم می توانیم بگوئیم که 

وجه اقتصادی در تخیل جمعی کماکان بسیار مهم است، دولت و نهادهای 

کماکان  فروش  نفت  بخاطر  و  اقتصاد  اصلی  گرداننده  دولتی  شبه  و  دولتی 
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بازیگر اصلی آن هم هستند. این نقش در دهه های گذشته بدلیل وجود درآمد 

منظر مورد  این  از  و دولت ها  تبدیل شده  تاریخی  تداوم  با  عاملی  به  نفت 

داوری قرار می گیرند. دولت عادل دولتی است که درآمد نفت صرف توسعه 

و آبادانی کند، جلوی فساد و سوء استفاده مالی دست اندرکاران را بگیرد و 

از طریق خدمات عمومی و کمک به تهیدستان دست به توزیع عادالنه "بیت 

المال" زند. در این نظام مالیات همان نقشی که در کشورهای صنعتی را دارد 

ایفا نمی کند و تنظیم کننده رابطه مردم با دولت نیست. برمالشدن اختالس های 

نجومی سال های گذشته و مشارکت روحانیون، مسؤولین و خانواده آنها در 

فسادهای بزرگ مالی در بی اعتبار شدن حکومت به ویژه در آنچه به عدالت 

اجتماعی مربوط می شود نقش مهمی داشته است. 

همزمان، در کنار دید سنتی از حکومت که بنوعی در جامعه تداوم یافته 

حقوق  شناختن  برسمیت  خواستار  که  رشدی هستیم  به  رو  تخیل  شاهد  ما 

و  زن  برابری  جمعی،  و  فردی  آزادی های  به  احترام  و  ایران  در  شهروندی 

از این  مرد و مبارزه با فساد همه گیر توجه به محیط زیست است. برخی 

مطالبات مانند محیط زیست جدید هستند و در سال های اخیر مورد توجه 

قرار گرفته اند. دگرگون شدن تخیل اجتماعی در ایران نتیجه پویایی جنبش های 

هم  زیست...(  محیط  جنبش  زنان،  جنبش  سبز،  )جنبش  گوناگون  اجتماعی 

هست. عدم توجه دولت به این خواست های اساسی به روندهای مشروعیت 

از  روندها  این  می بخشد.  شتاب  جامعه  در  آن  انزوای  و  از حکومت  زدایی 

کاسته  به شدت  نیز  فقیه  نیز ساختار والیت  و  روحانیون  و  دین  نهاد  اعتبار 

است و بخشی از بحران سیاسی کنونی هم به همین شکاف روز افزون میان 

کارنامه جمهوری  و  از عمکرد  ناراضی  و  و جامعه سرخورده  دینی  حکومت 

اسالمی بازمی گردد.

از  یکی  بعنوان  ذهنیت  که  آنست  معنای  به  اجتماعی  تخیل  به  دادن  بها 

با  جامعه  رابطه  به  آنچه  در  جمله  از  جامعه شناسی  تحلیل  در  مهم  عوامل 

دولت مربوط می شود مورد توجه قرار گیرد. بازخوانی شماری از پژوهش ها 

پیرامون تاریخ معاصر ایران، دولت و سیاست نشان می دهد که عامل ذهنیت 

و تخیل جمعی در مقایسه با عوامل عینی و ساختارها کمتر به این دسته از 
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با گرایشی سروکار داریم که می توان آن را  یافته است. ما گاه  نوشته ها راه 

گفته  نا  نامید.  عینی  داده های  و  ساختارها  اصالت  یا  زدگی"  "عینیت  نوعی 

پیداست که عینیت زدگی به معنای غیر آکادمیک بودن و یا غیرمعتبر بودن 

نیست. عینیت زدگی با کنار گذاشتن یا کم بها دادن به عامل ذهنیتی، تخیل 

اجتماعی و یا کنشگری اجتماعی سبب خوانشی از جامعه، تاریخ و سیاست 

می شود که در آن سوژه ها حضور ندارند و ساختارها )طبقه، گروه اجتماعی، 

نهادها( نقش تعیین کننده را ایفا می کنند. این نگاه عینیت گرا را می توان گاه 

در نوشته های پژوهشگران برجسته ای مانند آبراهامیان )1983( و یا کاتوزیان 

)1379، 1381( هم مشاهده کرد. در علوم اجتماعی در غرب نیز رد پای این 

عینیت گرایی در کار های پییر بوردیو پیرامون بازتولید نابرابری اجتماعی )به 

استثنای آخرین کارش با عنوان فقرهای جهان( و یا برخی کارهای میشل فوکو 

پیش از نوشته مهم او پیرامون سکسوالیته )sexualité( به چشم می خورد و 

روشنفکری  و  دانشگاهی  جامعه  در  هم  گرایش هایی  چنین  گسترده  بازتاب 

تخیلی  دارای یک وجه  اجتماعی  نهاد های  و  نیست. ساختارها  اتفاقی  ایران 

و نمادین هستند و تحوالت و پویایی اجتماعی از جمله بدلیل دگرگون شدن 

به میان  نوشته  این  ما در  آنها شکل می گیرد. تالش  پیرامون  اجتماعی  تخیل 

کشیدن بحث پیرامون جایگاه ذهنیت، امر نمادین و تخیل اجتماعی در تحلیل 

نهادها و واقعیت های جامعه از جمله نهاد دولت است. ما پیشتر همین بحث 

را در مورد تحوالت دنیای روشنفکری و سکوالریزاسیون جامعه ایران نیز مطرح 

کرده بودیم )خسرو خاور، پیوندی، متقی 139۲، 1391(. ادامه این بحث ها و 

نقد کارهای انجام شده می تواند در خدمت غنای بیشتر بحث پیرامون جامعه 

ایران باشد. 
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چپ ایرانی
محمدرضا نیکفر

ایران  این مقاله موضوع دولت و جامعه را از منظر تاریخ چپ 

برمی رسد، آن هم در حد طرح مسأله.]1]  

جامعه ایران در آستانه عصر جدید یک جامعه عمدتاً روستایی و عشیرتی 

نخست  درجه  در  امر  این  نگرفتند.  قرار  تحول  محور  اما  روستاییان  بود. 

و  فروپاشی  از  ترکیبی  طریق  از  که   − جدید  اجتماعی  نظام  که  شد  باعث 

تبدیل )transformation( نظام کهن ایجاد شد − نتواند نظامی دربرگیرنده 

)integrative( باشد. تکه پارگی )disintegration( خصلت ثابت جامعه ایران 

مشخصه  سه  با  و  نیست  زبانی  و  قومی  مسأله  به  محدود  که  چیزی  ماند، 

تبیین شدنی است: 

و 	  قدرت  کانون  با  مقایسه  در  جامعه  اکثریت  گرفتن  قرار  حاشیه  در 

1-این مقاله در اصل به سفارش "مرکز مطالعات ایرانی آنکارا" نوشته شده است. ترجمه ترکی منتشر شده در:

Uygur, Hakkı, Abdulla Rexhepi. iran Düşünce Tarihi. Ankara: İRAM Yayinlari, 2019.
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هاله گرد آن، 

شکاف میان حاشیه و مرکز به لحاظ ساختار اقتصادی−اجتماعی )چیزی 	 

که تا حد زیادی اساس مسأله قومی نیز هست( و همچنین

به حاشیه راندن روشنفکران. 	 

متبلور  ایران  تاریخی  مردم ساکن خطه  ادبیات  و  فولکلور  در  که  فرهنگی 

پایدار  ارزش های  از  عدالت  است.  عدالت خواه  پرجلوه ای  صورت  به  است، 

در این فرهنگ است. اما تاریخ این سرزمین را می توان تاریخ تراژدی عدالت 

درون ماِن  نقد  یک  صورت  به  ایده  و  شود  متحقق  نتوانسته  آرزو  خواند. 

در  است.  نبوده  )tansformative immanent critique(مطرح  دگرگون ساز 

درنیامیخت. در  آزادی  ایده  با  و  نو نشد  از عدالت  عصر جدید درک سنتی 

جهش  سنتی  عدالت خواهی  آن،  مشابه  کشورهای  و  ایران  در  ذهنیت چپ 

کالسیک  شکل  در  که  است  پشتوانه ای  آن  فاقد  جهش  این  کرد.  پیدا  مدرن 

اروپایی آن از یک طرف بر طبقاتی مدرن متکی است و از طرف دیگر حاصل 

دگرگونی فرهنگی و اندیشه ورزی فلسفی است.

سرنوشت چپ ایرانی در درجه نخست با دو چیز مشخص می شود: 

1. حیطه عمل آن که نه با یک نظم انتگراتیو سرمایه داری که در آن طبقه 

انتگره )integrated( به مقابله درونی متحول کننده  کارگر به عنوان نیرویی 

دست بزند، بلکه با وضعیتی مشخص می شود که بخش های بزرگی از آن هنوز 

سازمان یابی  طریق  از  عمل  امکان  و  می کنند  زندگی  حاشیه ای  موقعیت  در 

مستقل ندارند.

۲. فشار مداوم پلیسی بر روی چپ که باعث می شود محصور باشد، یا در 

حاشیه قرار گیرد. محصور بودن در درازمدت درونی می شود. زندگی در تبعیِد 

درونی و بیرونی )internal and external exile( الجرم فکر را هم به تبعید 

می برد.

ایران  در  چپ  فکر  و  تاریخ  به  نگاهی  نکات  این  به  توجه  با  نوشته  این 

با هدف توضیح  تنها  و  نیست  تاریخ نگارانه  تاریخ،  به  اشارات آن  می افکند. 
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زمینه عمومی فکر و عمل چپ در ایران صورت می گیرد. به دلیل گستردگی 

بحث در توضیح این موضوع هم به ناچار دست به انتخاب می زنیم و بیشتر 

به این نکات می پردازیم: درک از عدالت، دولت گرایی و موضوع روشنفکران 

چپ.

در نوشته در چند جا از یک اصطالح هگلی استفاده شده است که از طریق 

آن نوعی آسیب شناسی تبیین می گردد که تنها ناظر به چپ ایران نیست. این 

اصطالح وساطت )Vermittlung / Mediation( است. وقتی دو چیز متضاد 

را در نظر گیریم که به یکدیگر برنگردند، به واسطه هم وجود نداشته باشند، 

تضاد آنان انتزاعی است، حرکت ایجاد نمی کند؛ آنان می توانند همواره وجود 

داشته باشند و تقابل شان هم پایدار بماند. اما وقتی آن دو طرف تضاد، به 

عنوان سازه ها و سویه های )Momente( یک چیز در نظر گرفته شدند، حرکت 

به وجود می آید.]۲] هگل در "فلسفه حق" )Philosophie des Rechts( جامعه 

وساطت،   )Sphäre( پهنه  عنوان  به  را   )Bürgerliche Gesellschaft( مدنی 

سیاسی  اقتصاد  نقد  با  مارکس  می گیرد.  نظر  در  تضاد  حل  و  تضاد  یعنی 

بیان مشخص تری به پهنه وساطت و دیالکتیک وساطت می دهد. در تئوری 

مارکسی، جامعه اصل و مبناست، و دولت فرعی و روبنایی است. از اواخر 

قرن نوزده و به صورتی قطعی از اوایل قرن بیستم نگرش به دولت و جامعه 

در اندیشه سیاسی به طور کلی و به طور مشخص در اندیشه چپ تغییر کرد. 

و جامعه  اقتصاد  در  و  برنامه ریز  دولت،  بود.  قدرتمند شده  و  بزرگ  دولت 

باال رفت و عرصه ای که  و فرهنگ دخالتگر بود. نقش سیاست خارجی هم 

بازیگران اصلی آن دولت ها بودند، تا حد تعیین کنندگی برای روندهای درون 

جامعه )"سیاست داخلی"( اهمیت یافت. در کشورهای توسعه نیافته، نخبگان 

از دولت انتظار داشتند که پیش  برنده مدرنیزاسیون و پیشرفت باشد. اما دولِت 

مدرن کننده و سازنده دیگر بر خالف تصور مارکسیستی قرن نوزدهمی یک 

امر روبنایی نیست؛ خود در حکم یک نیروی مولد است؛ در آن سیاست و 

رادیکال  انتقال  شاهد  روسیه  سوسیال دموکراسی  در  درهم می آمیزند.  اقتصاد 

تمرکز نگاه از جامعه به دولت هستیم. انقالب اکتبر در همه جا، به ویژه در 

2- Hegel, 1999, S.56.
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نماد یک هدف گذاری  به  را  نیافته، تصرف »کاخ زمستانی«،  کشورهای رشد 

انقالبی صحیح و مؤثر تبدیل می کند.

مشروطیت  انقالب  با  آن  مدرن  معنای  در  سیاست ورزی  که  نیز  ایران  در 

)19۰5( شکل گرفته بود، ایده تصرف قدرت و تبدیل آن به اهرم تحول جامعه، 

ایده کانونی فکر سیاسی بود. این ایده کامال آماده بود که در یک ظرف چپ، 

شکلی بیابد که آن را با لنینیسم می شناسیم. لنینیسم به توصیف استالین، »در 

معنای عمومی آن تئوری و تاکتیک انقالب پرولتری و در معنای مشخص آن 

تئوری و تاکتیک دیکتاتوری پرولتاریا است« )Stalin, 1۰(. در هر دو پاره این 

تعریف، »دولت« در کانون توجه قرار گرفته است. چپ انقالبی ایران به عنوان 

لنینیست شکل گرفت. در ایران انقالب اکتبر شور و شوق بسیاری برانگیخت 

و نیروهای تحول خواه در چهره لنین یک قهرمان رهایی بخش را می دیدند که 

ایران را از دست دشمن قهاری به اسم روسیه تزاری رهانیده است. هم این 

سمپاتی به فرد لنین و هم این باور قوی که هر تحولی که بخواهد در ایران 

صورت گیرد باید از طریق قدرت دولتی پیش رود، چپ ایران را چه در احساس 

چه در فکر لنینیست می کرد. از آرمان دولت مقتدر عادل، به راحتی می شد به 

این فکر جدید دولت سازنده و مقتدر و عدالت گستر  رسید. 

ایران پیش از عصر جدید: درک از عدالت و "فضل" 

عصر جدید ایرانی نه با رنسانس و رونق علم و فن و تجارت، بلکه با چشم 

گشودن به روی انبوه مشکالت آغاز می شود. گسترش رابطه با جهان بیرون این 

اجازه را به برخی سیاستمداران و پیشاهنگان روشنفکری ایرانی می دهد که از 

بیرون به وضعیت ایران بنگرند، وضعیت آن را با کشورهای پیشرفته مقایسه 

کنند و از پی دلیل عقب ماندگی آن بپرسند. پیش از آن، این درک شکل گرفته 

بود که تنها زیر فرمانروایی یک سلسله و در این یا آن شهر و والیت زندگی 

نمی کنند، بلکه مقدم بر اینها در مملکتی زندگی می کنند که ایران نام دارد 

تاریخی دارد که در آن دوره هایی عصر دولت های مقتدر و  این سرزمین  و 

فرمانروایی آنها بر مناطقی وسیع بوده است.

داعیه  هم  دارد،  تعلق  اقتدار  داعیه  هم  ایران،  در  فرمانروایی  سنت  به   
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عدالت. اگر در ایران بتوان از یک قرارداد اجتماعی تاریخی سخن گفت، آن 

را در درجه نخست باید با مفهوم عدالت یا به زبان شاهنامه ای "داد" تبیین 

عدالت  دارد. خواست  عدالت  که  ندارد  را  اهمیتی  آن  تدبیر،  و  تنظیم  کرد. 

لزوما برابری خواهی نیست. در نظم پدرساالر، سلطان، امیران و خان ها همگی 

داعیه والیت، یعنی سرپرستی دارند. سرپرست با زیردست خودش برابر نیست 

و این برابر نبودن عین عدالت است. شیعی گری کیش والیت است. ایده آل 

شیعه ظهور مهدی است، ظهور کسی که عدالت برقرار می کند. هر سرپرستی 

که بخواهد به لحاظ دینی والیت موجهی داشته باشد، باید در جهت عدالت 

بکوشد. رسیدن به این نظر که سلطان وقت عادل نیست، به معنای پذیرش 

لزوم سرنگونی اوست. خوب سرپرستی کردن، عادالنه رفتار کردن است و در 

آبادی ُملک کوشیدن. اگر در این میان تنظیم و تدبیری الزم باشد، عقل وزیر به 

کار می افتد. عدالت را درباریان حس می کنند و آن را با وضع خود می سنجند. 

قضاوت مردم درباره عدالت بر این پایه است که شاه چه میزان خراج بر آنها 

می بندد و دست درباریان و امیران محلی را تا چه حد در ظلم و تعدی باز 

می گذارد.

عدالت در زبان دینی میانه روی و همچنین استقامت بر شریعت حقه است 

که ضد آن طغیان است. در شاهنامه فردوسی به عنوان آینه خرد باستانی، 

نیست،  فردی  تنها یک صفت  بودن،  دادگر  دارد.  باری هستی شناسانه  "داد" 

قانون  از  پیچیدن  سر  آن،  از  پیچیدن  سر  و  است  نیکی  نیروی  با  همسازی 

هم  یونانی  تعبیر  "عدالت"،  اسالمی  و  پیشااسالمی  تعبیر  بر  است.  هستی 

افزوده شده است که قرار گرفتن هر چیز بر سر جای خود است. 

با هیچ کدام از این تعبیرها نمی توان به تببینی از مفهوم بهره کشی رسید. 

افراد و گروه ها در رابطه متقابل با هم و بر زمینه اختالف های جنسی، تباری 

و  آنها، همان گونه که در همه فرهنگ ها  میان  و طبقاتی دیده نمی شوند. 

هگلی  معنای  در   )Vermittlung( وساطت  است،  قاعده  پیشامدرن  جوامع 

این مفهوم برقرار نیست. اختالف طبیعی است؛ هنجار نیک دادگری بر زمینه 

اختالفات است.
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"جدال سعدی با مدعی" نمونه کاملی از درک پروریده در فرهنگ رایج در 

ایران درباره تفاوت در پایگاه های اجتماعی و مسأله عدالت  خطّه فرهنگی 

است. سعدی در باب هفتم "گلستان" شرح می دهد که چگونه درگیر بحث با 

درویشی می شود که »دفتر شکایتی باز کرده و ذّم توانگران آغاز کرده«. حرف 

او این است که

»کریمان را به دست اندر درم نیست – خداوندان نعمت را کرم نیست.«

آن که بخشنده و شریف است، ندار است، و آن که داراست، خسیس است. 

پایان داستان  کننده قاضی ای است که در  تعدیل  نظر  نظر سعدی در واقع 

درباره جدل بر سر توانگری و درویشی، ظاهر می شود. راوی در ابتدای داستان 

مدافع توانگران است. هم سعدی و هم درویش از یک منطق پیروی می کنند: 

مسأله را اخالقی در نظر می گیرند، نه اجتماعی. دارایی عده ای برپایه ناداری 

عده ای دیگر نیست. دارا داراست مستقل از نداری نداران و ندار بی چیز است 

مستقل از توانگری دارایان. سعدی و مدعی هر یک دیگری را متهم می کند 

که در طرف مقابل تنها وجوه منفی را می بیند. حّد وسط را قاضی می گیرد، 

قاضی ای که تجسم عدالت است. او می گوید: »مهین توانگران آنست که غم 

اعتدال در  گیرد«.  توانگران  آنست که کم  بهین درویشان  و  درویشان خورد 

در  قاضی  سپاسگزار.  درویش  و  باشد  بخشنده  باید  توانگر  است،  همسازی 

داوری اش از پادشاه وقت »اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی« هم یاد می کند و 

او را به بخشندگی می ستاید:

خدای خواست که بر عالمی ببخشاید − ترا به رحمت خود پادشاه عالم کرد

بر این قرار، رحمت پادشاه جلوه ای از رحمت االهی است.

چه عدالت پادشاه چه ستمگری او، به نظام پادشاهی برمی گردد که عنوان 

است،  شاهان  شاه  شاهنشاه  است.  سلطنت  از  گویاتر  آن  برای  شاهنشاهی 

سرور مجموعه ای از سروران است. نظام شاهنشاهی نظام بوروکراتیک نیست. 

شاهنشاه دارای دربار و دیوان است، اما اراده قدرت مرکزی کمتر از طریق 

"دیوانی" )بوروکراتیک در شکل سنتی آن( جاری می شود. منتقل می شود یا با 

فرمان مستقیم یا از طریق رویه ای سنتی و یا قراردادی مشخص میان پادشاه 
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با این یا آن امیر. این سیستم باید رحمت داشته باشد، تا پادشاه رحیم خوانده 

شود. به این منظور پادشاه باید مقتدر باشد و ملوک طوایف باید از او بترسند 

و به رعایا رحم کنند.

حکایت سعدی از این نظر سنخ نما )typical( است که در آن میان دو قطب 

تضاد یعنی فقیر و غنی بنابر اصطالح هگلی "وساطت" )Vermittlung( وجود 

ندارد. انگار سیستمی وجود ندارد که فقر و ثروت دو جنبه مبتنی بر هم آن 

نیاز است که در داستان سعدی  باشند. برای رفع تضاد یک میانجی بیرونی 

پادشاه  به  خود  قضاوت  در  معناداری  صورت  به  که  قاضی ای  است،  قاضی 

متوسل می شود.

اگر ایده ایرانی "عدالت" را با ایده شاه مطلوب ایرانی به عنوان سرپرست 

خوب درآمیزیم، به مفهوم "والیت" می رسیم. استفاده از این عنوان از این نظر 

مناسب است که امروز ایران را به گذشته آن پیوند می دهد. در کانون نظام 

تفسیری  با  ایده ای شیعی  که  دارد  قرار  فقیه  والیت  ایران  بر  حاکم  امروزی 

است که آیت الله خمینی از آن ارائه کرد. بر پایه این تفسیر حکمرانی حق 

حاکم،  فقیه  ایران،  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  در  است.  فقیهان  شرعی 

رهبر خوانده می شود.

واقعیت و آگاهی

در دیالکتیک هگلی خدایگان و بنده]3] دگرگونی ای که از طریق کار حاصل 

می شود، حکم میانجی برطرف کننده تضاد را دارد. در اندیشه مارکسی، انقالب 

سوسیالیستی به عنوان حادثه سیاسی، جلوه بیرونی این تحول است. آگاهی 

را  کار  نیروی  تا  وارد شود  بیرون  از  که  نیست  اصل چیزی  در  سوسیالیستی 

خودآگاه کند. در کشورهای اروپای غربی جنبش سوسیالیستی دارای پایه ای 

قوی در میان طبقه کارگر بود و از این نظر اصل این باور که وساطت رفع 

کننده تضاد )aufhebende Vermittlung( از دل تقابل کار و سرمایه حاصل 

خواهد شد، معتبر شناخته می شد. 

.Kojève ,1947                                                                                 :3-در این باره رجوع کنید به
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وساطت رفع کننده یک امر پراتیک است و پراتیک خود واسط میان هستی 

که  است  یکدیگر  سوی  به  دوجانبه  حرکتی  این  است.  آگاهی  و  اجتماعی 

مارکس جوان به این صورت بر آن تأکید می کند:

»کافی نیست که اندیشه بر تبدیل به واقعیت اصرار ورزد، واقعیت نیز باید 

خود به اندیشه رخنه کند.«]۴] 

درست است که "انقالب" در نزد مارکس معنای واحدی ندارد]5]، اما شیوه 

نگرش او به آنچه که در قاموس هگل Aufhebung یعنی رفع تضاد نامیده 

می شود، در مجموع ثابت مانده است. نکته مرکزی در این نگرش این است که 

Aufhebung با وساطت هستی و آگاهی صورت می گیرد و از جنس پراتیک 

است. پراتیِک دگرگون کنندهٴ کلیِت )totality( سیستم، از نیرویی سر می زند 

که بتواند در قبال کلیت در شکل مشخص اجتماعی آن برخورد انتقادی دگرگون 

بخش  کارگر، مشخصا  طبقه  است.  پرولتاریا  نیرو  این  باشد.  داشته  کننده ای 

نام می برد، کانون  به عنوان حزب کمونیست  از آن  "مانیفست"  آگاه آن که 

تالقی واقعیت و آگاهی برای انقالب نفی کننده سرمایه داری است. در تئوری 

مارکسی کلیتی به اسم جامعه وجود دارد، و از طرف دیگر نیرویی که به این 

کلیت تعلق دارد، بخش اصلی و کانونی آن را می سازد و می تواند به نام کل 

جامعه سخن گوید، در عین حال منفصل شده، از موقعیت فراتر می رود، آن 

را نفی کند و همچنین واقعیت اجتماعی خود را. نفی خود، نفی کار مزدوری 

است. انقالب سوسیالیستی رفع واقعیت پرولتری توسط آگاهی پرولتری است، 

آگاهی ای که از همان واقعیت برخاسته است و با تبدیل شدن به پراتیک آن 

 )allgemeine Klasse( را دگرگون می کند. مسأله انقالب، مسأله طبقه عمومی

است، مسأله آن طبقه ای است که همه کمبودهای جامعه در وجود آن متمرکز 

می شوند.]6] 

هم ظرف رخداد سوسیالیستی جامعه است، هم نیروی پیش برنده این رخداد 

4-" Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt, die Wirklichkeit muss sich 

selbst zum Gedanken drängen.” Marx, 1976, S.386.

.Draper, 1977–1990                 :5-در این باره آثار فراوانی نوشته شده است. از جمله آنها نگاه کنید به

6- Marx, 1976, S.388.
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صورت  جامعه  توسط  و  جامعه  در  وساطت  است.  اجتماعی  عمیقا  نیرویی 

می گیرد. سوسیالیسم فلسفه اصالت جامعه است.

این تئوری در هر جامعه با مشکالت خاص آن جامعه مواجه می شود. مسأله 

اول این است که آیا جامعه به عنوان کلیت جمع کننده وجود دارد و این کلیت 

آن کلیتی است که تئوری در نظر دارد. همین مسأله می تواند به دو استراتژی 

)به  است  جامعه  انقالب  اصلی  مسأله  استراتژی  یک  طبق  برد:  راه  مختلف 

دیگر مسأله  استراتژی  دید یک  از  و  گرامشی(،  آنتونیو  دید  از  نمونه  عنوان 

اصلی انقالب دولت است )به عنوان نمونه از دید لنین(. مسأله دوم این است 

که آیا نیرویی واقعی از دل جامعه برمی آید که نماینده کلیت باشد، نیرویی 

این نیروی واقعی وجود  که "وساطت رفع کننده" در وجود آن باشد. وقتی 

نداشته باشد، گرایش به سمت یافتن جانشینی برای آن تقویت می شود: حزب 

انقالبی و دولت انقالبی. پراتیک سوسیالیستی در برابر دو آلترناتیو جامعه گرا 

و پیشاهنگ گرا و در نهایت دولت گرا قرار دارد. 

از زاویهٴ مسأله جامعه، مسأله چپ ایران را بررسی می کنیم.

به واقعیت رخنه کند،  از قول مارکس شنیدیم که کافی نیست که آگاهی 

واقعیت نیز باید به سوی آگاهی پیش رود. مارکس با این سخن ما را متوجه 

چرخش  نقاط  در  حتا  آگاهی  آگاهی.  و  واقعیت  می کند:  دوگانه  مشکلی 

تاریخی از نقطه صفر آغاز نمی کند و متأثر از سنت است. واقعیت هم به 

عنوان مبنا وجود خود را تحمیل می کند.

از طریق حکایت سعدی دیدیم که چگونه وساطت میان دو موضع دارایی 

و نداری نه از راه یک داوری درونی، بلکه توسط کارگزار قدرت حاکم و در 

نهایت شاهنشاه صورت می گیرد. به نظر می رسد که دارا داراست و ندار ندار 

است و مبنای مشترکی وجود ندارد که کسی را دارا و کسی را ندار می کند. به 

عصر جدید هم که می رسیم، در ذهن و آگاهی فعاالن سیاسی ایرانی منطق 

وساطت وجود ندارد یا اینکه ضعیف است. و مسأله پایه ای تر این است که 

واقعیت جامعی وجود ندارد که وساطت را ممکن کند. جامعه کجاست؟
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واقعیت ایرانی

است. عشیره  تکه پاره  به عصر جدید یک جامعه  آستانه ورودش  در  ایران 

اصلی  پاره  سه  بزرگ  روستای  خصلت  با  عمدتا  شهرهایی  و  ده،  کوچ گر، 

زیست جهان )Lebenswelt( ایرانی را مشخص می کنند. هر کدام از این پاره ها 

خود یک مجمع الجزایر هستند؛ جزایر ارتباط ضعیفی با هم دارند. والیات با 

مرکز هم فاصله مکانی دارند هم زمانی. زمان، تکه پاره است؛ در هر جایی 

آهنگ خود را دارد.

در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم جمعیت کشور حدود 1۲ میلیون 

است. از این تعداد حدود ۲۰ درصدشان در شهر زندگی می کنند، ۲5 تا 3۰ 

درصدشان کوچ نشین هستند و بقیه در روستاها ساکن اند.]7] 

حزب کمونیست ایران]8]، در سال 19۲1 این تصویر را از وضعیت اقتصادی−

اجتماعی ایران به دست می دهد:

»ایران فعال در مرحله برزخی است در حال عبور از پدرشاهی و 

ایلی و فئودالی به سوی سرمایه داری. 75 درصد اهالی تخته قاپو 

]ساکن] هستند که اکثریت آن را دهقانان تشکیل می دهند، و ۲5 

درصد هم عبارتند از ایلهای کوچنده. یگانه طبقه تولیدکننده اساسی 

همان دهقان زحمتکش یعنی رعیت است که اقتصاد کوچک خود 

)خان ها،  فئودال  مالکین  می کند.  اداره  دیگری  استثمار  بدون  را 

7-آمار به نقل از

Abrahamian, 2008, P. 6.

8- حزب کمونیست ایران در سال 1۲99 )19۲۰ میالدی( تأسیس شد. بنیان گذاران آن از جناح چپ فعاالن 

در جنبش مشروطیت بودند. حزب کمونیست ایران که متأثر از مشی سوسیالیست های گرونده به کمینترن 

)انترناسیال سوم( و تغییر نام داده به کمونیست، چنین عنوانی را برای خود برگزیده بود، ریشه در سوسیال 

دموکراسی ایران داشت. جریان سوسیال دموکراتیک ایران که در آستانه مشروطیت پا گرفته بود، از طریق 

کارگران ایرانی در قفقاز با حزب سوسیال دموکرات روسیه ارتباط داشت. نخستین حزبی که در میان ایرانیان 

با مرام سوسیالیستی تشکیل شد "اجتماعیون عامیون" )ترجمه عنوان "سوسیال دموکرات ها"( بود )تشکیل 

شده به سال 19۰6/1۲86(. در ادامه این حزب، "حزب عدالت" قرار دارد و در ادامه حزب عدالت، حزب 

کمونیست ایران. حزب کمونیست ایران از همان ابتدای تأسیس زیر پیگرد قرار گرفت. سرکوب شدید عمال 

آن را در هم شکست. افراد و محافل پراکنده ای از آن به جا ماندند که بعدا به حزب توده ایران )تأسیس در 

سال 19۴1/13۲۰( پیوستند.
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آقاها، ملک داران( که قوای دولتی پشتیبان آنان است، دهقان را در 

واقع در حال وابستگی به زمین نگه می دارند و نه تنها بر زمین و 

امول منقول آنان بلکه بر جان آنان نیز تسلط دارند. متصدیان دوایر 

دولتی ایران اساسا همان نمایندگان قدیمی اشرافیت فئودال است. 

چون وظایف و مقامات دولتی بنا به عادات متداوله که تا حال هم 

باقی مانده اند خرید و فروش می شود، لذا خریداِر مقام یا وظیفه به 

مردمی که تحت اداره او باید باشند به مثابه باج گزار نگاه می کند 

و تمام هّمش مصروف این است که حد اعالی عواید از مردم به 

ابتدایی دارند، گاه  ... ایالت کوچنده، که تقریبا زندگی  دست آرد. 

وسائل معیشت و ادامه حیات خود را از راه یغما و چپاول منظم 

اهالی تخته قاپو به دست می آورند. اینها برای دهقانان باج تعیین 

اینان مالیات  به  یا جنساً  می کنند و مجبورشان می نمایند که نقداً 

بپردازند... صنایع بزرگ فابریکی در ایران به هیچ وجه وجود ندارد. 

به  نظر  بیستم  قرن  آغاز  در  صنایع  ایجاد  برای  کوشش ها  اولین 

همچنین  و  انجامید.  موفقیت  عدم  به  روس  و  انگلیس  مخالفت 

نتیجه همین وضع در  ندارد... در  نیز وجود  صنایع بزرگ معدنی 

ایران پرولتاریای صنعتی نیز اصال وجود ندارد... طبقه تجار ایرانی 

در سرحد ورشکستگی کامل است... روحانیون در ایران فوق العاده 

زیادند ... و در زندگانی کشور نقش بزرگی بازی می کنند، زیرا که 

قدرت قضائی، فرهنگ مردم، و کار تأمین اجتماعی – همه در دست 

روحانیون است. روحانیون به طور بارز به دو طبقه مختلف تقسیم 

زمین های وسیعی  مجتهدها  اصالح  به  آن،  فوقانی  قشر  می شوند. 

استثمار  را  تبدیل شده اند که دهقانان  به مالکین  به دست آورده 

و مضمحل می نمایند. این قسمت روحانیون تا حد اعال مرتجع اند 

و کامال طرفدار دولت شاه اند. قسمت دیگر روحانیون که بیشتر 

لذا  و  ندارند  عوایدی  وقفی  امالک  از  و  زمین  از  هستند،  شهری 

از لحاظ منافع اقتصادی خود کامالً به خرده بورژوازی وابسته اند... 

صاحبان امالک بزرگ در ایران طبقه حاکمه را تشکیل می دهند )و 
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در حدود سه هزار نفرند(...«]9] 

در این سند، بر اساس این تحلیل طبقاتی از جامعه ایران، نیروهای انقالبی 

این گونه تعیین شده اند:

»از آنچه که در باال ذکر شد آشکار می شود که ایران کنونی از لحاظ اقتصادی 

دایمی  تنزل  قهقرایی طی می کند و همین  بلکه سیر  نمی کند  نه فقط رشد 

ایجاد  انقالب  برای  مساعد  زمینه  اهالی،  اکثریت  زندگی  اقتصادی  شرایط 

می نماید. در مقابل یگانه طبقه ضد انقالبی مالکین بزرگ طبقات زیرین قرار 

دارند که بالقوه انقالبی اند:

الف – قبل از همه هزاران صنعتگر و پیشه ور ورشکسته، کارگران کارخانه های 

بسته شده و دهقانان بی زمین که در جست وجوی کار به شهرها روی آورده اند 

که مجموعاً بی چیزان شهر، نوع لومپن پرولتاریا را تشکیل می دهند.

ب –دهقان رعیت چندین میلیونی...

 3,5 به  عده شان  که  متوسط  و  کوچک  کسبه  میلیونی  چندین  طبقه   – ج 

میلیون نفر بالغ می شود...«

سند در ادامه مرحله انقالب ایران را این گونه مشخص می کند:

کامال  صنعتی  پرولتاریای  ایران  در  که  شرایطی  چنین  »در 

تاریکی و جهالت به سر می برند  غیرمتشکل است و دهقانان در 

و کامال تخت سلطه خرافات مذهبی قرار دارند و فاقد خودآگاهی 

به خارجی ها که در نظر خلق  طبقاتی هستند و مادام که نفرت 

ایران منشأ تمامی این بالها هستند نظر مشترک همه است )جز 

طبقه مالکین بزرگ( تصور اینکه انقالب در ایران می تواند بر زمینه 

مبارزات طبقاتی به وجود آید و از همان آغاز زیر پرچم کمونیستی 

برود قطعاً نادرست است. 

ایران فقط در شکل نهضت آزادی بخش ملی که هدفش  انقالب 

9- شاکری، 197۴، صص. 6۰−59.
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از اسارت خارجی و تثبیت استقالل کامل سیاسی و  رهاندن خلق 

تکامل  پیروزمندانه  و  آید  به وجود  می تواند  باشد  ایران  اقتصادی 

یابد. چنین انقالبی به وسیله خرده بورژوازی تجاری که یگانه طبقه 

قادر به رهبری سیاسی در ایران است رهبری خواهد شد.«

در ادامه این سند می خوانیم:

»فقط در جریان بعدی تکامل انقالب، یعنی وقتی که توده های 

توده ها متشکل گردند و  این  و  بدان ملحق شوند  وسیع دهقانی 

زیر رهبری حزب کمونیست قرار گیرند و زمانی که دشمن مشترک 

یعنی امپریالیسم خارجی که تقریبا به تمامی طبقات تعدی می کند، 

مغلوب گردد، فقط در این صورت در جریان تحکیم پیروزی، مبارزه 

طبقات  و  می گیرد  خود  به  طبقاتی  مبارزه  خصلت  ملی  عمومی 

راه  از سر  با  و  برافراخته  را  انقالب سوسیالیستی  پرچم  زحمتکش 

برداشتن سایر طبقات مخالف تا پیروزی نهایی پیش خواهد رفت.«

بلکه  طبقاتی،  مبارزه  از  آمده  بر  نه  کمونیست"  "حزب  دیگر  عبارت  به 

ممکن ساز مبارزه طبقاتی است. آن کلیتی که وساطت رفع کننده در آن صورت 

می گیرد وجود ندارد و باید توسط عامل رفع کننده ایجاد شود. پس وساطت 

بر عهده حزب کمونیست ایران است و دولتی که با رهبری انقالبی آن برپا 

می شود.

اگر حکایت سعدی را صورت بندی )formalization( کرده و قالبی عمومی 

ایران جای قاضی و در واقع شاه  بنابر سند حزب کمونیست  از آن بسازیم، 

را باید به رهبری انقالبی و دولت انقالبی بدهیم. تفاوتی که وجود دارد این 

است که این بار قاضی و حاکم به نفع "درویش" رأی می دهند، اما چیزی که 

در این میان وجود ندارد، آن وساطت رفع کننده ای است که در تئوری مارکسی 

از آن سخن رفته است.

اگر روا باشد در این دوره ورود به عصر جدید از جامعه ایرانی به عنوان 
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یک کلیت سخن گوییم، آن کلیت در درجه نخست در روستاییان ایرانی تجسم 

فالکت  و  رنج  کلیت  همه  که  می سازند  را  طبقه ای  آن  روستاییان  می یابد. 

»عمومی«  عینی  لحاظ  به  که  طبقه ای  این  اما  است.  متمرکز  آن  وجود  در 

بود، نتوانست برخیزد و ورود به عصر جدید ایرانی را زیر تأثیر رهایی بخش 

میزان  به  و  گیالن  در  تنها  مشروطیت  عصر  در  دهد.]1۰]  قرار  خود  خیزش 

و  پیوسته  نسبتا  حرکت  یک  صورت  به  دهقانی  جنبش  آذربایجان  کمتری 

آنکه  با  و  می دادند  تشکیل  را  اکثریت جمعیت  دهقانان  درمی آید.]11]  مؤثر 

بهره کشی از آنها در قالب سیستمی چون سرواژ )Servage( نبود، اما فقر و 

ستمی را تحمل می کردند که از وضعیت توصیف شده در نمونه های کالسیک 

فئودالیسم هم بدتر بود. احمد سیف، اقصاددان و مورخ ایرانی، در این مورد 

می نویسد:

شبیه  موقعیتی  ایرانی  دهقانان  که  نداریم  دست  در  »شواهدی 

سرف )serf( در دوران فئودالیسم داشته باشند. با این وصف، به 

اجتماعی  مخروط  رده های  در همه  که  استبدادی  فشارهای  دلیل 

ایران جریان داشت، وضعیتی به مراتب وخیم تر از سرف داشتند. 

می بیند،  و چین  روسیه  نمونه های  در   )1966 ,Moore( مور  بارینگتون  که  گونه  آن  دهقانی،  1۰- جنبش 

مقّدر نبود که در ایران شکلی "کمونیستی" بیابد. اگر همان شورش هایی که در دوره مشروطیت در گیالن 

پیروز  بیشتری  توان  و  غنی تر  اجتماعی  محتوای  با  مشروطیت  می شد،  سراسری   ،))1996,Afary درگرفت 

می شد و ایران می توانست پا در مسیری دموکراتیک بگذارد. می دانیم، آن گونه که مولوی گفته است، "در 

اگر نتوان نشست«؛ اما اگر از این اندرز سرپیچیم، می توانیم بگوییم در صورت بروز یک نهضت دهقانی 

سرتاسری، به دلیل حضور انقالبی »طبقه عمومی«، هر کس نمی توانست به نام مردم یا ملت حرف بزند. 

سکوالریزاسیون تسریع می شد، زیرا تکلیف با علما زودتر روشن می شد، علمای فئودال و تفکر اربابی−دینی 

حذف یا ضعیف می شدند و پدیده خمینی، دست کم به شکلی که دیدیم، امکان ظهور نمی یافت. جامعه با 

شورش دهقانی، محتمال یکپارچه می شد و مشکل انتگراسیون با شدتی که بروز کرد، رخ نمی نمود. اقوام هم 

تحرکی خودآگاهانه می یافتند، و اگر ایران متحد باقی می ماند، نوعی فدرالیسم )که استعداد بروزش را در 

"قانون انجمن های ایالتی والیتی" مجلس اول مشروطیت نشان داد( در آن پا می  گرفت و همین تا حدی سد 

راه تشکیل دولت مرکزی مستبد می شد. اگر جنبش دهقانی سرتاسری می شد، ادراک زمان در ایران در مجموع 

همسان می شد. اما چنین جنبشی درنگرفت و با بروز رشد ناموزون شاهد آن بودیم که از زمان مشروطیت 

افتراق  با  از زمان داشته دارند. همبسته  طبقات اجتماعی، صنف ها و مناطق مختلف ادراک های مختلفی 

اجتماعی )disintegration( در ایران یک زمان پریشی )anachronism( است. چپ ایران هم همواره این 

مشکل را داشته است که ساعت خود را به وقت چه طبقه ای تنظیم کند.

.1991 Afary 11-  در این باره رجوع کنید به اسماعیلزاده، اعظم ، علی صوفی، علیرضا، 1395 و
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اگر برای فئودال، بقای سرف به عنوان پیش شرط وجود خود او به 

فردایش  از  که  ایرانی  تیولدار  برای  داشت،  اهمیت  فئودال  عنوان 

مطمئن نبود، بقای دهقان هم نمی توانست موضوع بااهمیتی بوده 

باشد.«]1۲] 

تیولدار چپاولگر بود و اذن چپاول را از شاه داشت. خود او هم در معرض 

دیگر،  تیولداران  دسیسه  شاه،  غضب  با  بود  ممکن  راحتی  به  و  بود  چپاول 

نشستن شاهی تازه به جای شاه پیشین همه امتیازات خود را از دست بدهد. 

تیولداران یک طبقه نبودند، افرادی بودند در یک موقعیت متغیر. موقعیت 

متغیر آنان، طبقه مقابل یعنی دهقانان را در تشخیص اینکه چه طبقه ای را در 

برابر خود دارد، سرگردان می کرد. خود تیولداری نظامی یکپارچه و فراگیر نبود. 

شکل های دیگری از مالکیت از جمله خرده مالکی هم وجود داشت. اگر به 

عوامل تیولداری و شکل های دیگر مالکیت بر زمین، وجود عشایر، جغرافیای 

وسیع، فاصله های زیاد میان روستاها به جز در نواحی شمال، و روابط محدود 

روستاییان با شهرها و رخدادهایی چون جنگ و غارت را بیفزاییم، این موضوع 

غیاب  با  نیافت، روشن تر می شود.  به صورت طبقه ظهور  ایرانی  که دهقان 

دهقانان جامعه ایرانی تقلیل می یابد به تجار، کسبه، علما و طالب، فعلگان، 

بی چیزهای شهری، گزمگان، والیان، و در پایتخت شاه و درباریان و خدمه و 

حشمه ایشان. این آن ظرف یا وسیطه ای )Mittel / Medium( نیست که در 

آن امکان وساطت )Vermittlung( دیده شود، یعنی فقر و فالکت در آن به 

 )vermitteln( موقعیت و ثروت دیگری برگردانده شود، و در این برگرداندن

 sich selbt( رفع کننده خویش"  "وساطت  یک  مثابه  به  عدالت  از  درکی  به 

aufhebende Vermittlung( رسیده شود.

آن  به  سعدی  حکایت  در  که  مسأله ای  به  برمی گردیم  دوباره  اینجا  در 

برخوردیم. اما این باره به آن از طریق یک کتاب آموزشی حزب توده ایران 

نظر می دوزیم.

1۲- سیف، 1373، ص. 68.
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توده و جامعه

تعلق  آن  جناح چپ  به  و  بود  ایران  توده  حزب  رهبران  از  قاسمی  احمد 

چاپ ها  برخی  )در  بشناسیم"  را  "جامعه  عنوان  با  او  از  نوشته ای  داشت. 

"جامعه شناسی"( مشهور است که در دوره فعالیت علنی حزب توده پس از 

ماتریالیسم  مبانی  زبان ساده  به  آن کوشش شده  در  و  نوشته شده  تأسیس 

تاریخی توضیح داده شود. کتاب با این پرسش آغاز می شود که: »چه فرقی 

میان افراد موجود است؟« احمد قاسمی برای پاسخ به این سؤال دو نفر را 

در نظر می گیرد یکی دارا، یکی ندار، یکی در خانواده ای ثروتمند متولد شده، 

و دیگری در خانواده ای فقیر. بچه خانواده ثروتمند »فریدون« نام دارد، بچه 

خانواده فقیر »حسین«. این دو نفر در یک محله بزرگ می شوند. در حالی که 

فریدون در ناز و نعمت پرورش می یابد و یک نوکر همیشه مواظب اوست، 

حسین در کوچه رها می شود و از ده سالگی مجبور به کار می گردد. زندگی 

پررنجی دارد. سرانجام خالف کار می شود. به او انگ می زنند که فاسد و انگل 

نابرابری.  و  فقر  است، محصول  که محصول شرایط  حالی  در  است،  اجتماع 

فریدون هم خالف کار می شود، اما چون ثروتمند است و عنوان و مقام دارد، 

فسادش پوشیده می شود. به او احترام می گذارند، در حالی که حسین تحقیر 

می شود.

به  )typical( است.  به دست می دهد، سنخ نما  تصویری که احمد قاسمی 

آن در ادبیات رئالیستی ایران در قرن بیستم مدام برمی خوریم. چیزی که در 

این تصویر غایب است، آن وساطتی است که میان فقر و ثروت رابطه برقرار 

را  وساطت  کانون  سرمایه داری،  درباره  مارکسیستی  کالسیک  تصور  در   کند. 

است  نتوانسته  قاسمی  احمد  دید.  تولید  روند  در  استثماری  رابطه  در  باید 

وساطت را نشان دهد، همان گونه که پیش از او سعدی نتوانسته بود. کتاب 

احمد قاسمی را می خوانیم با این پرسش راهنما که ذهن نویسنده متوجه چه 

چیزهایی است. او به فکر رفع مسأله نابرابری است، به فکر Aufheben آن 

انقالبی صورت خواهد  انقالب و دولت  کار توسط  این  است و فکر می کند 

گرفت. جای قاضی را در حکایت سعدی انقالب می گیرد و آنکه حکم نهایی 

دولت  است.  انقالبی  دولت  است،  عدالت  اصلی  کننده  برقرار  و  را می دهد 
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انقالبی جانشین شاه در حکایت سعدی است.

از کتابش که به بررسی دوران برده داری  احمد قاسمی در اواخر آن فصل 

اختصاص دارد، جمع بندی ای عرضه می کند که خالصه آموزه انقالبی کل کتاب 

است و آن را می توان اساس فکر چپ ایرانی تا دوره بحران  اخیرش دانست، 

بحرانی که به دنبال فروپاشی شوروی و اضمحالل تشکیالتی در داخل کشور 

بر اثر سرکوب شدید از طرف جمهوری اسالمی به آن دچار شد. این بحران 

همچنان ادامه دارد.

احمد قاسمی می گوید:

»1. اگر محرومین اجتماع که اکثریت دارند دست اتحاد به هم 

که  می زنند  هم  به  قدرتی  باشند،  فداکاری  به  حاضر  و  بدهند 

می توانند دستگاه زور را در هم بشکنند ...

زور  دستگاه  شکستن  صدد  در  اجتماع  محرومین  وقت  هر   .۲

داشته  معین  تشکیالت  و  تعلیمات  و  نقشه  یک  قبال  باید  برآیند، 

باشند، و اال نمی توانند موفقیت خودشان را به آخر برسانند ...

3. زورگویان جامعه هر چه قدرت دارند برای سرکوبی محرومین 

صدد  در  اجتماع  محرومین  وقت  هر   ... می برند  کار  به  اجتماع 

مقاومت با زور برمی آیند، باید کامال متوجه این نکته باشند که اگر 

مغلوب بشوند هیچ راهی جز بیچارگی تمام یا مرگ برای آنها باقی 

نیست و از این جهت باید در اقدام خودشان متوقف نشوند و از 

هیچ گونه فداکاری خودداری نکنند.«]13] 

کتاب، آن چنانکه از عنوانش برمی آید، می خواهد جامعه را به ما بشناساند، 

به  تاریخی"  "ماتریالیسم  برپایه  تاریخ  از  ساده  طرحی  می کند  که  کاری  اما 

دست می دهد که در آن غایت و آرمان، انقالب و تشکیل دولت انقالبی است. 

تاریخ به صورت خیزش مداوم علیه ستم و نابرابری ترسیم می شود. 

احمد قاسمی خواهان شورش محرومان است. هدف شورش شکستن دستگاه 

13- قاسمی، بی تا، صص 36-35.
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ظلم است که در دولت طبقات ارتجاعی تجسم می یابد. برای رهبری شورش 

مهمتر  داشت.  تشکیالت  و  ایدئولوژی  برنامه،  باید  ظلم  دستگاه  شکستن  و 

سازمان های  میان  در  ایران  توده  بود. حزب  فداکاری  آماده  باید  چیز  از هر 

و  داشت  ارتباط  با محرومان  از همه  بیشتر  ایران،  تاریخ  در  سرتاسری چپ 

پیش از کودتای ۲8 مرداد 133۲ )19 اوت 1953( و سرکوب شدید این حزب، 

برابر  در  توده  بود. حزب  بی نظیر  کل خاورمیانه  در  تشکیالتی  توان  نظر  از 

کودتای آمریکایی علیه نخست وزیر ملی محمد مصدق مقاومت چشمگیری 

از خود نشان نداد، با وجود اینکه توده  ای ها می دانستند − همان گونه که از 

زبان یکی از رهبرانشان یعنی احمد قاسمی شنیدیم − »اگر مغلوب بشوند 

هیچ راهی جز بیچارگی تمام یا مرگ برای آنها باقی نیست و از این جهت باید 

در اقدام خودشان متوقف نشوند و از هیچ گونه فداکاری خودداری نکنند.« 

چپ ایران به این نکته بی اعتنا نبود. پس از کودتا این موضوع که به اندازه 

فداکار بوده اند یا نه، به محور بحث ها تبدیل شد. سرانجام جوانان برخاستند 

و نسل پیشتر را متهم کردند که آنچنان که باید فداکار نبوده اند. آنان شاخص 

چپ بودن را در فداکاری دانستند و اسم خودشان را "فدایی" گذاشتند. در 

ایدئولوژی سازمان چریکهای فدایی خلق، فداکاری نقش اصلی را در پراتیک 

 8(13۴9 بهمن   19 در  سازمان  این  دارد.   )aufhebende Praxis( رفع کننده 

پاسگاه  یک  به  حمله  با  را  خود  مسلحانه  فداکارانه  مبارزه   )1971 فوریه 

محبوب ترین  به  و  کرد  آغاز  گیالن  استان  در  واقع  سیاهکل،  در  ژاندارمری 

سازمان چپ در ایران تا زمان بحران زدگی عمومی چپ بدل شد.]1۴] 

کتاب احمد قاسمی، از یک نظر دیگر در ادبیات چپ ایران سنخ نما است. به 

جز در صفحات آغازین کتاب درباره حسین و فریدون، دو شخصیت سنخ نمای 

باستان،  رم  از  همه  مثال ها  نیست.  روشنی  اثر  ایران  از  دیگر  غنی،  و  فقیر 

اروپای قرون وسطا، فرانسه و روسیه هستند. 

 .1 کنیم:  تقسیم  دسته  به سه  می توانیم  را  ایران  متشکل  ادبیات چپ  کل 

 .۲ می دهند،  تشکیل  را  نوشته ها  بخش  کوچکترین  که  تشکیالتی  سندهای 

بزرگترین بخش هستند، و 3. بحث های نظری و  مقاله های سیاسی روز که 

1۴- در مورد این سازمان بنگرید به: Vahabzadeh, ۲۰1۰ و اتابکی، 1396.
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مقاالت و کتاب های آموزشی. مقاالت سیاسی روز عمدتا به دولت  و یا مسائل 

و  امپریالیستی  و  ارتجاعی  دولت های  ستم گری  عرصه  که  بین المللی  عرصه 

نوشته های  و  نظری  بحث های  در  می پردازند.  آنهاست،  برابر  در  مقاومت 

ایدئولوژیک  اگر چه در بحث های  پرداخته می شود،  ایران  به  آموزشی کمتر 

ظاهرا بحث بر سر مسائل ایران است. تمام تالش تا زمان بحران زدگی پس از 

فروپاشی نظام شوروی معطوف به آن است که مسأله مورد بحث را در زیر 

یا گزاره مارکسیستی−لنینیستی بگنجانند، و این در حالی است  کدام مقوله 

که آگاهی نظری ضعیف است و به ویژه کمتر کسی با آثاری چون "سرمایه" 

مارکس آشناست. مثال های تاریخی بیشتر از تاریخ روسیه و فرانسه و آلمان 

هستند. به ندرت به تاریخ ایران پرداخته می شود. استثنا آثاری محدود از حزب 

توده ایران است. در میان فداییان بیژن جزنی یک استثنا بوده است. او که از 

بنیان گذاران جریان فدایی بود، در زندان کوشش کرد که مبارزات گروه های 

مختلف را جمع بندی کند.]15] بحث های گروه های چپ در ایران معموال تند 

و خشن است. به ندرت در هم چیزی مثبت و آموختنی می بینند. انشعاب 

بیماری پایدار چپ ایران دست کم از زمان اولین اختالف نظرها در درون حزب 

توده است. یک جنبه مثبت فرهنگ انتقاد در چپ ایران چشمگیر می شود 

وقتی که این جریان را با جریان های دیگر مقایسه کنیم. گروه های دیگر به 

ندرت به کارکرد خود برخورد انتقادی دارند. ادبیات حزبی در ایران، جز در 

میان چپ، بسیار فقیر است.

چپ و روشنفکران

ضعف تئوریک چپ، به ویژه در زمینه تحلیل مسائل اساسی جامعه ایران، 

داشته اند.  گرایش کمی  گروه های چپ  به  روشنفکران  که  برنمی گردد  آن  به 

تا  تاریخشان  ایرانی چنان درهم تنیده اند که  ایرانی و روشنفکری  اتفاقا چپ 

حد زیادی مشترک است. دست کم تا دوره بحرانی اخیر که هنوز ادامه دارد، 

دوره های  در  ایران  چپ   )discourse analysis( گفتمان  تحلیل  با  رابطه  در  چشمگیری  کار  هنوز   -15

انتقادهای  در حد  نباشند،  کردن  تخطئه  برای  اگر صرفا  انتقادی  بررسی های  است.  نگرفته  مختلف صورت 

سیاسی و اشکال گیری در مورد مسائل تاکتیکی است. به عنوان نمونه ای از یک بررسی انتقادی نگاه کنید 

.Behrooz, 1999             به
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درهم آمیختگی چپ و روشنفکری در ایران امری مشهود است و آن را می توان 

زیبایی شناسی مشترک  و  میان موضوعات فکری مشترک، منش و سلیقه  در 

به هر دو عرصه  پرشماری شخصیت دید که همزمان  تعداد  و همچنین در 

فعالیت سیاسی چپ و کارکرد روشنفکری تعلق داشته اند، یا از یک عرصه به 

عرصه دیگر پا نهاده اند.

در دوره بحرانی اخیر میان گروه های چپ و روشنفکران جدایی افتاده است. 

جدایی از زمان گرایش حزب توده و در ادامه جناح اکثریت فداییان در دفاع از 

رژیم خمینی به عنوان رژیمی ضد امپریالیست آغاز شد و با بحران ایدئولوژیک 

پس از فروپاشی شوروی تشدید شد. در پی این جدایی روشنفکران دو دسته 

شده اند. بخشی به راست گرویده اند و بخشی که به آرمان های عدالت خواهانه 

چپ وفادار مانده اند، به صورت بارزی به نقد ایدئولوژی و قدرت رو آورده اند. 

آنان نقد خود را به چپ سنتی هم تسری می دهند.

چپ  شامل  که  روشنفکری  جریان  و  متشکل  چپ  متقابل  تأثیرگذاری  اما 

آکادمیک هم می شود، محدود شده است. در ادبیات حزبی چپ ایران نوعی 

سقوط محسوس است که حتا در زبان و سبک هم دیده می شود. نوشته های 

تلویزیونی  شبکه های  داده اند.  دست  از  را  خود  گذشته  جذابیت  حزبی 

فکری  تأثیر  بیشترین  اینترنتی  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  و  ماهواره ای 

را بر مردم دارند. در میان آنها سهم چپ به مراتب کمتر از دوران کتاب و 

نشریات چاپی است.

و  حزبی  چپ  میان  مستحکم  نسبتا  و  ویژه  رابطه  دوره  جهان  همه  در 

روشنفکری به پایان رسیده است. ایران هم استثنا نیست، اما این نباید باعث 

این  بپرسیم. معنای کلی  این کشور  از پی معنای ویژه وضعیت در  شود که 

مورد  در  باشد.  ویژه  معناهای  بر  استوار  باید  خود  جهانی  سطح  در  پدیده 

ایران و در مورد جاهای دیگر باید به آغاز رابطه  برگشت. چپ و روشنفکری 

متوجه  فورا  کنیم،  ردیف  که  را  طرف  دو  شخصیت های  ایران  در  همزادند. 

همزادی و همراهی آنها می شویم. اما چیزی که در این بحث مهم است جنبه 

تحلیلی موضوعی است که ما را دوباره با مسأله انتگراسیون مواجه می کند.
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در ورود به عصر جدید، پیشگامان روشنگری در ایران، که با نام "منور الفکر" 

مشخص می شوند، شرط برقراری یک نظم جدید و بسامان را در این دیدند که 

کار به کاردان سپرده شود. شایسته ساالری )meritocracy( از جمله زیر عنوان 

"امتیاز فضلی" تبلیغ می شد. "فضل" در این عنوان به معنای علم و کاردانی 

باید برتر شناخته  "امتیاز" آن است که عالمان و کاردانان  از  است و منظور 

شوند و کارها به آنان سپرده شود. منورالفکران میان "امتیاز فضلی" و حاکمیت 

قانون رابطه ای منطقی می دیدند. قانون که برقرار شود، طبعا ایجاب می کند 

منظور  خون.  و  تبار  نه  باشد،  قابلیت  برپایه  اختیارها  و  مقام ها  توزیع  که 

دینی مدعی  فاضالن  آنچه  نه  بود،  فن جدید  و  علم  "فضل"  از  منورالفکرها 

داشتن آن بودند. بنابر این منورالفکران وارد نبرد در دو جبهه شدند، با حامیان 

نظم کهنه بر اساس خون و تبار، یعنی دربار و اشراف و خوانین، و از طرف 

دیگر علمای دینی که علم را اساسا به معنای علم حوزوی، به طور مشخص 

حدیث و فقه، می شناختند. شکاف میان فاضالن جدید، یعنی منورالفکران، و 

فاضالن دینی از یک نقطه صفر آغاز نشد. شکاف زمینه قبلی داشت. کل تاریخ 

ادبیات در ایران شهادت می دهد به دوگانگی میان رسته فقها و رسته دبیران و 

شاعران و فیلسوفان، اگر چه می توان کسانی را یافت که به هر دو رسته تعلق 

رسته  میان  در  است.  فقیهان  به  از طعنه  مملو  فارسی  ادبیات  داشته اند.]16] 

فضالی غیر دینی، نوعی رواداری و باز بودن به روی جهان محسوس است. 

قالب های فکری آنان کمتر بسته و جزمی است. طبعا دو رسته فضالی دینی و 

غیر دینی به یکسان با عصر جدید مواجه نشدند.]17] 

نداشت.  تکنیکی  و  معرفت شناختی  باری  تنها  فضلی"  "امتیاز  مفهوم  طبعا 

فاضالن جدید می خواستند یک نظام امتیازوری تازه جای نظام امتیازوری کهنه 

16- در اینجا مفهوم رسته )champ/field( منطبق با تعریف پیربوردیو از آن است. بنگرید به:

 Bourdieu, 1993.

17- روی جریان های فکری در ایران در آستانه ورود به عصر جدید پژوهش های مفصلی صورت گرفته، اما 

هنوز جای پژوهش هایی در این زمینه خالی است که مسأله را از زاویه شکاف فکری و منشی کهن در میان 

فاضالن دینی و غیر دینی بررسند. پژوهشگر غربی در بررسی اروپای قرون وسطا و ورود آن به عصر جدید 

با مسأله ای اینچنین مواجه نمی شود، زیرا اروپای قرون وسطا ادبیاتی همپای ادبیات فارسی و عربی ندارد 

و هر چه دارد یا دینی است یا برخی مکتوب شده های محلی است. اما در ادبیات فارسی ژانر غیر دینی 

مسلط است.
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را  برآمِد آن چیزی  آثار منورالفکران،  تبلیغ شایسته ساالری در  بنشیند. ما در 

می بینیم که ماکس وبر بر آن "روح سرمایه داری" نام می نهد. روح سرمایه داری 

بنابر توصیف ماکس وبر با عقالنیت، برنامه ریزی، حسابگری و جهان بینی ای 

می کند.  تصور  کنترل پذیر  و  شناختنی  منظم،  را  جهان  که  می شود  مشخص 

به قدرت  اراده  از طرف دیگر  با فرهنگ تجاری عجین است،  فرهنگ اسالم 

در این فرهنگ قوی است؛ تاریخ اسالمی تاریخ امپراتوری و امارت های قوی 

است. از این رو مالیان با تکنیک جدید برای رونق دادن به بازار و از طرف 

مشکل  ندارند.  مشکلی  قدرتمند  سالح های  به  مسلمانان  شدن  مسلح  دیگر 

فرهنگ اسالمی با "روح سرمایه داری" مشکل با نگرش تازه به جهان است که 

جایی برای معجزه، توفیق از طریق نذر و نیاز و لزوم پیروی از علما به جا 

می گرفت.  قرار  منورالفکران  انتقاد  مورد  چیزها  همین  درست  و  نمی گذارد. 

برآمد "روح سرمایه داری" را در انتقاد آنان از خرافات، از آداب نذر و نیاز، از 

عوام فریبی مالیان و فرقه گرایی آنان می بینیم. 

با سقوط قاجار و برآمد پهلوی، "روح سرمایه داری" زمینه رشد یافت، نظام 

بود جای خود  اشرافی و خانخانی  امتیازهای  تبار و  برپایه خون و  کهنه که 

نظر  مورد  فضلی"  "امتیاز  ظاهرا  و  داد  جدید  شایسته ساالری  به  ظاهرا  را 

جدید  حکومتی  دستگاه  جذب  آنان  از  بخشی  یافت.  تحقق  منورالفکران 

جای  قضا  دستگاه  در  نیز  و  دیوانیان  جای  جدید  دیوان ساالری  در  و  شدند 

علما را گرفتند، تا حد چیرگی و برقرار کردن ترتیباتی نو. اما نظم جدید همه 

منورالفکران را جذب خود نکرد. دسته ای همواره بیرون ماندند. روشنفکر در 

مفهوم اخص کلمه اشاره به اینان دارد.]18] ممکن است روشنفکر شغلی هم 

در دانشگاه یا جای دیگر داشته باشد، اما با آنچه می نویسد نشان می دهد 

که نسبت به نظام "بیگانه" )outsider( است، انتگره نشده است، با دستگاه 

همنوا نیست. بیگانگی، دوسویه است. دو طرف یکدیگر را نمی خواهند. هم 

در دوران پهلوی و هم در دوران جمهوری اسالمی شرطی که در برابر روشنفکر 

برای جذب شدن می  گذارند، تسلیم شدن است.

18- توضیحی بیشتر درباره تبارشناسی روشنفکران از زاویه موضوع "امتیاز فضلی" همراه با منابع این بحث 

را در این مقاله می یابیم: شکوه نیا، 1396.
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به  نسبت  انتقادی  موضع  یک  در  فکری  زاویه  یک  از  تنها  اما  روشنفکران 

سیستم قرار نداشتند. آنان در دوره تالطم مشروطیت متولد شده و تا خواستند 

جهان را بفهمند با انقالب اکتبر مواجه شدند. آنان دوران را به عنوان دوران 

عمل، عمل انقالبی تفسیر کردند. روشنفکر ایرانی از طریق دلبستگی  اش به 

پیام جهانی اکتبر، نگرش جهانی یافت و قرن بیستمی شد. پس از آن از همه 

در  و  بود  تنگ  و  بسته  عمومی  پهنه  پذیرفت.  تأثیر  بیستم  قرن  تالطم های 

نتیجه بخش بزرگی از روشنفکران به حوزه ای دیگر رو آوردند که خصوصی 

بود، آن هم به لحاظ روابط محدود آن و زبان رایج در آن.

چپ ایران در دوره آزادی نسبی پس از دوره رضاشاه تا مقطع کودتای ۲8 

مرداد 133۲ توانست در میان زحمتکشان ریشه بدواند. پس از انقالب 1357 

)1979( هم در این زمینه کمی پیشرفت داشت، اما نتوانست به آن حد از 

تأسیس  از  علنی پس  فعالیت  در دوره  توده  که حزب  برسد  اجتماعی شدن 

خود رسیده بود. در مجموع چپ ایران کارگری نشد. در ابتدا یک پایه ضعیف 

کارگری داشت، به ویژه در میان کارگران ایرانی که در قفقاز کار می کردند. 

داشت در آذربایجان و گیالن و خراسان و مرکز و اندکی در خوزستان ریشه 

می دواند که با سرکوب رضاشاهی مواجه شد. روشنفکران از ابتدا در جریان 

چپ دست باال را داشتند و در دوره سرکوب نقش فزون تری پیدا کردند. این 

نقش پایدار ماند.

تز  این  دیدیم  ایران  کمونیست  حزب  از  سندی  بررسی  در  که  همچنان 

به  تبدیل  سند  این  در  می رود،  طبقه  درون  به  بیرون  از  آگاهی  که  لنینی 

وساطت  هم  است.  طبقاتی  مبارزه  ممکن ساز  حزب  که  می شود  گمان  این 

)Vermittlung( برانگیزنده مبارزه و هم وساطت رفع کننده تضاد طبقاتی از 

طریق برپایی دولت انقالبی توسط حزب صورت می گیرد.

این وساطت از بیرون بعدا تشدید می شود. نیروی برانگیزاننده از ذهن و 

عمل روشنفکری حزبی هم فراتر دیده شده و کانون خود را در حزب و دولت 

تغییر  ذهنیت  این  در  چیزی  استالین هم  از  پس  دوره  در  می بیند.  شوروی 

"راه  تز  در  را  نهایی خود  تبیین  که  بود  اصلی کیش دولت  نمی کند. مشکل 
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رشد غیر سرمایه داری" نشان می داد.]19] این تز سوسیالیسم را نه با محتوایی 

فراگیر  قدرت  در  که  رشدی  راه  می کرد:  معرفی  منفی  بیانی  به  بلکه  مثبت 

دولتی و برنامه ریزی متمرکز سمت گیری غیرسرمایه داری می دید، آن هم اگر 

دولت در جبهه جهانی دولت های به رهبری شوروی قرار گیرد. آرمان این فکر 

کسب قدرت دولتی و در پیوند قرار دادن قدرت کسب شده با قدرت جهانی 

شوروی بود. نقد مائوییستی به این شیوه فکر که در حزب توده غالب بود، 

کالمی  و خشونت  انشعاب  و  تشتت  تنها  نشد.  منجر  اساسی  تحول  یک  به 

توده  حزب  از  مائوییستی  انشعاب  رهبران  از  قاسمی،  احمد  با  کرد.  ایجاد 

ایران پیشتر آشنا شدیم. کیش او و پیروانش هم کیش قدرت بود. سوسیالیسم 

آنان هم دولت گرا بود. تالش دیگری برای تصحیح خط مشی وساطت بیرونی 

وساطت  نیروی  آنان  بردند.  پیش  خلق  فداییان  را   )äußere Vermittlung(

را در عمل مسلحانه نیروی پیشاهنگ انقالبی می دیدند. مسعود احمدزاده، 

یکی از بنیان گذاران این جریان، مردم را به مثابه موتور بزرگی می دید که برای 

به حرکت درآمدن نیاز به وساطت یک موتور کوچک دارد، موتور پیشاهنگ 

مسلح.

روشنفکری  تاریخ  حاشیه  در  می توان  را  ایران  چپ  تاریخ  که  گونه  همان 

ایران  روشنفکری  تاریخ  کرد.  عمل  می توان  هم  عکس  بر  نوشت،  ایران  در 

تا بحران زدگی اخیر که اصل روشنفکری را پرسش ناک کرده – چیزی که هم 

پدیداری ایرانی است و هم جهانی – در حاشیه جنبش چپ قرار دارد. حتا 

جهت گیری عناصر میانه و لیبرال هم توسط چپ تعیین می شده است. این 

امری است که تاریخ "کانون نویسندگان ایران" )نقره کار، 1381( بر آن شهادت 

می دهد.

حاشیه نشینی، روشنفکری ایران را از انجام یک وظیفه عمومی در روشنگری 

باز داشت. چپ ایران حرف هایی را می خواست از زبان روشنفکرانش بشنود، 

که خود در دهان آنان نهاده بود.

باعث  جمله  از  جنبشی  روشنفکری  در  روشنفکری  جنبش  شدن  محصور 

.Thomas, 1978 19- درباره "راه رشد غیرسرمایه داری" بنگرید به
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فضیلت  تقابل  رادیکا لتر  وجه  که  را  خود  منشأ  ایرانی  روشنفکران  که  شد 

منورالفکرانه با فضیلت علمایی است فراموش کنند و به خاطر "جنبش" علیه 

شاه و امپریالیسم با جریان اسالم گرا همسو گردند. این امر نتایج بدی برای 

انقالب  این  آورد.  بار  به   )1979(  1357 سلطنتی  انقالب ضد  در  ایران  چپ 

دوبُنی بود. یک بِن آن مدرن و بن دیگر سنتی بود. نظام حاکم بر ایران با 

همتافته سرمایه داری و استبداد متکی بر غرب مشخص می شد و چرخ آن با 

دالرهای نفتی می چرخید. این نظام، جمع کننده و مشارکت دهنده )انتگراتیو( 

نبود و یک تبعیض ساختاری معطوف به سرکوب رفتار آن را تعیین می کرد. از 

یک سو ساختارهای سنتی را خرد می کرد و فرصت های کمی برای انتگره شدن 

مجدد )reintegration( توده های جمعیتی رها شده در ساختارهای نو ایجاد 

می کرد]۲۰]، پدیده ای که در گسترش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ محسوس 

می شد، و از طرف دیگر راه را بر مشارکت گروه های اجتماعی مدرنی می بست 

با فساد و  اقتصادی از طریق گشایش و مبارزه  که عالوه بر بهبود وضعیت 

خاصه خرجی، مشارکت سیاسی می خواستند. در سال های آغازین دهه مشرف 

گروه  بود.  از طرف طیف مدرن جامعه  اعتراضی عمدتا  تحرکات  انقالب  به 

مذهبی فعال و مطرح سازمان مجاهدین خلق با یک ایدئولوژی التقاطی بود 

که حتا پس از درگیری میان عناصر غیرمذهبی و مذهبی در آن، امری که در 

از  معدودی  تنها  داشتند،  را  اصلی  نقش  مذهب  از  روبرگردانده  رهبران  آن 

عناصر مذهبی آن به سمت حوزویان و بعدا خمینی رفتند. خمینی در ابتدای 

دهه مشرف به انقالب، منفعل بود و به ندرت اسمی از او به میان می آمد. 

اما سیر حوادث به گونه ای پیش رفت که پس از خیزشی در حوزه علمیه قم 

سنت گرایان پیش افتادند.

انقالب، سرکوب، بحران

در نگرفتن یک جنبش دهقانی سرتاسری در ایران در همان مقطع انقالب 

)واضحی،  واضحی  کاووس  نظر  به  بودند.  شاه  دوران  سرمایه دارانه  توسعه  اصلی  بازندگان  روستاییان   -۲۰

139۲( اصالحات ارضی "انقالب سفید" شاه، باعث تثبیت و گسترش شیوه تولید دهقانی )تولید بر مبنای زمین 

و امکاناتی محدود و به نسبت سنتی( شد. در واقع گسترش سرمایه داری، مناسبات کاالیی را در ده رشد کمی 

داد، در عین حال به آن امکان توسعه کیفی نداد.
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مشروطیت پیامد وخیم خود را هم در تقویت استبداد شاهی در دوره پهلوی 

تنها  را  آن. علما  با  نیروی سنت گرای درگیر  داد و هم در قدرت گیری  نشان 

راند.  به حاشیه  روستایی می شد  نیروی  بر  متکی  دموکراتیک  انقالب  یک  با 

استبداد شاهی موضع آنان را ضعیف کرد، اما در عین حال از سه طریق به 

آنان نیرو رساند:

1. سیاست اقتصادی−اجتماعی ای را که پیش برد، با ایجاد طیف وسیعی از 

جمعیت به لحاظ اجتماعی آواره )displaced(، یعنی جایگاه سنتی خود را از 

دست داده اما به جایگاهی در نظم نوین دست نیافته، به آنان زمینه اجتماعی 

برای بقا و نیروگیری داد. 

پویش  شرایط  در  خود  فرهنگی  مبتذل  و  بسته  و  آشفته  سیاست  با   .۲

پرشتاب اجتماعی مدرن به آشفتگی در جهت گیری ارزشی و پنداری و رفتاری 

)disorientation( دامن زد و این امر باعث شد که عالوه بر توده های آواره 

بخشی از قشرهای جاافتاده شهری هم برای جهت یابی به مذهب، به عنوان 

یک جهت دهنده دم دست رو آورند. 

3. و مذهب به راستی دم دست بود. شبکه وسیع مساجد و حسینیه ها و 

لشکری از طالب و علما آماده ارشاد بودند. سرکوبگری شاه کمترین محدودیت 

با  شدید  سانسور  و  سرکوب  با  مقابل  در  اما  بود.  کرده  ایجاد  آنان  برای  را 

دگراندیشان متجدد آزادیخواه مواجه می شد. شاه و ساواک او میدان دادن به 

مذهب را برای مقابله با چپ مفید و الزم می دانستند.

از زمان انقالب مشرطیت تا انقالب ضد سلطنتی 1357 شاخص همه حوادث 

عمده ایران یک مثلث است که دستگاه شاهنشاهی، سنت گرایان و متجددان 

سه رأس آنها را تشکیل می دهند. سنت گرایان و متجددان در همه جا همسو 

نبودند. به عنوان نمونه در دوره مصدق همسویی آنان در مقابل شاه زود به 

پایان رسید و جبهه سنت گرایان به رهبری آیت الله ابوالقاسم کاشانی طرف 

کودتا علیه مصدق را گرفت که همه نیروهای متجدد را پشت سر خود داشت، 

از جمله حزب توده نیز در دوره مشرف به کودتا از زاویه گیری با او کاسته و 

از او پشتیبانی می کرد. آیت الله بروجردی، مرجع پرنفوذ شیعه، از پشتیبانان 
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شاه بود و خطر اصلی برای مذهب را نه در تجدد شاهانه بلکه در متجددان 

مخالف سلطنت می دید. نیروهای متجدد از خیزش سنت گرایان علیه برنامه 

اصالحات شاهانه در سال 13۴۲ )1963( پشتیبانی فعال نکردند. اما آنان به حد 

کافی به حساسیتی که روحانیت به اصالحات ارضی و دادن حق رأی به زنان 

دیکتاتوری شاه مدام سرکوبگرتر می شد،  نشدند.  بودند، حساس  داده  نشان 

حساسیت بر روی او بود و کمتر کسی به آن رأس دیگر مثلث توجه داشت. 

بیژن جزنی، یکی از رهبران چپ ایران در دوره مشرف به انقالب، مبارزه با 

دیکتاتوری شاه را به عنوان هدف اصلی مبارزه عنوان کرده بود. عمال هرگونه 

که  نداشت  بحثی وجود  باره  این  در  دانسته می شد.  بحق  علیه شاه  مبارزه 

اگر مالیان قدرت را به دست بگیرند چه پیش خواهد آمد. با سرنگونی شاه و 

استقرار قدرت تازه، چپ ایران دچار سرگیجه شد. عده ای بدون آمادگی فکری 

و تشکیالتی الزم با قدرت تازه مقابله کردند و عده ای در تداوم همسویی پیش 

از انقالب و با افسون زدگی زیر کاریسما و شعارهای ضدامپریالیستی خمینی، 

به پشتیبانی از آن برخواستند. رژیم هر دو دسته را به سختی سرکوب کرد.

بحران ایدئولوژیک پس از فروپاشی شوروی ضربه بعدی را وارد کرد که حتا 

چپ منتقد شوروی هم از آن مصون نماند. در این میان طبقه متجدد میانی از 

پشتیبانی خود از چپ کاست. کسان بسیاری چپ را در ذهن خود با پشتیبانی 

بخشی از آن از رژیم خمینی و همچنین دفاع از ایدئولوژی و سیستم بسته 

روسی مترادف کردند. روشنفکران هم از چپ حزبی فاصله گرفتند و بخشی 

از آنها در برابر کلیت فکر چپ ایستادند. فکر انتقادی در میان روشنفکرانی 

که هنوز به چپ گرایش دارند تقویت شده است، اما کار نظری ای که آنان و 

همچنین گروه های چپ پیش می برند، هنوز به تحلیل های روشن راه نبرده 

است.

بر اثر سرکوب شدید، کشته  شدن عده  کثیری از اعضا و رهبران و مهاجرت 

اجباری یک بخش بزرگ دیگر، گسست نسلی ای پدید آمد که در ایران پیشتر 

هم تجربه شده بود: پس از سرکوب رضاشاهی و پس از کودتای ۲8 مرداد. 

نسل سالخورده و باتجربه با جوانان ارتباط کمی دارد. 
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در سال های اخیر جنبش کارگری در ایران پیشرفت داشته و با وجود پیگرد 

و سرکوب، تالش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری ادامه دارد. از طرف 

پیوند خوردن  برای  تالش هایی  منفرد چپ  فعاالن  و همچنین  فعاالن حزبی 

با جنبش کارگری می شود. گرایش قوی در میان کارگران مستقل نگه داشتن 

حرکات و تشکل های خود است. در میان فعاالن زن و فعاالن حوزه هایی چون 

محیط زیست هم این گرایش بارز است. چپ زمانی به دیگران یاد می داد. 

اکنون بایستی خود یاد بگیرد.

جمع بند و وضعیت کنونی

چپ ایران یک چپ قرن بیستمی است و هنوز هم به نظر نمی رسد که قرن 

بیستم خود را پشت سر گذاشته باشد. بحث های جاری در میان فعاالن چپ 

ایرانی هنوز بر سر تجربه های قرن گذشته است. قرن بیستم – که گویا هنوز آن 

را پشت سر نگذاشته ایم − قرن نظامی گری، اقتدار دولت ها، برخورد دولت ها، 

و  کشورسازی  برای  تالش  قرن  انقالب،  و  کودتا  قرن  المللی،  بین  جنگ های 

بود.  دولتی  برنامه ریزی  طریق  از  پیشرفت  و  سازندگی  باالخره  و  استقالل، 

"دولت" بازیگر مهم صحنه قرن بیستم و شاید بتوان گفت مهمترین بازیگر آن 

بود. در کشورهای توسعه نیافته ای چون ایران همه امیدها به رشد و نوسازی، 

معطوف به دولت می شد. چپ ایران هم، مثل نیروهای چپ دیگر کشورهای 

از  بخشی  عنوان  به  اینان  بود.  روشنفکران  بر  متکی  عمدتاً  نیافته،  توسعه 

طور  به  می کردند،  تعریف  دولت  با  رابطه شان  در  را  خود  جامعه،  نخبگان 

مشخص از طریق رابطه تقابلی شان.

هم مارکسیسم-لنینیسم به ویژه در تفسیر جهان سومی آن، هم اندیشه های 

ناسیونالیستی، و هم تئوری های توسعه و مدرنیزاسیون، مبنا را در کشورهایی 

بودن جامعه می گذاشتند. همه،  بودن دولت و ضعیف  قوی  بر  ایران  چون 

فقر  وضعیت  از  گذار  امکان  که  را  نیرویی  آن  یعنی  »وساطت«،  نیروی 

و  ثروت ها  عادالنه  توزیع  و  رشد  وضعیت  به  عقب ماندگی  و  بی عدالتی  و 
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فرصت ها را فراهم کند، در دولت می دیدند.]۲1] 

اصلی  نیروی  عنوان  به  کارگر  طبقه  در  که  می کرد  ایجاب  چپ،  تئوری 

عنوان  زیر  آن  به  نوشته  این  در  آنچه  شود.  دیده  دگرگونی  اهرم  اجتماعی 

از  بایستی  کردیم،  اشاره   )aufhebende Vermittlung( رفع کننده  وساطت 

زاویه اندیشه مارکسیستی با نیروی طبقه کارگر پیش رود. وقتی طبقه کارگر 

در جایی چون ایران به لحاظ نیروی عینی، توانایی تشکیالتی، تجربه مبارزاتی 

را  نقشی  و  جایگاه  که  نداشت  را  آن ظرفیت  فرهنگی  و  عقیدتی  گرایش  و 

داشته باشد که تئوری پیش می گذاشت، برای آن جانشینی پیدا می شد. این کار 

می توانست به این صورت انجام شود که تئوری در برخورد با واقعیت متحول 

شود و با درک تازه ای راه تازه ای با نگاه به جامعه باز شود. این کار صورت 

اندیشه های  جاذبه  دیگر  طرف  از  و  نداشت  وجود  آن  فکری  توان  نگرفت؛ 

را  کارگر  طبقه  جانشین  چپ،  جریان  در  که  بود  شدید  چنین  آن  دولت گرا 

۲1- اکنون در این باره که پیش  داوری "دولت قوی، جامعه ضعیف" اساساً درست بوده است شک وجود دارد. 

)رک. به عنوان مثال به: and 1988 Migdal ۲۰۰1(. پرسش اکنون این است که یکی به چه اعتبار قوی و 

دیگری به چه اعتبار ضعیف تلقی می شده است. در نمونه ایران، هنوز بررسی جامعی با تمرکز مستقیم بر 

روی این پرسش صورت نگرفته که آیا دولت در زمان پهلوی به راستی مقتدر بود یعنی بر جامعه کنترل کامل 

داشت و اراده خود را می توانست در همه جا اعمال کند، یا قدرتش محدود به تسلط بر درآمد نفت و از 

طرف دیگر دستگاه امنیتی ای برای حفظ خود و سرکوب مخالفان در میان نخبگان جامعه می شد. بروز انقالب 

اسطوره قدرت شاه و دستگاه امنیتی را درهم شکست، اما هنوز باور جزمی به "دولت قوی، جامعه ضعیف" 

کنار گذاشته نشده است، با اینکه مطالعات اخیر درباره ایران و زمینه های شکل  گیری انقالب دیگر بر خالف 

گذشته بر اقتدار شاهی و قیام به صورت واکنش ناگزیر تأکید نمی کنند و شروع به آن کرده اند که جامعه را 

عامل بدانند و دیگر آن را با انفعال توصیف نکنند.

در مجموع توجه به جامعه بیشتر شده است، اما در کانون بررسی ها هنوز ضعف های جامعه قرار دارد، نه 

قوت های آن. مضمون ثابت بحث های میان روشنفکران و فعاالن سیاسی ایرانی در سی ساله اخیر درباره 

جامعه مدنی در ایران، بررسی ضعف های آن بوده است. )برای گزارشی در این باره رک. Kamrava( در این 

بحث ها پیشاپیش پذیرفته می شود که جامعه در برابر دولت ضعیف است و نمی تواند از خود دفاع کند. نوع 

غالب نگاه در فرهنگ سیاسی ایرانی، که چپ هم از آن مستثنا نیست، دولت در برابر جامعه است، نه دولت 

به عنوان نمود و محصولی از جامعه )State in Society aproach(. نگاه غالب، طبعا نقد را متوجه دولت 

می کند و کمتر به نقد جامعه و فرهنگ می پردازد. با این همه، حتا در بحث ها درباره ضعف جامعه مدنی در 

ایران هم، عناصری از نقد فرهنگی و اجتماعی را می بینیم. به نظر می رسد که گرایش به نقد جامعه و فرهنگ 

بالنده باشد. اکنون در میان روشنفکران ایران، نقد سیاسی ای که همه مشکالت را به گردن قدرت های خارجی 

و دولت به عنوان عاملی بیگانه با جامعه بیندازد، کمتر طرفدار دارد. این حکمت مورد پذیرش عمومی قرار 

 Paradigm( گرفته که »از ماست که برماست«. با وجود این ما هنوز شاهد تغییری آشکار در الگوی تفکر

shift( نیستیم که از جامعه عزیمت کند و عاملیت پیچیده آن را در نظر گیرد.
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متناسب با گرایش دوران پیشاپیش تعیین می کرد: این جانشین خود حزب یا 

سازمانی بود که خود را پیشاهنگ طبقه کارگر می دانست. حزب نوعی دولت 

سایه بود، چون حزب لنینیستی، حتا اگر ضعیف بود، به خود این اطمینان را 

داشت که قدرت سرانجام در دست آن قرار می گیرد.

فقر و  اما  نداشت.  کارخانه ای وجود  آمد،  ایران  به  ایده سوسیالیسم  وقتی 

بود.  گرفته  را  کران  تا  کران  و  داشت  وجود  بی سوادی  و  و جهل  بی عدالتی 

جدال "سعدی با مدعی" در ذهن سوسیالیست های ایرانی درگرفت. آن ذهنی 

که جای قاضی را گرفت، مسأله  را نه با آنگونه وساطتی که مارکس در اندیشه 

خود پروانده بود، بلکه با حکم به برقرار عدالت حل کرد. فیگور شاه عادل، 

انقالبی ای داد که حزب  به دولت  را  برقرار کننده عدالت، جای خود  نیروی 

کمونیست بایستی برای برپایی آن بکوشد. بعدا هم که کشور دارای کارخانه و 

یک طبقه کارگر به نسبت وسیع شد، چیزی در این شیوه تفکر عوض نشد. کار 

حزب در جامعه در حد ایجاد سازمان های پوششی ای برای تقویت حزب خود 

بود. حزب که ضربه می خورد، این سازمان ها از بین می رفتند. 

به  که  بود  آنجایی  در  گذاشتند،  که  را  تأثیری  بیشترین  چپ،  روشنفکران 

ایران معاصر عمدتا از  فرهنگی رو آوردند، نه کار حزبی. ادبیات و هنر در 

طریق چپ با جهان پیوند خورده است و ذهن و زبان و مضمون های نو یافته 

است.

روشنفکران یکی از سه بخش نیروهای چپ را تشکیل می دهند، دو بخش 

هستند.  چپ  سازمان های  در  متشکل  فعاالن  و  اجتماعی  کنش گران  دیگر 

خود  همفکران  با  محفلی  ارتباطات  با  یا  هستند  منفرد  معموال  کنش گران 

پیوند می خورند. گروهی از آنان پیشینه فعالیت در گروه های چپ داشته اند، 

را  فعالیت خود  ترجیح می دهند  نظر  اختالف  یا  امنیتی  به دالیل  اکنون  اما 

مستقالنه پیش برند. در گذشته، چِپ متشکل در سازمان های سیاسی قوی ترین 

بخش چپ ایران بود و حکم رهبری را داشت. اکنون چنین نیست. چپ حزبی 

اکنون ضعیف ترین بخش چپ کشور را تشکیل می دهد.

چپ هنوز جایگاه مهمی در ایران دارد، هم به دلیل ایده و آرزوی ریشه دار 
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عدالت، هم به دلیل وجود روشنفکران ادغام ناپذیر در سیستم، هم به دلیل 

همچنین  و  بهره کشی  و  تبعیض  جنس  از  مسائلی  کشور،  در  مسائل  انبوه 

خشونت و تخریب محیط زیست، که مثل هر جای دیگر در جهان با خود 

یک پاسخ چپ هم می آورند. کانون پاسخ دهی به این مسائل لزوما یک حزب 

مشخص چپ نخواهد بود، به بیان دیگر چپ در فضای سیاسی و فرهنگی 

ایران پراکنده است و معیار ارزیابی از وضعیت آن، صرفاً گروه های متشکل 

نیست.
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سیاست و مجازات
مهرداد صمدزاده

چکیده

یکی از نشانه های مهم عصر مدرن در ایران که در انقالب مشروطیت تبلور 

یافت کنده شدن واژه سیاست از مفهوم کالسیک آن بود. اگر در دوران پیشا 

مدرن سیاست اساسا در مفهوم مجازات بکار برده می شد، با ورود ایران به 

آن   معنایی  بار  ملی  کارزار  در  نو خاسته  ملتی  فعال  و حضور  مدرن  دنیای 

دگرگون گشت. اینک سیاست به مشارکت سیاسی مردم درامور کشور و تعیین 

سرنوشت خود مبدل گشت، تحولی که  ظهور دولت-ملت مدرن را نوید می 

داد.  

اما تاریخ مدرن و معاصر ایران به استثنای عصر پر تالطم مشروطیت و دوره 

کوتاهی که با برکناری رضا شاه آغاز و با سقوط دولت منتخب مصدق پایان 

یافت همچنان شاهد تداوم همسانی دو واژه سیاست و مجازات بوده است، 

هایی  مجازات  با  همواره  حاکمیت  مخالفان  و  سیاسی  کنشگران  که  آنجا  تا 

چون  زندان، شکنجه و مرگ مواجه بوده اند. این تداوم الجرم ذهن پرسشگر 

را وا می دارد تا برای یافتن پاسخ  برای این موضوع از مالحظات متداول فراتر 
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رفته و به کنکاش در سنت های تاریخی و تاثیر آنها بر فرهنگ سیاسی جامعه 

بپردازد.  

در این خصوص تاثیر پذیری جریان های سیاسی چپ و راست از سنت های 

حماسی و مذهبی نقش  به سزایی در جلوگیری ازتکوین نهادها و تشکالت 

فرا  تصویری  ارائه  اند.  نموده  ایفا  نوین  استبداد  ایجاد  نهایتا  و  دموکراتیک 

انسانی از رهبر در مقام منجی که مشخصه چنین سنت هایی می باشد خود 

مروج گرایشی است به گذشته که حق مشارکت سیاسی را از ملت سلب و 

در  ریشه  که  نگرش  این  می دهد.  قرار  "رعیت"  جایگاه   در  را  آن  بار  دیگر 

از  فراتر  را در مقام  تاریخ دارد همزمان روشنفکر  از فلسفه  خوانشی خاص 

مردم و جدا از آنها نشانده و او را منزوی و آسیب پذیر می سازد. بدین سان، 

اعتراض به  ورود توده مردم به عرصه سیاست و صدای منفرد روشنفکر در 

نابسامانی ها و بی عدالتی های اجتماعی، به مجازات هر دو توسط حاکمیت 

می انجامد. 

چاره در چیست؟ بی تردید بازنگری سنت های گذشته نخستین قدم در این 

راستاست که معرف رویکردی جامعه محور است. چنین رویکردی را می توان 

با تفسیری نه چندان متفاوت از مقوله دولت-ملت اینگونه فرموله کرد: دولت 

)همان( ملت است.  قدم دیگر اما خلق سنت های نوین و به عبارتی فرهنگ 

سازی است که سیاست را در مفهوم مدرن آن نهادینه و سیاسی بودن را جزئی 

از حقوق شهروندی تعبیر می کند. چنین خالقیتی متضمن شناخت روشنفکر از 

روحیات مردم و ضرورت های جامعه است که او را به خالقیت های دیگری در 

زمینه علوم انسانی رهنمود می سازد.  در اینجاست که روشنفکر ایرانی به جای 

مصرف گرایی از دستآوردهای فکری و فرهنگی جهان غرب یا مونتاژ نمودن 

آنها خود فعاالنه به تولید در این حوزه ها می پردازد.

 مقدمه

در واژه نامه های فارسی لفظ سیاست به مجموعه ای از معانی  مشابه و 

متفاوت اطالق می شود که می توان آنها را در دو گروه معنایی  به شرح زیر 
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قرار داد:  

دور 	  تدبیر،  کشورداری،  آیین  حکمرانی،  نگهداری،  حراست،  حفاظت، 

دوزوکلک،  و  بازی  حقه  ترفند،  فن،  مشی،  خط  دیپلماسی،  اندیشی، 

دروغ و فریب. 

تنبیه، جزا، عقوبت، مجازات، گوشمالی، مالش، تعذیب، شکنجه.	 

این تقسیم بندی با توجه به بار معنایی کلمات تصویرگر دو دنیای متمایز 

است. گروه نخست متعلق به دنیای  مدرن و گروه دوم معرف دنیای پیشا 

مدرن است که در آن جامعه به راعی و رعیت تقسیم می شود. درمورد اخیر 

سیاست تدبیری است که فرمانروایان با تکیه بر قوه قهریه دولت در جهت 

تادیب معاندان و انقیاد توده های مردم بکار می گیرند، تدبیری که از یکسو 

حکام را به عدالت )موازنه اجتماعی( فرا می خواند و از سویی دیگر خاطیان را 

با تعذیب و تادیب به فرمانبرداری وا می دارد. سیاست در این مفهوم بی ارتباط 

با ریشه عربی آن ساس - یسوس به معنای "رام کردن اسب" نیست، زیرا در 

اینجا نیز هدف اساسا مهار انسانهایی است که به آنان همچون حیوانات بهره 

ده نگریسته می شود. استنکاف از پذیرش چنین جایگاهی سیاست )مجازات( 

است،  پیشامدرن  دوران  مهم  ویژگی های  از  خود  این  که  دارد  همراه  به  را 

دورانی که در آن نه ارتقاء اجتماعی و نه مشارکت عموم در مسایل سیاسی 

"سیاست شدن" مشخصه  و  کردن"  "سیاست  به یک سخن،  بود.  تصور  قابل 

عصری  است که در آن مقوله ای به نام ملت حضور نداشت.

سلطه  از  کشور  تدریجی  استقالل  پی  در  که  ایران  تاریخی  و  ادبی  متون 

اعراب  و با آگاهی از علل اضمحالل  امپراطوری های باستان، به ویژه سلسله 

ساسانیان، به نگارش درآمدند جملگی بر این تقسیم بندی اجتماعی و تدابیر 

نامه خواجه  سیاست  یا  سیرالملوک  دوگانه عدالت و سیاست داللت دارند.  

نظام الملک طوسی یکی از مهمترین متونی است  که در اینجا برای آشنایی 

بیشتر با مفهوم پیشا مدرن سیاست به آن نظر می افکنیم. نظام الملک در 

می  بیان  را  دوگانه  تدابیر  این  از  و هدف  انگیزه  روشنی  به  اثر  این  ابتدای 

دارد: "اکنون بحمدالله در این روزگار مبارک در همه جهان کسی نیست که 
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بدل خالفی اندیشد یا سر او از چنبر اطاعت او ]ملک] بیرونست. ایزد تعالی 

این دولت را تا قیامت پیوسته داراد و چشم بد وعین الکمال از این مملکت 

روزگار  عالم  خداوند  این  سیاست  و  عدل  اندر  خالیق  ]تا  ]دارد  داراد  دور 

می گذرانند." او  نخست َملک و فرمانروای خود را به اجرای عدالت فرا می 

خواند تا بدان حد که او را موظف می دارد  تا "در هفته دو روز بمظالم ]به 

مظالم] بنشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف دهد و سخن رعیت بگوش 

تا آنجاست  تاکید بر عدالت  این  الملک 13۴۴، 9-1۰(.   خود بشنود" )نظام 

که خواجه شرط برخورداری شاه فرمانروا از فرّه ایزدی را تعهد وی به رفاه و 

امنیت "بندگان" خود می داند.  چنین نگرشی حاکی از جهان بینی کلی اوست 

که به رغم پایبند بودن به آمیزش دین و حکومت، مسایل این جهانی را بر 

اعتقادات آسمانی رجحان می دهد، نکته ای که در شماری از حکایات تمثیلی 

او به چشم می خورد  )به عنوان مثال نگاه کنید به حکایت یوسف و حکایت 

مرد توانگر و سگ گر، نظام الملک 13۴۴، 11،168(.

در این حکایات نظام الملک همچنین به نقل از پیشینیان بر ضرورت اعمال 

سیاست )مجازات( تاکید می ورزد که در وهله نخست کسانی را شامل می 

شود که در اجرای عدالت قصور ورزیده اند: "... پادشاه را از احوال گماشتگان 

باید رسید چون  بر می  ایشان  از روش و سیرت  پیوسته  نباید بودن و  غافل 

باید  را  او  کردن  نباید  ابقا  هیچ  آید  پدیدار  ایشان  از  را  خیانتی  و  نادرستی 

معزول کرد و بر اندازه جرم او مالش دهد تا دیگران عبرت گیرند و هیچ کس 

از بیم سیاست بر پادشاهان نیارد اندیشید..." )نظام الملک۲7،13۴۴، 33(.  در 

اینجا نگاه نظام الملک متوجه ظلم و بیدادگری های حکام است که موازنه 

اجتماعی را بر هم زده، "رعیت را درویش" و "بیکبارگی بنیرنگ مزدک فریفته" 

]به یکبارگی به نیرنگ مزدک فریفته] می گرداند )نظام الملک 13۴۴، 36(.

اگر چه نظام الملک هیچگاه مستقیما از اعمال سیاست )مجازات( بر توده 

به  راعی  و  "رمه"  به  رعیت  از  او  قیاس  اما  آورد،  نمی  میان  به  سخن  عام 

"چوپان" نشانگر جایگاه دون پایه ای است که او برای آنان در نظر دارد. ۲6از 

همین رو، او شاه فرمانروا را هشدار می دهد که "اگر با بندگان بیشتر نشیند 

حشمت را زیان دارد و حرمت شکسته شود و رکیک طبعی باشد که ایشان 
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حرمت را نشاید..." )نظام الملک 13۴۴، 1۴1(. روشن است که قرار گرفتن در 

ناپذیری که همزمان عاملی برای صغارت رعیت  نازل و تغییر  چنین جایگاه 

انگاشته می شود هرگونه مشارکت در امور مملکتی را از او سلب می نماید. 

به   متعلق  اساسا  که  است  امتیازاتی  زمره  در  الملک  نظام  تفکر  در  امر  این 

اشراف و برگزیدگانی چون اوست.  بنابر این، او تنها زمانی رعیت را مستحق 

سیاست شدن می داند که با  مداخله در امور مملکتی وعدول از وظایف خود 

گوید:  از گدشتگان می  نقل  به  که  آنگونه  یا  به خطراندازد،  را  نظم موجود 

اگرمالش  و  اند  دلیر شده  و  ما  عدل  بسیارِی  از   ... گشته  ادب  بی  رعیت   "

نیابند... تباهی پدید آید" )نظام الملک 13۴۴، ۲۴(. بدین سان، مفهوم جزایی 

و کیفری واژه سیاست با دیگر مفاهیم آن چون حراست و پاسداری )از نظام 

طبقاتی موجود( در پیوند قرار می گیرد، چرا که هر دو مفهوم اصوال با حوزه 

فرمانروایی مرتبط می باشد. 

آنچه در سیاست نامه آمده در دیگر متون فارسی چون  شاهنامه فردوسی، 

، تاریخ بیهقی، قابوس نامه وشمگیر زیار، نصيحة الملوک امام محمد غزالی، 

اخالق ناصری خواجه نصیر طوسی، بوستان و گلستان سعدی نیز به شیوه ها 

و تاکیدات متفاوت بیان گردیده است. همانند سیاست نامه، در همه این آثار 

مفاهیم سیاست و عدالت در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند، افزون بر 

اینکه عدالت یا داد همواره به معنای اخذ مالیات متناسب با درآمد رعایا می 

باشد و سیاست اصوال ترفندی برای حفظ نظم موجود. البته نباید فرض را بر 

این گذاشت که سالطین و حکام وقت لزوما در جهت اجرا و پیشبرد این تدابیر 

اهتمام می ورزیدند، اما آنچه که می توان به صراحت بیان کرد بصیرت نهفته 

در این دو واژه است که از دیدگاه نظری تا ظهور خاندان صفوی تداوم داشت.

عدالت و سیاست در دوران صفوی

با تاسیس سلسله صفوی )11۴8–9۰7 هجری قمری و 1736–15۰1 میالدی( 

و استقرار شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی ایران پیوند دیرینه بین 

عدالت و سیاست به تدریج گسیخت و هر دو مفهوم در چنبره الهیات شیعی 
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قرار گرفته و دکرگون گشتند. مصداق این دگرگونی محو سنت مستقل آیین 

شهریاری از ایران و خرد سیاسی نهفته در آن بود که هیچگاه جز اندک موارد 

زودگذری به این سرزمین بازنگشت.  اگر چه بخشی از رسالت شاهان صفوی 

کماکان  در حراست و پاسداری از عدالت خالصه می شد، اما این مفهوم به 

ویژه در دوران میانی و متاخر حکومت این سلسله عمال از درون تهی گشته 

باقر  که عالمه محمد  است  توصیفی  نکته  این  موید  یافت.  مبهم  معنایی  و 

مجلسی ازششمین امام شیعه،  جعفر صادق نقل می کند: "عدالت از عسل 

شیرینتر، و از کره نرمتر، و از مشک خوشبوتر است" )مجلسی 139۲، 375(.  

محتمال مخاطب این توصیف عامیانه و بالطبع عوام فریبانه رعیتی است که بر 

خالف علمای شیعه و سادات از کمترین معافیت های مالیاتی برخوردار بود 

و گاه نیز به بیگاری گرفته می شد )لمبتون1377، ۲15(، هرچند اینگونه شیوه 

ها  سدی در مقابل بروز شورش های محلی بر علیه بیدادگری های حکام و 

اعمال غاصبانه و غارتگرانه شاهان صفوی نبود.  دیگر اینکه عالت مفهومی 

داشت ضعف  نظر  با  مناسبات قدرت  آن  در  که  به خود گرفت  پدرساالرانه 

فرودستان و به تاثر از مالحظات اخالقی اعمال می شود، چنانکه مجلسی با 

استناد به  حضرت علی بن الحسین می گوید: "حق رعیت بر پادشاه آن است 

که پادشاه بداند که ایشان براي این رعیت او شده اند که ایشان را خدا ضعیف 

گردانیده و او را قوت داده است. پس واجب است بر او که در میان ایشان به 

عدالت سلوك کند..." )مجلسی 139۲، 375(.

عدالت  شیعه  علمای  بیشتر  چه  هر  گرفتن  قدرت  با  اینکه  مهمتر  تحول 

اینک  بود.  نموده  پرواز  آسمان  به  و  داده  دست  از  را  خود  زمینی  خصلت 

رسیدگی به بی عدالتی ها و بیدادگری ها به جهانی دیگر موکول شده بود و 

مظلومین  برای دادخواهی تنها به درگاه خدا پناه می جستند.  چنین است که 

عالمه مجلسی مهدی، امام غایب را یگانه مجری عدالت می داند: "آفتابی ... 

که از مغربش طالع میگردد، و از میان رکن حجر و مقام ابراهیم ظاهر خواهد 

شد، و زمین را از کافران پاك خواهد کرد، و ترازوي عدالت او برپا خواهد کرد 

که هیچ کس به دیگري ظلم نکند )مجلسی 1۲1،139۲(. 

این چرخش در مفهوم عدالت که با موکول نمودن آن به جهانی دیگر تحقق 
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رسالت   با  را  خاکی  فرمانروای  دادگسترانه  نقش  فزاینده ای  طرز  به  می یابد 

دیگری که پاسداری و اشاعه  دین است جایگزین می نماید. نیاز متقابل شاهان 

صفوی و علمای شیعه به یکدیگر این روند را تسریع می نمود. در این معادله، 

عدول شاه از اجرا و نظارت بر عدالت به معنای برقراری توازن اجتماعی چیزی 

از فرّه ایزدی او نمی کاهد، مهم اقتدار او در جهت  حفظ و گسترش دین است. 

در اینجا نیز گفته عالمه مجلسی گویاست: 

بدانکه پادشاهانی که بر دین حق باشند ایشان را بر رعیت حقوق 

ایشان مینماید و دفع دشمنان  بسیار هست که حفظ و حراست 

دین از ایشان میکند و دین و جان و مال و عرض ایشان به حمایت 

پادشاهان محفوظ میباشد پس ایشان را دعا باید کرد و حق ایشان 

را باید شناخت خصوصا در هنگامی که به عدالت سلوک نمایند. 

چنانچه حضرت در این حدیث شریف فرموده اند که از اجالل و 

مراد  که  است  این  ظاهرش  اگرچه  عادل  پادشاه  تعظیم خداست. 

امام و منسوبان آن حضرت باشد ) مجلسی 139۲، 383(.

این گفته مجلسی بیان ساده تری از مفهوم عدالت تشریعی یا عدل الهی را 

ارائه می دهد که پیش  از او مال صدرا در قالب فلسفه وفقه اسالمی عرضه 

داشته بود. مال صدرا با بسط و گسترش این مفهوم در دو مبحث "شریعت 

باطنی" و "شریعت ظاهری" عدالت را که پیشتر در آثار اُدبا و دیوان ساالران 

مضمونی اجتماعی-اقتصادی داشت به  مفهومی اخالقی و مذهبی مبدل می 

سازد. او شریعت باطنی را عمدتا تصفیه نفس از "صفات حیوانی"، "خواستهای 

شهوانی" و نهایتا دل کندن از دنیای "فانی"  می داند که نتیجه آن "عدالت 

درونی" یا به عبارتی توازن میان قوای نفسانی است. )مالصدرا 1381، 1۲8( 

از طرف دیگر، شریعت ظاهری تبیین مناسبات جهان خاکی در سایه احکام و 

فرایضی است که او قوانین عادالنه الهی می داند: 

ناپاکیهای  از  ظاهر  سازی  پاك  ظاهری،  شریعت  ]از]  ...مقصود 

جسمانی و واداشتن انسان به کارها و عباداتی است که اعضایش 

به ترك لذت ها ملزم گرداند و وادار  را  او  را به خضوع وادارد و 
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به دادن صدقات به فقرا و مساکین و شمار اهل ایمان را در اثر 

زناشویی ها بیش، و شمار کافران و منافقان و مفسدان را با تشریع 

جهاد، کم کند و حدود را جاری سازد و ظالمان و گناهکاران را به 

وسیلۀ دیه ها و تعزیرها اصالح کند تا نظام حفظ شود و مردم چون 

چهارپایان رها و یله نباشند. )مالصدرا 1381، 15۲(

جمالت فوق نه موعظه، که گفتمانی است در جهت اعمال تکنولوژی قدرت 

این  در  جامعه.   بر  حاکم  مراتبی  سلسله  نظام  حفظ  مشخص  هدف  با  و 

در  آن  مفهوم  و  معنی  اما  آید   می  میان  به  سخن  ظلم  از  گرچه  گفتمان 

الهیات شیعی  از سایه سنگین  این خود ناشی  ابهام قرار دارد که  از  هاله ای 

بر امور دنیوی است تا  آنجا که عدالت از یکسو به فریضه ای درون فردی 

دین  پاداش  و  کاران  گناه  )جزای  آن  اجرای  دیگر  از سویی  و  می یابد  تقلیل 

باوران( به روز معاد موکول می شود. این تعبیر از عدالت عمال صاحبان سیم 

و زر را از مجازات این جهانی مصون می دارد، چرا که آنان فقط در جهانی 

دیگر پاسخگوی ظلم و بیدادگری های خود می باشند. موید این نکته گفته ای 

است که عالمه مجلسی به پیامبر اسالم نسبت می دهد: "بپرهیزید از ظلم که 

ظلمات روز قیامت است، یعنی موجب تاریکی آن روز می گردد."او همچنین 

به نقل از امیرالمؤمنین می گوید: "بد توشه ای است برای روز قیامت تّعدی 

نمودن، و ظلم کردن بر مردم" )مجلسی 139۲، 375(.

و  می شود  عام  توده  مشمول  نخست   درجه  در  خاکی  جهان  در  مجازات 

این به ویژه زمانی است که به گفته شاه عباس از رعیت "بی اندامی" سرزده 

و به "فتنه و آشوب" برخاسته و نظام موجود را که بر "شارع مقدس" استوار 

است به انحطاط بکشد. )منجم یزدی 13۴6، ۲۲۴(  در اینجاست که شاهان 

صفوی و روحانیت شیعه برای حراست از نظم موجود وارد ائتالفی تاریخی 

گشته و متقابال مواضع یکدیگر را تحکیم می بخشند. در این ائتالف رسالت 

شاه  در مقام دادگستر و مرشد دینی پاسداری از نظام مبتنی بر بهره کشی 

است که به یاری مراجع روحانی تقدس وقوام یافته است. این رسالت منشاء 

افتدار خداگونه ای برای شاهان صفوی است که سپاس نداشتن آن در نظرگاه 
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مجلسی  "مستوجب سیاست بلیغ میگردد." )مجلسی 139۲، 39( او سپس در 

قالب داستان بلوهر زاهد و یوذاسف پسر پادشاه به موعظه شاهان صفوی 

بر می خیزد و بر لزوم سیاست در مفهوم تادیبی و جزایی آن سخن می گوید:

بدان - اي پسر پادشاه - که: مرد عاقل دانا سزاوار آن است که 

در سیاست و تأدیب نفس خود مانند امام عادل دوراندیش باشد، 

که تأدیب میکند عامه خلق را، و به اصالح میآورد امور رعیت را، و 

امر میفرماید ایشان را به اموري که صالح ایشان در آنهاست، و نهی 

میفرماید ایشان را از چیزهایی که باعث فساد ایشان است، و عقاب 

میکند کسی را که مخالفت و عصیان او ورزد، و نوازش میکند کسی 

را که فرمان او برد... آیا نمیدانی که بهترین عبادتها عملی است که 

دشوارتر است، و دشوارترین عملها سیاست رعیت است...؟)مجلسی 

.)۲۴7 ،۲38 ،139۲

بدین سان، عصر صفوی شاهد پیدایش سنگین ترین مجازات ها برای جرم 

های سیاسی-مذهبی بود که بسیاری از آنها در ارتباط با شورش های مردمی 

قرار دارند که هم دولت و هم نهاد دین را تهدید می کرد. بی دلیل نیست 

می  تلقی  شاه  علیه  عصیان  و  توطئه  که  ها  شورش  این  فرونشاندن  در  که 

گشت شیخ و شاه متحدا دستگاه سیاست را به کار انداخته و شورشیان را  در 

جا منکوب می نمودند. سر انجام خونبار قیام حروفچینان و نقطویان تبریزو 

برنجکاران و ابریشم بافان گیالن در دوره شاه عباس اول حاکی از این واقعیت 

با فتوای مراجع مذهبی  و مداخله سپاهیان قزل باش که" کاله  است. قیام 

دوازده امام بر سرداشتند" سرکوب گردید )کویر1393، ۲65(. از این منظر می 

توان گفت که در عصر صفوی پیکان سیاست منحصرا و به نحو فزاینده ای 

توده عام را آماج قرار می داد. 

عدالت و سیاست در عصر قاجار

سیاست در مفهوم تادیبی و جزایی آن که با تکیه بر قوه قهریه در جهت 
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ثبات حکومت و نمایش اقتدار پادشاه اعمال می گشت همچنین معرف ایران 

عصر قاجار بود. اگر چه این نوع سیاست ورزی در بدو امر عمدتا  متوجه 

مدعیان بالفعل و بالقوه سلطنت بود که اغلب با کور ساختن آنان انجام می 

شی، اما به تدریج و در اشکال متعدد گردنکشان، معاندین، بدعت گزاران، و 

سرانجام گروه های مختلف مردم را در بر گرفت. شورش لوطیان اصفهان به 

اوژن  گزلرش  بر  بنا  که  در 18۴۰میالدی  باقر شفتی  سرکردگی مجتهد محمد 

فالندن به تجاوز شماری از زنان و نا امنی در سراسر شهر انجامید و تنها با 

از موارد مهم اعمال سیاست  مداخله شخص محمد شاه قاجار خاتمه یافت 

-13۴ )فالندین  می باشد  قاجار  دوران  در  آرامش   و  نظم  برقراری  انگیزه  با 

135(. در این مورد خاص شمه ای از عدالت به چشم می آید که در حمایت 

از شهر  اجبار مجتهد مذکوربه خروج  بویژه  از قربانیان و مجازات مجرمین، 

به به اجرا در آمد. معهذا این سنت دادخواهی که بخشی از اقدامات  تجدد 

امیر کبیر و میرزا حسین  برکناری  با  به شمار می رفت  خواهانه عباس میرزا 

خان سپهساالر از مقام صدارت به دیار فراموشی سپرده شد، و حتی آنگاه که 

ناصرالدین شاه در سال 1۲81هجری قمری اقدام به تاسیس "صندوق عدالت" 

نمود تا بدینوسیله رعایا شکایات خود را از ظلم و تعدی حاکمان به گوش وی 

برسانند نتیجه ای حاصل نگشت )مستوفی 1371، 135-137؛ هدایت 1363 ، 

75(.  همینطور فرمان ناصرالدین شاه پس از بازگشت از دومین سفر فرنگ 

درحفظ جان و مال و آزادی افراد و تاسیس دادگاه های حقوقی و کیفری راه 

به جایی نبرد )کرزن 1388، 598(. در واقع دوره 55ساله سلطنت ناصرالدین 

شاه که از آن به عنوان عصر ناصری یاد می شود به رغم آنکه با صدور منشوری 

منتسب به وی مبتنی بر ممنوعیت شکنجه، ظلم و تعدی آغاز گشت، عصر 

گزارش  این خصوص،  در  )آدمیت 136۲، 315(.   است  غارتگری  و  بیدادگری 

ساموئل گرین بنجامین، نخستین سفیر آمریکا در ایران، از سرنوشت بازرگان 

اصفهانی که برای وصول طلبش )مبلغ مازاد بر مالیت( از شاهزاده ظاللسلطان، 

حاکم اصفهان، به درگاه ناصرالدین شاه متوسل شده و دستخطی در حمایت 

از عریضه اش دریافت کرده بود  قابل ذکر است. هنگامی که بازرگان دستخط 

شاه را در حمایت از عریضه اش به پیشگاه حاکم مطلق ارائه نمود، به فرمان 
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با کارد سینه اش را شکافته  او فراشان و میرغضبان "دستهای او را بستند و 

بردند"  شاهزاده  نزد  و  گذاشته  بزرگی  دیس  در  آنرا  و  درآوردند  را  قلبش  و 

)بنجامین 1363، 1۴۲-1۴3(.

این  در  قاجار  حکام   وتعدیات  بیدادگری  از  فراوان  های  نمونه  تردید  بی 

دوره را می توان برشمرد، اما همین نمونه گواهی است بر گسست رابطه بین 

عدالت و سیاست که تا عصر مشروطیت همچنان تداوم داشت. این گسست 

به طرزی روز افزون درسنگین تر شدن وزنه سیاست )مجازات( که اینک گروه 

ای  مجموعه  تحت  و  گشت  پدیدار  می داد  قرار  آماج  را  مرم  مختلف  های 

ازعوامل تاریخی، اجتماعی-اقتصادی، وفرهنگی گسترش یافت. سیاست های 

دول استعماری روس و انگلیس در ایران  و هزینه های تصاعدی شخص شاه، 

شاهزادگان، و مستمری بگیران قاجار که اقتصاد کشور را به ورطه ورشکستگی 

کشانده بود از عوامل مهم در این زمینه محسوب می شوند. عمل کرد این دو 

عامل را باید در فقر عمومی و فشار اقتصادی براصناف و تجار دید که اغلب 

در تقابل میان عامه مردم و دستگاه حکومتی متظاهر می گشت. در این میان 

تجدد خواهی طیفی از مستبدان که صرفا در شیوه زندگی فرنگی مآبانه و پر 

خرج آنان خالصه می شد نیاز به توان مالی بیشتر را از راه اخاذی، اجحاف 

و تعدی بر آحاد مردم ضرورت می بخشید. این رویه غاصبانه  نه تنها توسط 

حکام و شاهزادگان، که شخص ناصرالدین شاه نیز به کار گرفته می شد که بنا 

بر گزارش کارال ُسرنا  با تکیه بر مقام و موقعیتش خود را در مال و میراث افراد 

متوفی شریک می دانست.  در همین گزارش ُسرنا منطق رفتار حریصانه شاه را 

اینگونه توصیف می کند: "او ] شاه] به رعایای خود اجازه داده تا به هر نحو 

ممکن ثروت بیاندوزند. اما همیشه حق بازپس گرفتن این ثروت  جمع آوری 

شده بطور یکجا برای خود او محفوظ است" )ُسرنا 136۲، 91-9۲(. 

چنانکه  می یافت،  تسری  نیز  "رعایا"  جان  بر  شاه  پنداشته  خود-  حق  این 

عریضه فوجی از سربازان به ناصرالدین شاه مبنی بر پرداخت مواجب معوقه 

شان به مرگ تنی چند و قطع عضو شمار دیگری از آنان انجامید )ّسرنا 136۲، 

۲85-۲8۴(.  در همه این موارد، اعتراض به بیدادگری های حاکم بر کشور و 

تالش برای احقاق حق از سوی گروه های مردم که در نگاه مستبدان غارتگر 
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همچنان "رعیت" پنداشته می شدند، مداخله در امور مملکتی  تلقی می شد 

که مستوجب سیاست )مجازات( بود. بی دلیل نیست که رئیس صنف خبازان 

تهران که در سال 1۲91هجری قمری/ 187۴میالدی  در پی گرانی غله مستقال 

تصمیم به افزایش قیمت نان گرفته بود به امر حاکم شهر در تنور افکنده شد 

)ُسرنا 136۲، 1۲7(. او و بازرگان اصفهانی و همینطور سربازان معترض هریک 

به نوعی پا به عرصه ای نهاده بودند که حکومتگران منحصرا در تملک خود 

می دانستند. 

قمری  در سال 1۲96هجری  کازاخ  تر  دقیق  زبان  به  یا  قزاق  قوای  تشکیل 

حاکی از گسترش دامنه سیاست در ابعاد وسیعتر بود که رسالت خود را در 

سرکوب اعتراضات مردمی و حفظ امنیت کشور تعریف نمود، رسالتی که در 

عملکرد سیاسی چهره های شاخص و برآمده از آن چون لیاخوف روسی، رضا 

خان میر پنج، و سپهبد فضل الله زاهدی نمایان گشت.  اینکه این نیروی حافظ 

امنیت نسبت به بسیاری از نا امنی های کشور از جمله ربوده شدن دختران 

قوچان هیچگونه عکس العملی بروز نداد خود نشان از خاستگاه استبدادی و 

استعماری آن داشت که در تقابل با جنبش های نو ظهورملی و مردمی قرار 

مشروطیت  انقالب  رهبران  از  وسیعی  طیف  رحمانه  بی  کشتار  گرفت.  می 

در 19۰8میالدی  ملی  بستن مجلس شورای  توپ  به  از  نیرو پس  این  توسط 

تاییدی است بر این واقعیت که خود حکایت از فصل دیگری در تاریخ ایران 

دارد. در این فصل جالدان، میرغضبان و فراشان با نام های دیگری در گروه 

های سازمان یافته تر و با برخورداری از تکنولوژی مدرن همچنان به  ایفای 

نقش می پردازند. 

ملت و سیاست

در عهد حکمرانی آصف الدوله در کرمان که از او به عنوان یکی ازمستبدترین 

رخ  واقعه ای  می شود  برده  نام  ناصری  متاخر  عصر  حاکمان  بیرحم ترین  و  

داد که سالها بعد در محافل مشروطه خواه دهان به دهان نقل می شد. در 

این واقعه آصف الدوله فرمان به  گردن زدن مردی می دهد که تنها گناهش 
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اعتراض به چهار برابر شدن قیمت ماست بود )کرمانی 136۲، ۲61(، عملی که 

از نظر حاکم مستبد مداخله در امور مملکتی تلقی می گشت و می بایست به 

شدیدترین وجهی بدان پاسخ داده می شد. اگرچه واقعه در زمان وقوع امری 

عادی به نظر می رسید]1]، اما بازگویی واقعه که خود نشان از عدم پذیرش آن 

داشت، فرارسیدن عصری نوینی را بشارت می داد، عصری که در آن ملتی نو 

پا خاسته با حضور در کارزار ملی مفهوم  سیاست را از مجازات به مشارکت 

در امور سیاسی مبدل ساخت. جنبش سراسری مردم ایران در اعتراض به امتیاز 

انحصار کمپانی رژی بر تولید و توزیع تنباکو و تبعات استعماری اش  که در 

سال 1891میالدی ناصرالدین شاه را به الغاء آن وادار نمود آغاز چنین عصری 

بود . حضور گسترده گروه های مختلف مردم ، از جمله زنان در این حرکت 

اعتراضی که به درستی از آن به عنوان نخستین جنبش ملی ایران یاد می شود 

سلطنتی  کاخ  پستوهای  در  را  فرمان  به  گوش  میرغضبان  و  فراشان  تنها  نه 

حسن  میرزا  گفته  نمود.  ترغیب  مردم  با  ائتالف  به  را  روحانیت  و  محصور 

آشتیانی، مجتهد تهران، خطاب به فرستاده ناصرالدین شاه پس از الغای امتیاز 

تنباکو گویاست: "من نماینده مردمی هستم که از زورگویی های شاه خسته 

شده اند. اگر من قبل از دریافت تمام تضمین های مطالبه شده  با ]شاه] از 

در سازش در می آمدم، مردم طناب دور گردنم میانداختند و مرا کشان کشان 

به طرف دروازه سفارت روس می بردند تا با عجز و البه کمک طلب کنم..." 

که  بود  عاقبتی  از  اجتناب  محتمال  او  انگیزه   .)  1۰6-1۰5  ,1966  Keddie(

گریبانگیر میرزا ابوالقاسم، امام جمعه تهران، شده بود که به خاطر فراخواندن 

مردم به عدم مخالفت با قرار داد تنباکو و حمایت از شاه مورد هجوم گروهی 

از زنان معترض قرار گرفت )کربالیی، 1361، 113(.

اما راه ورود به سیاست برای گروه های ناهمگون، منقسم، و گاه متخاصم  که 

اینک در پروسه ملت شدن بودند راهی بود که با کلید عدالت گشوده می شد. 

موید این نکته شعار دادخواهانه ای است که زنان تهران هنگام محاصره کردن 

کالسکه مظفرالدین شاه در ارتباط با فروش و اسارت دختران قوچان سردادند: 

1-به نظر می رسد که این واقعه دراولین دوره حکمرانی آصف الدوله درکرمان بین  سال های 1۲96-1۲95 

 .قمری یا 1888-1887 میالدی رخ داده باشد
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را  زنها   – سفارت  رفتند  مردم   – زیارت  رفتند  آقایون    - عدالت  با  شاه  "ای 

کشور   – صدارت؟!  و  الدوله  عین  حمایت؟!  ظلم  از  کی  تا   - اسارت  بردند 

های  انگیزه  که  نیست  تصادفی   .)۴7  ،137۴ آبادی  )نجم  غارت؟!"  به  رفته 

عاجل انقالب مشروطیت که به حضور گسترده مردم در عرصه سیاسی انجامید 

به چوب بستن  تهران،  الدوله حاکم  تجار توسط عالء  بستن  به چوب  مانند 

مجتهد کرمان، قحطی نان در مشهد، و نمونه های دیگر، همه و همه گفتمان 

ایجاد  برای  ملی  خواست  در  که  می کشیدند  یدک  خود  با  را   عدالتخواهی 

"عدالتخانه" و سرانجام نظام مشروطه سلطنتی تجلی یافت. محدودیت اقتدار 

شاه، پاسخگویی مقامات حکومتی در برابر نمایندگان مردم، تساوی حقوقی 

شاه و گدا )اصل هشتم متّمم قانون اساسی مشروطیت( که با استقرار نظم 

بودند.   گفتمان  این  این  مهم  پیامدهای  از  می یافت  عینیت  مشروطه  نوین 

محاکمه آصف الدوله حاکم وقت خراسان در نخستین مجلس شورای ملی به 

اتهام عاملیت در سرنوشت شوم دختران قوچان نماد عدالت خواهی بود که 

مجداالسالم کرمانی، مدیر روزنامه محاکمات، آن را نخستین "محاکمه قانونی" 

در ایران دانست، رخدادی که برای او به مراتب مهمتر از محاکمه درایفوس 

در فرانسه بود تا آنجا که  روز محاکمه را روز "عید ملی" ایرانیان خواند، روزی 

"فیروز" که  "ظالم و مظلوم از یکدیگر متمایز می شوند و کلمه حق ظاهر 

می شود و دیگر کسی جرئت اقدام به ظلم نخواهد کرد" )محاکمات،  شماره 

۲، 13جمادی االول، 13۲5هجری قمری/۲۴ژوئن 19۰7(.

الدوله  آصف  محاکمه  و  عزل  نبود.  واقعیت  از  دور  مجداالسالم  برداشت 

موجی از تظلم خواهی را به دنبال داشت از جمله شکایت زنی از امام جمعه 

تهران در سال 13۲8هجری قمری /191۰میالدی که با وجود امتناع طرف مورد 

اتهام از حضور برای بازخواست و حتی تهدید به تادیب اعضای محکمه مورد 

آبادی 137۴، 136-135(. جنبش عدالتخواهی در  رسیدگی قرار گرفت )نجم 

قالب روحی مدرن سیلی از واژه های  حقوقی نوین را در جامعه روان ساخته 

داشت،  می  مصون  اشراف  تعدیات  برابر  در  را  مردم  توده  تنها  نه  که  بود 

رهایی  روحانیت  سلطه  از  را  آنان  شرعی  احکام  زدن  کنار  با  همچنین   بل 

می بخشید. دیگر نه حرف شاه قانون بود و نه مجتهد در مقام قانون گذار 
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و نقش آنان صرفا به حوزه استصوابی محدود می شد. دیگر اینکه با انتصاب 

مورگان شوستر به مقام خزانه دار کل کشور و الزام طبقه اشراف به پرداخت 

مالیات تصاعدی نوعی موازنه اجتماعی را بر قرار نمود که  یاد آور مفهوم 

از  اینک  مردم  که  تفاوت  این  با  بود،  الملک  نظام  نامه  سیاست  در  عدالت 

جایگاه "رعیت" که محتوم تصور می شد بیرون جسته بودند. دراینجاست که 

واژه ملت جایگزین "رعیت" و "امت" می شود و ایرانیت در کالبدی نوین به 

خودنمایی و خودستایی می پردازد، تحولی که پس از صدور فرمان مشروطیت 

این  یافت.  بازتاب  ایران"  باد ملت  "زنده  فریاد  در  از سوی مظفرالدین شاه 

تحول همزمان دگرگونی واژه سیاست را به همراه داشت، واژه ای که دیگر 

تعیین  در  ملت  اراده  تصریح  برای  ای  وسیله  که  میرغضب،  تیغ  یادآور  نه 

سرنوشت خود بود. این مفهوم نوین سیاست به روشنی در لحن انتقاد آمیز 

زنی از اتحادیه غیبی نسوان باز تاب می یابد که در ارتباط با پیشرفت کار نازل 

نمایندگان مجلس گفت: "اگر در خود چنین پیشرفت نمی بینند و می خواهند 

باز هم  به ترتیب سابق پیش بروند ... همه اسغفا از کار خود بدهند و ... چهل 

روز هم کار را به دست ما زنها وا گذارند"  )نجم آبادی 137۴، 196(.

پیدایش  در  توان  گسترده ترمی  ابعاد  در  را  سیاسی  مشارکت  و  این حضور 

انجمن های متعدد، احزاب سیاسی، توسعه جراید و مهمتر اجتماعات مردم در 

روند انقالب مشروطیت دید  که در فاز دوم آن نقش به مراتب پر رنگ تری 

ایفا نمودند. برشمردن اشکال و نمونه های این حضور سیاسی طبعا نیازمند 

می  بیان  را  تحول  این  جوهر  و  روح  که  آنچه  اما  است،  مستقلی  بررسی 

درج  روزنامه ها  در  تالطم مشروطیت  پر  دوران  در  که  است  طنزهایی  دارد 

خشم   و  ناخرسندی،  ترس،  حال  عین  در  که  طنزها  این  از  یکی  می گشت.  

حامیان رژیم استبدادی را انعکاس می دهد  مضمون سرمقاله ای است که در 

شماره 5 روح القدس درج گردیده : "خدایا ما را از شر این حشرات حفظ کن 

... به شما چه که امین السلطان در تمام صدارت خود به این ملت و مملکت 

خیانت کرد؟ ... به شما چه که چرا آصف الدوله و غیره را به جزای خود نمی 

رسانند...؟!  )روح القدس ، 1 شعبان 13۲5 برابر با 5 سپتامبر 19۰7(.  نمونه 

دیگر طنزی است که روزنامه  آذربایجان خطاب به روزنامه نگاران انتشار داد:  
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"... به عالم روزنامه نویس چه ربطی دارد که آصف الدوله در خراسان دخترها 

دولتی  کارهای  به  که  است  مملکت  حاکم  نویس  روزنامه  مگر  فروخته؟  را 

مداخله می کند؟" )آذربایجان، 1۴، ۲۴ربیع الثانی 13۲5 برابر با 6 ژوئن 19۰7(. 

مجموعه طنزهای انتقادی علی اکبر دهخدا که تحت عنوان "چرند و پرند" در 

هفته نامه صور اسرافیل درج می شد حاوی نمونه های دیگری است. یکی از 

این طنزها در قالب موعظه به کنشگران سیاسی است: "عزیزم خرمگس اوالد 

آدم مثل تو سر سالمت به گور نمیبرد تو را چه افتاده خودت را داخل کارهای 

دولتی بکنی لقب بدی لقب بگیری. مگر نشنیده ای که شاعر میگوید صالح 

مملکت خویش خسروان دانند" )علی اکبر دهخدا، چرند و پرند، تهران: چاپ 

معرفت، بدون تاریخ، 11-1۰(. 

بود،  مدرن  دولت-ملت  تجلی  که  مشروطیت  عصر  آغاز  با  یک سخن،  در 

سیاست در مفهوم مشارکت سیاسی به طور برگشت ناپذیری توده ای گشت، 

برای  خود  بیهوده  تالش  در  خواهان  مشروعه  و  مستبدین  حتی  که  آنگونه 

بازگرداندن رژیم گذشته به الواط و اوباش محالت چاله میدان و سنگلج تهران 

توسل جستند و پای آنان را به میدان سیاست کشیدند. شایان توجه اینکه در 

رفتار خشونت آمیز این کنشگران نیزنوعی پیوند میان سیاست و عدالت به 

چشم می خورد که دراین  شعار آنان انعکاس می یافت: "ما دیگ پلو خواهیم 

مشروطه نمی خواهیم." معهذا همین پیوند که در قالب روحی مدرن زمینه 

ساز گفتمان سیاسی مشروطیت گردید و  پیکان سیاست/مجازات را که پیشتر 

به سوی "رعیت" نشانه رفته بود در یک چرخش تاریخی به سوی  کارگزاران 

و  تهران  فتح  از  پس  استبداد  سران  محاکمه  برگرداند.  کهن  نظام  مبلغین  و 

مخلوع  شاه  تبعید  به  که   19۰9 ژوئیه  در  مشروطیت  نظام  مجدد  استقرار 

نماد چنین چرخشی  انجامید  نوری و شماری دیگر  الله  اعدام شیخ فضل  و 

زاده،  منشی  خان  ابراهیم  میرزا  سرکردگی  به  مجازات"  "کمیته  تشکیل  بود. 

اسدالله خان ابوالفتح زاده، و محمد نظرخان مشکوةالممالک  که در سالهای 

بیان قهر  به ترور کارگزاران و رجال سیاسی کمر بست   1917-1916میالدی 

را مجازات  مرام سیاسی خود  که  بود  در مفهوم سیاست  این دگرگونی  آمیز 

دولتمردان فاسد و خائن اعالم داشت.
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سیاست در دوران پسا مشروطیت: از رضا شاه تا جمهوری اسالمی

با تهاجم نظامی روسیه به ایران در سال 1911که به کشتار بسیاری از رهبران 

انقالبی و برچیده شدن نظام مشروطیت انجامید و در پی آن اشغال کشور 

توسط قوای متفقین در جنگ جهانی اول، سیاسِت مبتنی بر مدنیت هم از 

و  نهادها  مردم،  اجتماعات  مجلس،  غیاب  در  بست.  بر  رخت  ایران  جامعه 

انجمن های مدنی سیاست بار دیگر تغییر شکل و محتوا داد که یا به صورت 

زد و بند های سیاسی بین دولتمردان و دول استعماری، و یا به اشکال پارتیزانی 

نمایان گشت. این دو شکل از سیاست که با اهداف متفاوت پیگیری می شدند 

نمودی از تداوم مبارزه بین جریان های چپ انقالبی و راست محافظه کار 

فاز دوم انقالب مشروطیت بود که اینک به جنگی فرسایشی مبدل گشته بود. 

فاتح این جنگ نیروی سومی بود که  از درون این کارزار سر درآورد، نیرویی 

که نه این بود و نه آن، اگر چه  جنبه هایی از هر دو را به عاریت گرفت. 

بر  ناجی ملت  عنوان  به  را  بود که خود  نیروی سوم  این  تظاهر  رضا خان 

جامعه مهدی گرای ایران تحمیل نمود و بدین سان هم ضربه نهایی را بر پیکر 

نیمه جان چپ انفالبی فرود آورد و هم راست سنتی را به حاشیه راند. اما اودر 

عین حال  هم خود را به فیگور انقالبی مزین ساخت و هم راست سنتی را با 

ظاهری مدرن بیاراست. در واقع آنچه در طی دوران صدارت و سلطنت مطلقه 

او تحقق یافت ظهور استبدادی نوین بود که در قامت ناسیونالیسم اقتدارگرا 

وهویت اندیش آریایی خود را عرضه نمود. این دو ویژگی های ناسیونالیسم 

با  مفهوم دولت-ملت مدرن بودند.  به نوعی در تضاد  رضا شاهی هر یک 

گروه  اش  فرهنگی  همایندهای  و  ناسیونالیسم  این  ایرانی/آریایی  اگرهویت 

های قومی و زبانی را به حاشیه راند، گرایش اقتدار گرایانه آن تمامی ملت را 

از صحنه سیاسی حذف و به نظاره گر صرف مبدل نمود. به این اعتبار، رضا 

شاه در واقع روح ناصرالدین شاه در کالبدی دیگر بود که جایگاه ملت را به 

را خود سرانه  دولتمردان  و  کارگزاران  که  در همان حال  داد  تقلیل  "رعیت" 

به مجازات تبعید، زندان، و مرگ محکوم ساخت. بر این منوال، در شرایطی 

که پنجه آهنین "دیکتاتور منور" هم مظهر اراده ملت و هم وسیله ای برای 

تلقی می شد  "رعیت"  که  ملتی  از جانب  بود مشارکت سیاسی  آن  سرکوب 
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نه تنها خارج از تصور که مشمول مجازات بود. چنین است که سیاست بار 

دیگر مترادف با مجازات گشت و فراشان و میرغضبان با نامها و القاب مدرن 

به  داشت  ملی  هویت  از  نشان  که  متحدالشکل  های  یونیفورم  به  ملبس  و 

سرکوب روشنفکران مستقل و کنشگران سیاسی برخاستند. دستگیری و حبس 

گروه موسوم به پنجاه و سه نفر که هسته مرکزی حزب توده را تشکیل می 

شاه  رضا  ایران عصر  در  را  مجازات  و  بین سیاست  ترادف  روشنی  به  دادند 

نمایان می سازد. 

با برکناری رضا شاه از سلطنت و به وجود آمدن فضای نسبتا باز سیاسی، 

ملت رانده شده از صحنه سیاست دیگر بار حضور خود را در کارزار ملی به 

از  بل مجموعه ای   ، متحدالشکل  نه موجودیتی  دیگر  گذاشت. ملت  نمایش 

عالئق و خاستگاه های متفاوت بود که اراده خود را با شرکت در احزاب و 

سازمان های سیاسی، اجتماعات زنان، سندیکاهای کارگری، شوراهای دهقانی، 

انجمن های فرهنگی و مدنی تصریح می نمود. با وجود خشونت های سیاسی 

شاهد  ایران  و  بود  بازگشته  ایران  جامعه  به  مدنیت  ها،  کجروی  و  پراکنده 

جهشی چشمگیر در حوزه ادبی و فرهنگی بود. در چنین شرایطی، سیاست 

بار معنایی عصر مشروطه را که همانا حق شهروندی برای مشارکت در امور 

فراشان  و  میرغضبان  و  بود  گرفته  باز  خود  به  می گشت  محسوب  مملکتی 

شمشیرهای خود را غالف کرده و به مخفیگاه ها پناه برده بودند.  سیاست در 

مفهوم تادیبی و جزایی آن اینبار نیز بازماندگان استبداد و دولتمردان را آماج 

قرار داده بود و مجریان آن روزنامه نگاران و نمایندگان منتخب مردم بودند 

که رسالت واقعی خود را با افشا، استیضاح، و عزل آنان ایفا می نمودند.  حزب 

توده و جریان  تحت رهبری دکتر مصدق که به ملی شدن صنعت نفت ایران 

انجامید به رغم  خطاها و کاستی هاشان نماد این دوره از تاریخ ایران بودند 

که در آن رویای جامعه ای مردم ساالر در شرف تحقق بود.     

اما این رویا نیز همانند رویای عصر مشروطیت با کودتای ۲8 مرداد 133۲ که 

ائتالفی از قوای استعماری و ارتجاع داخلی و مشارکت سیاسی اراذل و اوباش 

بود  ناکام ماند . ایراِن پس از کودتا  شاهد بازگشت فراشان و میرغضبانی بود 

که اینک تحت نام هایی چون بازجویان شهربانی، ماموران کمیته مشترک، و 
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شکنجه گران ساواک و با ظاهر آراسته به خدمتگذاری مشغول شدند. با حذف 

حزب توده از صحنه سیاسی و به حاشیه راندن جبهه ملی، سیاست به قلمرو 

انحصاری شاه فرمانروا و کارگزاران منفعل وی مبدل گشت و سیاسی بودن، یا 

به عبارتی توده ای یا مصدقی بودن عملی بود که مجازات شدیدی را در پی 

داشت. در این میان و در پاسخ به اقتدار روزافزون شاه که همچون پاشاهان 

گذشته ملت را رعیتی بیش نمی پنداشت، رمانتیسم قهرمان گرا که خود ریشه 

در سنت های حماسی و شیعه اثنی عشری داشت به گسیختگی بین کنشگر 

اندیش  این گرایش رمانتیک و گرایش هویت  انجامید.  سیاسی و توده مردم 

سالهای متاخر عصر پهلوی هر یک به نوعی راه را برای اسالم سیاسی هموار 

اقشار  مبارزاتی  سنگرهای  کردن  خالی  با  گرا  قهرمان  رمانتیسم  اگر  نمودند. 

سنتی فرودست را که پیشتر بخشی از پایگاه اجتماعی حزب توده را تشکیل 

با  اندیش  گرایش هویت  داد،  واپسگرایان مذهبی سوق  به سوی  دادند  می 

تاکید بر ضرورت بازگشت به خویشتن مقدمات پذیرش اسالم سیاسی را فراهم 

آن  بطن  از  که  بود  روندی  منطقی چنین  نتیجه  ایران  اسالمی  انقالب  نمود. 

منجی دیگری با عنوان ولی فقیه به پا خاست و در پی او فوجی از فراشان و 

میرغضبان با عناوینی چون حزب اللهی، کمیته چی، پاسدار، بسیجی، اطالعاتی، 

مامور ارشاد، بازجو، شکنجه گر، لباس شخصی و مداح روان شدند. اما این بار 

بودن   سیاسی  و  سیاست  و  یافت  تقلیل  "امت"  به  که  "رعیت"،  به  نه  ملت 

برای "معاندین" و مخالفین نظام همچنان مترادف با مجازات شکنجه و زندان 

یا اعدام بود.  بعالوه، نظام برآمده از انقالب بُعد دیگری بر مفهوم سیاست 

افزود و آن همانا عمل نمایشی  بیعت "امت همیشه در صحنه حاضر"  با 

و  سرکوب  برای  جمعی  حرکتی  و  ابزار  به  خود  که  ای  پدیده  بود،  "رهبر" 

مجازات مخالفین سکوالر نظام مبدل گشت. حمالت لشگر حزب الله به گرد 

همایی زنان و کانون نویسندگان در بدو انقالب و سپس کشتار جمعی زندانیان 

و  کنشگران سیاسی،  اعدام  و  تجاوز،  ای، شکنجه،  زنجیره  قتل های  سیاسی، 

سرانجام قتل عام معترضان سیاسی توسط نیروهای امنیتی، لباس شخصی ها 

و مداحان رژیم همه و همه نشانگر ماهیت جمعی و ضربتی مجازات برای 

عمل سیاسی در نظام جمهوری اسالمی است. 
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سیاست و چپ انقالبی 

اگر "منجیان" ملت با ناچیز شمردن  یا "مستضعف" پنداشتن مردم آنان را 

انقالبی هم چندان  امور سیاسی محروم نمودند، رفتار چپ  از مشارکت در 

متفاوت نبود. در این مورد دیگر نه "دون پایگی" اجتماعی توده ها، که عدم 

شرکت  در  را  آنان  صالحیت  فقدان  که  بود  شان  طبقاتی  و  سیاسی  آگاهی 

. اراده گرایی حاکم بر جریان های  مستقیم در سیاست را سبب می گشت 

چریکی دوران پیش از انقالب  که متاثراز جنبش های رهایی بخش آمریکای 

التین  وملهم از سنت های شیعی و اساطیر حماسی ایران باستان بودند، عمال 

مردم را نظاره گر فرض نموده  و از صحنه سیاسی دور می داشت. تاکید بر 

انقالبی که در تزمعروف  مسعود احمدزاده )135۰- نقش پررنگ روشنفکر 

چنین  نمود،  تظاهر  تاکتیک   هم  استراتژی   هم  مسلحانه:  مبارزه   ،)135۲

جایگاه نازلی را برای توده مردم رقم زد، جایگاهی که به روشنی در نگرش کلی 

او در مورد انقالبات توده ای تبین یافت. او با ابراز تردید در جهانشمول بودن 

تئوری پیشاهنگ لنین یک قدم فراتر رفته و می گوید: "مگر تجربه کوبا نشان 

نداد که یک موتور کوچک و مسلح می تواند قیام را آغاز کند و به تدریج توده 

ها را نیز به قیام بکشاند؟.." و در ادامه می افزاید: ..."یک پیشاهنگ واقعی 

که در یک پروسه مبارزه تبدیل به پیشاهنگ واقعی شده است حق دعوت به 

قیام را دارد در حالیکه در شرایط کوبا این پیشاهنگ واقعی نمی توانست به 

وجود آید مگر آنکه خود قیام را آغاز کرده باشد" )احمدزاده، 13۴9، 3۲، 61(. 

این تصور که "موتور کوچک موتور بزرگ را به حرکت در می آورد"  در واقع 

گسست از نگرش مارکسیستی از تاریخ بود که مارکس  بر آن تاکید داشت: 

این  با  اینکه همزمان  ذکر  شایان  سازند...."  را می  تاریخ خود  "انسانها خود 

گسست، اطالق القابی چون "خلق قهرمان" به توده مردم  و شعار هایی از 

اینگونه که "انقالب کار توده هاست" رواج یافت.

عدم تاثیر "آتش سوزان پیشاهنگ" بر "آهن سرد توده ها" منجر به آن گشت 

تا استراتژی و تاکتیک مسلحانه که از بدو تاسیس سازمان چریک های فدایی 

خلق در سال 13۴9 تا واپسین سالهای پیش از انقالب گرایش غالب بر چپ 

انقالبی محسوب می شد به کنار نهاده شود. اگر چه گرایش جایگزین با تایید 
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آرای سیاسی بیژن جزنی، پدر معنوی سازمان، حاوی  تحلیل به مراتب جامع 

مردم همچنان  نیز  اینجا  در  بود،  انقالبی  شرایط  و  جامعه  موقعیت  از  تری 

باید شاهد نمایش  باز هم  آنان  یا حامیان جنبش تصور می شدند.  نظاره گر 

حماسی روشنفکر انقالبی می بودند که قهرمانانه برای برپایی سوسیالیسم به 

جنگ مسلحانه با دولت برمی خاست و باید در پی او روان شوند.  این نکته 

ای است که  می توان در آثار جزنی، به ویژه در رساله چگونه مبارزه مسلحانه 

توده ای می شود یافت. او با وقوف کامل بر خمودگی سیاسی حاکم بر جامعه 

سرنگونی  برای  استراتژی  یک  نه  را  مسلحانه  مبارزه  آن   عوامل  برشماری  و 

حکومت، بلکه تاکتیکی در جهت پیشبرد کارزار انقالبی در نخستین فاز آن 

می داند، چرا که برای او "ارزش نهائي مبارزه مسلحانه در اينست كه بتواند 

توده ها را به مبارزه بر ضد دستگاه حاكمه هدايت كند")جزنی 135۲، 3۲، 

17(. بر این اساس، جزنی استراتژی جنبش انقالبی را در سه مرحله به قرار 

زیر تشریح نمود: 

" تثبيت مبارزه مسلحانه" با اهداف "ایجاد پیشاهنگ طبقه کارگر" و 	 

شناساندن آن به توده مردم  

حمایت توده ها از نیروی پیشاهنگ و ورود آنها به صحنه مبارزه بر 	 

ضد "دشمن خلق" 

با 	  خلق"  "حاكميت  تشکیل  و  مسلحانه  مبارزه  جنبش  شدن  ای  توده 

"خصلت دمکراتیک" )جزنی 135۲، 7(

روشن است که در این مراحل سه گانه نقش توده مردم در بهترین حالت از 

نظاره گر به حامی ارتقاء می یابد که این مشخصا در تناقض با گفته ای است 

که جزنی در اهمیت نقش توده ها از لنین نقل می کند: "بدون كارگران تمام 

بمب ها آشكارا بی قدرتند" )جزنی 135۲، 17(.  این  تناقض در جاهای دیگر 

نیز مشهود است. به عنوان مثال، او همرزمانش را که خود را "تجسم مادی و 

معنوی توده" می خوانند مورد انتقاد قرار می دهد، ولی همزمان پیشاهنگ 

را جایگزین طبقه کارگر نموده و می گوید: "دسته های پيشرو كه عهده دار 

نقش پيشاهنگ اند بايد در غياب توده ها به مبارزه با رژيم و دشمن خلق 
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اولیه  مراحل  در  مبارزه مسلحانه  اینکه   .)۲ )جزنی 135۲، ۲۰،  ادامه دهند" 

قابلیت توده ای شدن را ندارد و کارگران و زحمتکشان نمي توانند به آن ملحق 

شوند تنها ناشی از مالحضات استراتژیک نیست. این نگرش بیش از هر چیز 

معرف گرایش نخبه گرایانه ای است که پراتیک انقالبی را اصوال از آن عنصر 

جنبش  "درآغاز  دارد:   می  بیان  صراحت  به  چنانکه  می داند،  پیشرو  و  آگاه 

انقالبي مسلحانه، توده ها به حالت اعتراض و تهاجم نسبت به دستگاه حاكمه 

نيروی  اقتصادی و سياسی به چشم نمی خورد و  نيستند، جنبش های وسيع 

بالفعل جنبش عمدتا از روشنفكران و ديگر عناصر آگاه خرده بورژوا تشكيل 

می يابند، )جزنی 135۲، 33،15(. 

در اینجا الزم است تا عامل هویت را که چپ انقالبی برای باز تعریف خود 

عام  توده  راندن  به حاشیه  یا  در حذف  که  عاملی  برشمرد،  یدک می کشید 

از صحنه سیاست بی تاثیر نبود.  این هویت اساسا ماهیتی حماسی داشت 

که مخاطب آن هم توده سرخورده و هم چپ سنتی بود که در جمله ای از 

جزنی باز تاب می یابد: "غلبه بر ترديد ها و سوظن ها و بی اعتقادی توده بار 

سنگينی است كه بر دوش جنبش مسلحانه گذاشته شده است")جزنی 135۲، 

به  گرایش  جز  چیزی  هویتی  چنین  اثبات  راه  یگانه  که  نیست  تردیدی   .)5

قهرمان گرایی نبود که در دوران رکود سیاسی و رفاه نسبی به یکه تازی عنصر 

پیشرو و انفعال طبقه کارگر انجامید.

هویت  که  انقالب  به  نزدیک  های  سال  فرهنگی  فضای  در  هویت  این 

اندیشان ایرانی ایجاد نمودند رنگ و جالی دیگری به خود گرفت تا آنجا که 

به سنت  راه خود  به  بخشیدن  برای حقانیت  نیز  متاخر طیف چپ  رهبران 

ها و اساطیری چون حماسه کربال، حسن صباح، کاوه آهنگر، مزدک  و غیره 

رجوع نمودند. این رجعت به گذشته که در دوره اقتدار حزب توده به واسطه 

وجود تشکالت و نهاد های صنفی، فرهنگی، و سیاسی به ندرت دیده می شد، 

عملکردی جز علم کردن منجی دیگری برای "خلق" و  دور نگه داشتن آن از 

سیاست نبود. 

  



111

سیاست و مجازات

شماره ۹ . تیر ۹۹

نکات پایانی

آیت الله سید علی خامنه ای در روز بیست و دوم فروردین ماه امسال در 

رابطه با گسترش ویروس کُرونا سخنانی ایراد کرد که بخشی از آن بی ارتباط با 

نوشته حاضر نیست. او گفت: "شاید در تاریخ بشر کم شده باشد که جامعه 

بشری به قدر امروز نیاز به منجی داشته باشد." او با ادای این کلمات علت 

نظام جمهوری  از جمله  تمامیت خواه  و  اقتدارگرا  رژیم های  وجودی همه 

اسالمی ایران را بر مال می سازد، رژیم هایی که در آن کنش سیاسی از سوی 

توده مردم مترادف با مجازات است. اما در عین حال سخن گفتن از منجی در 

آغاز دهه پنجم انقالب ، دوره ای که ورشکستگی رژیم برآمده از آن بیش از 

هر زمان دیگر آشکار گشته،  بازگو کننده ترس و نگرانی "ولی فقیه" از ریزش 

زمانی  که  است  "مستضعفانی"  عبارتی  به  یا  و  نظام  اجتماعی  پایگاه  مداوم 

بنیانگذار جمهوری اسالمی را منجی خود می پنداشتند. او اینک با جامعه ای 

مواجه است که دیگر "امت" نیست و مردم آن خود را در تشکل های متمایز 

صنفی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی باز می یابند.  این تحول حاکی 

از برخاست ملتی است برای دستیابی به دولتی با ویژگی های مدرن سکوالر 

در هم خواهد  را  نظام  که سرانجام شیشه عمر  است  عاملی   این همان  و 

شکست. 

از اینقرار، معضل اساسی ایران را باید عدم حضور یا انفعال ملت دانست که 

نتیجه منطقی آن همواره ظهور فرمانروایان مطلق و منجیان پنجه آهنین یا 

نایبان امام غایب بوده است. بر این علت باید نقش ایدئولوژیک شیعه اثنی 

القاب  انتساب  با  عشری و هویت فرهنگی فارس مدار را نیز اضافه کرد که 

فرا زمینی به فرمانروا و منجی بر اقتدار آنان افزودند، اقتداری که راه ظلم و 

تعدی هر چه بیشتر را بر "رعیت" هموار ساخت. فرق فاحش ایران عهد نظام 

الملک با عصر صفوی در همین عامل مضاعف است که قرینه آن در تفاوت 

بین عدالت خواهی عباس میرزا، شاهزاده روشن اندیش عصر قاجار و سیاست 

های مستبدانه و غاصبانه رضا شاه پهلوی دیده می شود. نظام الملک با وجود 

آنکه دین و حکومت را دو برادر می دانست هیچگاه عدالت و سیاست را به 

مفاهیم مذهبی آغشته نساخت و تعاریفی را عرضه نمود  که اصوال بر اولویت 
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رغم خاستگاه  به  میرزا  عباس  منوال،  بر همین  داشت.  تاکید  دنیوی  مسایل 

اشرافی اش با مبادرت به اصالحات ساختاری در سازمان دولت روندی را آغاز 

نمود  که پروسه  تکوین ملت را تسریع بخشید. این اصالحات بنا بر ماهیت 

مدرن و تخصصی اشان راه تعدیات حکام و درباریان را مسدود و راه ورود 

"رعیت" را برای نقش آفرینی در امور مملکتی باز گشود. از پیامدهای مهم این 

روند انتقال مالکیت بر سرزمین ایران ازانحصار شخصی شاه به قلمرو عمومی 

بود که در عصر مشروطیت تجلی یافت.  

در  مدرن همچنان  دولت-ملت  در عصر  را  ایران  ملت  آنچه  وجود  این  با 

حق  که  را   سیاسی  مشارکت  و  دهد  می  قرار  "امت"  یا  "رعیت"  جایگاه 

شهروندی است با مجازات یکسان می دارد سیطره برخی سنت ها وباورهای 

فرهنگی و طبقاتی است که دامنه آن به چپ انقالبی نیز سرایت نمود. در 

اینجاست که رویکرد انتقادی به این سنت ها و باورها به ضرورتی ملی مبدل 

می گردد. این رویکرد می باید به انتخاب بین دوگزینه ایران پیش از اسالم و 

ایران بعد از اسالم پایان بخشد که هریک به نوعی ما را در بند اسارت گذشته 

نگه می دارد. انتخاب باید ایران فردا باشد، ایرانی دیگر که در حال شدن است.  

اما ضرورت بازنگری سنت ها ناگزیر ما را به سوی باز نگری به  مقوله ملت 

سوق می دهد. نخستین قدم در این راه  تفکیک بین ایرانیت و ملیت ایرانی 

می باشد که هنوز بر بسیاری پوشیده است. ایرانیت گستره فرهنگی است که 

در سیر تاریخ و در مجاورت و مراودت با دیگر فرهنگ ها متحول گشته، حال 

آنکه ملت  فرآیند آگاهی تاریخی گروه های  انسانی محصور در یک محدوده 

جغرافیایی از منافع  و عالئق مشترک جمعی است.  بر این اساس، ایران ملت 

بپنداریم موجودیت وهویت خود را در  نیست و حتی اگر هم آن را چنین 

بازگشت به گذشته ای موهوم کسب نمی کند. هویت و بارگه  ملت معاصر 

بودن است، و معاصر بودن  یعنی چشم برتافتن از کشفیات باستان شناسانه 

برای تایید هویت های مفروض  و در عوض خلق سنت های نوین و فرهنگ 

سازی است که خود به آفرینش یک فرهنگ سیاسی مبتنی بر مدنیت و رعایت 

چنین  ایجاد  با  تنها  بیانجامد.  تبعیض  هیچگونه  از  عاری  شهروندی  حقوق  

فرهنگی است که می توان سیاست را در مفهوم مدرن آن نهادینه و سیاسی 
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بودن را به جزئی از حقوق شهروندی مبدل ساخت. 

ایران اکنون پروسه دولت - ملت شدن را از نو آغاز نموده و ملت در اندیشه 

تشکیل دولتی است که با خواست آن همگون و هم آوا باشد. اما هیچیک از 

اجزاء سازنده ملت، نه طبقه متوسط و نه اقشار فرودست به تنهایی از پس 

انجام چنین رسالتی بر نمی آید. سرکوب جنبش سبز و کشتار معترضان دیماه 

نظام  بازوی سرکوبگر  که  دارد  واقعیت  این  از  نشان   1398 آبانماه  و   1396

موجود توان بیشتری از توان مبارزاتی هر یک از این دو طبقه دارد. اینکه چرا 

تا کنون اتحادی بین این دو طبقه انجام نگرفته خود ناشی از بی تفاوتی متقابل 

این دو نسبت به مطالبات صنفی و طبقاتی  یکدیگر است. در چنین شرایطی 

مطالبات  که  است  اجتماعی  طبقات  بین  هماهنگی  ایجاد  روشنفکر  نقش 

عدالت خواهانه و حقوق دمکراتیک شهروندی را با یکدیگر پیوند زده و به 

خواستی ملی ارتقاء میدهد. ایفای چنین نقشی متضمن شناخت روشنفکر از 

روحیات مردم و ضرورت های جامعه است که او را به خالقیت های دیگری 

در زمینه علوم انسانی رهنمود می سازد.  دراینجاست که روشنفکر ایرانی به 

جای مصرف گرایی از دستآوردهای فکری و علمی جهان غرب یا مونتاژ نمودن 

آنها خود فعاالنه به تولید در این حوزه ها می پردازد. این به معنای بی تفاوتی 

به این دست آورده ها نیست. او همچنان از آنها نیرو می گیرد و با نیروی 

بیشتر و با دیدی گسترده تر و ذهنی خالق تر به جامعه خود نظر می افکند. 
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دولت در جامعه:
ژول میگدال و محدودیت های اقتدار دولت]۱] 
دانیل المباخ

برگردان:  سجاد سپهری

۱. دولت غالب

ضعیف«  دولت های  و  قوی  »جوامع  خود  اصلی  کارنامه  در  میگدال  ژول 

از  بخشی  دولت  می کنیم،  زندگی  غرب  در  که  مایی  »برای  می کند،  عنوان 

در  آن  جایگاه  آن،  اقتدار  حضوردولت،  است.  بوده  ما  طبیعی  انداز  چشم 

ما شکل می دهند، همه و همه  زندگی  که جزئیات  قوانینی  از  بسیاری  پس 

تا اندازه ای گسترده بوده است که تصور شرایطی دیگرگونه را برای ما دشوار 

کرده است.«]۲] با این حال، در حالی که دولت ممکن است در تفکر جمعی 

ما جایگاه ممتازی به خود اختصاص دهد، واقعیت تجربی آن در بخش های 

گسترده ای از جهان بسیار پیچیده تر است )و خواهد بود(. بنابراین، میگدال 

هشدار می دهد: »آنچه ممکن است همچون رودخانه ها و کوه های اطراف 

ما به عنوان بخشی از نظم طبیعی به نظر برسد، در واقع مصنوعی از بخش 

کوچکی از تاریخ بشر است«.]3] 

جهانشهرگرایی،  ملی(:  )دولت  ملت-دولت  از  فراتر  سیاسی  »مفاهیم  همایش  در  ارائه  برای  نوشتاری   -1

سرزمین ساالری، دموکراسی« دانشگاه کپنهاگ، دپارتمان علوم سیاسی،  ۲7-3۰ اکتبر ۲۰۰۴

2- Migdal 1988: 15

3- Migdal 1988: 16
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میگدال در کار خود به نوعی سیاست نگاه می کند که در چارچوب دولت 

پادشاهی اتفاق نمی افتد. درعوض، بازیگران درگیر در این فرایند از گروه هایی 

در جامعه )مثالً قومی، فرهنگی، محلی( و همچنین از نهادهای دولتی تشکیل 

می شوند. این نوع تعامل دولت-جامعه است که در مشکل کمتر درک شده 

حاکمیت ریشه دار است.

افراطی خود، به شکل دولت شکست خورده ای   مسئله حاکمیت در شکل 

اداره کردن قلمرو و مردم خود نیست  که به هیچ وجه معنی داری قادر به 

به روشنی پدیدار می شود. اما این تنها در اندکی از کشورها اتفاق می افتد. 

انسان  این موارد بسیار علنی که همگی رنج های عظیمی را متوجه  علیرغم 

از  بسیاری  در  آنها  در  دولت  که  دارند  وجود  دیگری  بسیار  موارد  می کنند، 

نهادهای اجتماعی اختیارات محدودی دارد. حتی اگر برخی از این دولت ها 

قادر به جمع آوری مالیات، انجام  از لحاظ نظامی قدرتمند باشند، اما غالباً 

سرشماری یا اجرای اساسی ترین سیاست ها در سطح محلی نیستند. به طور 

کلی، این دولت ها تا حد قابل توجهی قادر به اداره مناطق روستایی، مناطق 

مرزی و دیگر مناطق ناشناخته داخلی خود نیستند.

به عنوان مثال، در طول کارزار نظامی اخیر پاکستان علیه طالبان و حامیان 

القاعده در استان مرزی ناهموار و کوهستانی شمال غربی، نیروهای مسلح 

با مشکلی روبرو شدند که در ابتدا درک آن برای ناظران غربی دشوار است. 

اقوام ساکن استان، تا حدودی به دلیل همدلی ویژه با اهداف طالبان و یا تا 

اندازه زیادی برای ادعای اقتدار و استقالل قبیله ای شان، قاطعانه با این کارزار 

ندادند  اجازه  دولت  به  سادگی  به  قبایل،  دیگر،  عبارت  به  کردند.  مخالفت 

امور نظامی خود را آنگونه که می خواهد انجام دهد، بلکه دولت را مجبور به 

مذاکره در مورد شرایط کارزار خود کردند. در معاهده ای بین قبایل و دولت 

پاکستان، توافق شد که مقامات دولتی -از جمله ارتش-، هیچ اختیاراتی در 

خارج از محوطه 1۰۰ یاردی ]حدود 9۰ متر] هر دو سوی بزرگراه اصلی ندارند. 

خارج از این محدوده باریک، دولت قدرتی ندارد.]۴] 

4- Cf. Ross; Rackmill 2004
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این مثال نشان می دهد که تا چه اندازه دولت ها حتی با این وجود که در 

قلمرو خود اقتدار عالی به شمار می روند، می توانند توسط بخش های متشکلی 

از جامعه محاط شوند. بنابراین، پاسخ میگدال به پرسش درباره وجود مفاهیم 

سیاسی فراتر از ملت-دولت این خواهد بود كه این گونه مفاهیم همیشه با 

امر  این  و  داشته اند(  وجود  نیز  پیشتر  بعضاً  )و  داشته اند  دولت همزیستی 

بخش های زیادی از زندگی مردم را از حوزه عمومی كه در آن هستند و تحت 

نفوذ دولت است بیرون می کشد و در ادامه آنها را در نظم موازی متفاوتی 

قرار می دهد، که جایگزینی برای نظم دولت است.

کشورهای  در  دولت-جامعه  روابط  به  مربوط  رویکردهای  بیشتر 

پسااستعماری از این بُعد غافل بوده اند. »بسیاری از رویکردهای موجود برای 

درک تغییرات اجتماعی و سیاسی در جهان سوم، یا مناقشه را به طور کلی 

تقلیل داده اند )برای مثال ، بسیاری از تئوری های »مدرنیزاسیون«(، یا این نوع 

تعارضات مشخص را، تنها به مناسبت هایی مبتنی بر طبقه فروکاسته اند )برای 

مثال، بخش اعظم ادبیات مارکسیستی(، یا پویایی )دینامیسم( مهم در جامعه 

داخلی را سراپا نادیده گرفته اند )برای مثال، وابستگی و نظریه های سیستم 

جهانی(«.]5] 

میگدال و نویسندگان مشابه ، رویکرد »دولت در جامعه« را برای کمک به 

را  ادعاهای مارکسیستی و ساختارگرا  آنها  این کاستی مطرح کرده اند.]6]  رفع 

نیست،  قدرت  اجتماعی  الگوهای  بازتاب  از  بیش  چیزی  دولت  اقدامات  که 

به  را  دولت  که  آماری،  حد  از  بیش  مدعاهای  آنها  حال،  درعین  کردند.  رد 

عنوان جامعه ای حاکم معرفی می کنند، قبول ندارند. میگدال دولت را بخش 

مشخصی از جامعه می بیند که نقش ویژه ای را ایفا می کند و این نقش ویژه 

آن را از سایر گروه های اجتماعی جدا می سازد.

مهمتر از همه، ]در این رویکردها] ادعا نمی شود که هیچ نهادی بر دیگر 

نهادها تقدم و برتری داشته باشد: »دولت ها ممكن است به ایجاد قالب كمك 

5- Migdal 1988: 31. Also cf. Kohli; Shue 1994: 295-303

6- Cf. Migdal; Kohli; Shue )eds.( 1994 and Rothchild; Chazan )eds.( 1988. Also Migdal 2001.
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آنها جای  به واسطه جوامعی که در  اما خود دولت ها به طور مداوم  كنند، 

گرفته اند، قالب بندی می شوند«.]7] 

تازه ای  انداز  این مقاله نشان می دهد که رویکرد دولت در جامعه، چشم 

حاکمیت  پس زمینه  برابر  در  سیاست  غریب  و  ماهیت عجیب  درک  برای  را 

تعامل  درباره  میگدال  ژول  الگوی  منظور،  این  برای  می دهد.  ارائه  ضعیف 

دولت با جامعه و نظریه او درباره سیاست جهان سوم، ارائه خواهد شد. خاطر 

نشان می شود که تئوری های ژول میگدال شباهت زیادی به تئوری های ماکس 

وبر دارد. با ترکیب کار او با وبر، درکی از روابط دولت-جامعه به عنوان مبارزه 

اشکال رقابتی نظم، ارائه خواهد شد.

۲. تئوری ژول میگدال درباره دولت در جامعه

در دنیای معاصر، تنها الگوی پذیرفته شده نظم سیاسی، دولت است. با این 

حال، این نظرگاه نشان دهنده یک خواست هنجاری است و نه یک واقعیت 

سیاسی  سازمان  یک  عنوان  به  دولت،  که  کند  می  تصریح  نیاز  این  تجربی. 

بین  را  آور  الزام  قوانین  که  باشد  مباشری  آن  باید  معین،  قلمرو  در  مرکزی 

شهروندان خود تنظیم و اجرا کند.

در طول چند سده گذشته، این استدالل چنان نیرویی در کشورهای غربی به 

دست آورده است که تقریبا غیرقابل به چالش کشیدن است. این استدالل به 

سرعت در قرن نوزدهم و در سرزمین های تازه تجزیه شده آمریکای التین و 

در قرن بیستم در آسیا و آفریقا به کار گرفته شد. این کشورها به سرعت دولت 

را به عنوان وسیله ای برای دستیابی به توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی 

پذیرفتند. كوام نكروما این نگرش را در اندرز خود بیان کرده است: »ابتدا به 

دنبال پادشاهی سیاسی باشید، همه چیزهای دیگر به دنبالش می آید«.

راه حلی  به عنوان  به شرایطی منجر شده است كه در آن دولت  امر  این 

7-Introduction to Migdal; Kohli; Shue )eds.( 1994: 2.

یا همچنان که توماس کاالگی گفته است، »دولت و جامعه در زیست سوسیوپولیتیکال )اجتماعی-سیاسی( تا 

)89 :198۴ Callaghy( .»اندازه ای وابسته به یکدیگر و تا اندازه ای از هم مستقل هستند
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برای همه انواع بیماریها دیده می شود. این به نوبه خود مطالبات عظیمی را 

متوجه نهادهای دولتی و رهبران دولتی کرده است. مایکل برتتون با استفاده 

جنوب  کشورهای  از  کشور   15 در  اخیر  بررسی  یک  از  حاصل  داده های  از 

صحرای آفریقا، نتیجه گرفت که »شهروندان عادی به یک نمای بیش از حد 

گل و بلبل از قابلیت های تقلیل یافته دولت های آفریقایی عادت کرده اند«.

می  »دولت  که  می کنند  فکر  بزرگساالن  کل  از  درصد(   5۲( نیمی  از  بیش 

تواند ... همه یا بیشتر… مشکالت کشور را حل کند«.]8] در عین حال ، تنها 

3۲ درصد دریافت کمک از پلیس را آسان یا بسیار آسان می دانند، در مقایسه 

با ۴3 درصد که این مسأله را مشکل یا بسیار مشکل می دانند.]9] بدیهی است 

که میان انتظارات مردمی از دولت و توانایی دولت در تحقق این انتظارات، 

شکاف چشمگیری وجود دارد.

اما چرا این شکاف وجود دارد؟ ژول میگدال نظریه ای راجع به دولت های 

ضعیف تدوین کرده است که پاسخ قانع کننده ای ارائه می دهد: دولت قادر به 

گردآوری اقتدار الزم برای بستن این شکاف نیست، زیرا مقامات )اقتدارهای( 

اجتماعی، تالش های دولت را با مانع مواجه می کنند.

نظریه میگدال بر الگوی تعامل دولت-جامعه استوار است. او جامعه را نه 

سازمان های  از  »آمیزه ای  عنوان  به  بلکه  یکپارچه،  موجودیت  یک  عنوان  به 

اجتماعی«]1۰] مانند خانواده ها ، کلوپ ها ، شرکت ها یا قبایل می بیند. دولت 

تنها یک سازمان در میان تعداد زیادی از جوامع است.

این انجمن ها به تعامل میان اعضای خود و همچنین میان اعضا و غیر اعضاء 

ساختار می دهند. آنها مشوق هایی )مانند امنیت، رفاه یا موقعیت اجتماعی( 

یا تهدید به مجازات )از جمله خشونت یا طردشدگی( را ارائه می کنند تا اعضا 

را به رعایت قوانین ویژه ای پایبند کنند. همانطور که مشاهده می شود، این 

8- Bratton 2004: 10.

9- Cf. Bratton 2004: 13, Table 4.

10- Migdal 1988: 28. He offers a somewhat different account of society in Migdal 1996, but 

this weakens the coherence of the overall model. The following argument derives largely 

from his 1988 monograph.
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پاداش ها از نظر ماهیت، تنها مادی نیستند - سازمان های اجتماعی می توانند 

با استفاده از نمادها، اسطوره ها، فرهنگ و سنت، به زندگی اعضای خود نیز 

معنی ببخشند.

در پایان، فرد با توجه به مشوق ها و تحریم ها، باید تصمیم بگیرد که آیا باید 

به اختیار یک سازمان اجتماعی تسلیم شود یا نه. از آنجا که هر شخصی به طور 

کلی عضو بسیاری از سازمان های اجتماعی است )یا شانس عضو شدن در آنها 

را دارد(، با تعداد زیادی از قوانین روبرو می شوند. افراد در تالش برای برآورده 

کردن نیازهای روحی و روانی خود، آنچه را میگدال »استراتژی بقا - برنامه 

عمل و عقیده«]11] می نامد، می سازند. در شرایطی که هیچ سازمانی نمی تواند 

استراتژی هایی  چنین  ساختن  کند،  ایجاد  قانون  وضع  برای  روشنی  هژمونی 

بقای خود  استراتژی  تهیه  برای  افراد  اینجا،  »در  باشد:  ساز  مشکل  می تواند 

این گزینه ها هنگامی که مردم  انتخاب کنند.  از میان مؤلفه های رقیب  باید 

همچنین با احتمال تحریم های رقابتی مواجه شوند، دشوار هستند«]1۲]. 

در تسلیم شدن به قوانین سازمان، فرد این ارتباط ویژه را با آنچه میگدال 

کنترل  میزان  می کند.  برقرار  می نامد،  خود  رفتار  بر  اجتماعی«]13]  »کنترل 

اجتماعی که یک سازمان تعیین می کند با تعداد افرادی که از قوانین آن پیروی 

می کنند و همچنین با انگیزه های افراد از این پیروی، مشخص می شود. این 

موضوعی مربوط به حد و اندازه است: یک انجمن می تواند قدرت بیشتری 

اعمال کند، هنگامی که مردم تنها پیرو خشک و خالی قوانین )اجابت( نباشد، 

بلکه باور داشته باشند که این کار درست و خوبی است )مشروعیت(.]1۴]  

از آنجا که دولت یک سازمان اجتماعی است، مشغول بازی با همین قوانین، 

به  دولت  اجتماعی،  انجمن های  مثل  است. درست  بزرگتر،  مقیاسی  در  تنها 

دنبال کنترل اجتماعی به این طریق است که مردم قوانینش را در استراتژی های 

بقای خود ولو با انحصاری کردن استراتژی های بقای فردی، بگنجانند. »کنترل 

11- Migdal 1988: 27.

12- Migdal 1988: 29.

13- Migdal 1988: 22.

14- Cf. Migdal 1988: 32-33.
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برای رفتارهای  افراد  تمایل  آمیز و  تبعیت موفقیت  اجتماعی دولت مستلزم 

اجتماعی یا رفتاری]به طور کلی] است كه سایر سازمانهای اجتماعی به نفع 

رفتارهای مقرر شده توسط حاکمان دولت، مورد حمایت قرار می دهند«.]15] 

این نکته اصلی الگوی تعامل دولت-جامعه میگدال است: دولت و سازمان های 

اجتماعی به طور مداوم برای کنترل اجتماعی رقابت می کنند. دولت با توجه به 

ماهیت خود ادعای اقتدار برای تنظیم همه روابط اجتماعی در مرزهای خود 

می کند، بنابراین این امر را در برابر همه سازمان های اجتماعی قرار می دهد 

که می توانند در برابر این تعهد مقاومت کنند. اقتدار غالب تعیین می کند چه 

کسی قوانین مربوط به اقشار خاصی از جمعیت را تعیین می کند. این ممکن 

است به تغییر استراتژی های موجود برای بقا برای افراد متأثر منجر شود.

درباره  چه  و  ناچیز  ظاهر  به  مسائل  مورد  در  چه  درگیری  چنین  آغاز 

تصمیمات مهم مرتبط با مسائل ملی محتمل است. میگدال مثال زیر را ارائه 

یا  باید کاله بی لبه  باره که مردان  این  می کند: »مصطفی کمال در ترکیه در 

لبه دار بپوشند، با تشکل های مذهبی شاخ به شاخ شده بود. مانند بسیاری 

از درگیری های دیگر ، مسأله آنقدرها هم که ممکن است در نگاه نخست به 

نظر برسد بی عواقب نبود. بیش از 7۰ نفر به دلیل پوشیدن کاله اشتباه به دار 

آویخته شدند. در واقع، درگیری بر سر این بود که چه کسی حق و توانایی 

با  جامعه  و  دولت  رابطه  معمواًل  داشت«.]16]  را  جامعه  آن  در  تصمیم گیری 

سلطه یکی بر دیگری مشخص نمی شود، گرچه این امر در شرایط خاصی رخ 

می دهد )مثالً تسلط دولت در رژیم های توتالیتر(. در حقیقت، هر دو نهاد بر 

یکدیگر تأثیر می گذارند، حتی اگر یکی از آنها ضعیف باشد. حتی یک کشور 

نسبتاً ناتوان پسااستعماری در آفریقا نیز با تغییر محاسبات استراتژی های بقا 

از  اجتماعی  و  اقتصادی  تازه  فرصت های  و  کند  دگرگون  را  جامعه  توانست 

طریق کار آژانس های دولتی و سیاست های دولت ایجاد شدند.

به  خود  کردن  وارد  به  قادر  که  است  دولتی   دولت ضعیف،  یک  بنابراین، 

15- Migdal 1988: 22.

16- Migdal 1988: 30.
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است،  قدرت  اجتماعی،  »كنترل  نیست.  خود  شهروندان  بقای  استراتژی های 

یا به طور دقیق تر چیزی كه مایكل مان از آن به عنوان قدرت زیرساختی نام 

می برد. افزایش توانایی های دولت شامل و منوط به افزایش کنترل اجتماعی 

قابلیت های دولتی »ظرفیت هایی  )میگدال 1988: ۲3-۲۲(  است.«]17]  دولت 

برای نفوذ به جامعه، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع و اختصاص یا 

قدرتمند  دولت های  را شامل می شود.  معین  به روش های  منابع  از  استفاده 

آنهایی هستند که توانایی های باالیی در انجام این کارها دارند، در حالی که 

دولت های ضعیف در رده پایین این طیف قابلیت ها قرار دارند«.]18] دولت های 

ضعیف معاصر، با قابلیت های باال در نفوذ و استخراج، و ضعف قابل توجه در 

هنگام اجرای مقررات و اختصاص منابع، تشخیص داده می شوند. این دوگانگی 

است که در بسیاری از دولت های پسااستعماری که در همه بخش های جامعه 

ناتوانند،  اجتماعی  تغییرات  در  تاثیر  ایجاد  از  کلی  به طور  اما  دارند  حضور 

وجود دارد.

میگدال سپس تئوریزه می کند که دلیل ضعف این دولت ها در ساختار ویژه 

جوامع آنها نهفته است. او بیشتر جوامع جهان سوم را مجموعه غیرمتمرکز 

یا  نمادها  از  فراگیر  سیستم  یک  از  که  می کند  توصیف  اجتماعی  واحدهای 

ارزش ها بی بهره اند. این »جوامع بافت گونه«]19] به جای اینکه واقعاً ملی باشند، 

بیشتر از سازمان های محلی با حوزه های انتخابیه محلی تشکیل شده اند. این 

سازمان ها را میگدال »فرد قدرتمند]۲۰]« نامیده است. به عنوان مثال: »رئیس ها، 

زمین داران، کارفرمایان، دهقانان ثروتمند، رهبران قبیله، کوالک ها، زعیم  ها، 

افندی ها، آقاها، کاسیکه ها]۲1]«. فرد قدرتمند از اقتداری محلی در چارچوب 

یک سازمان اجتماعی برخوردار است.

دولت  توانایی  عدم  علت  بافت گونه  جوامع  در  گروهی  تنوع  باالی  سطح 

17- Migdal 1988: 22-23. He refers to Mann 1986.

18- Migdal 1988: 4-5. Italics in the original.

19- Migdal 1988: 39. Weblike

20- Strongman

21- caciques
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برای دستیابی به کنترل اجتماعی بیشتر است. »در جوامع بافت گونه، اگرچه 

کنترل اجتماعی تکه تکه و ناهمگن است، این بدان معنا نیست که مردم اداره 

نمی شوند. مطمئناً چنین نیست. اما تخصیص ارزش ها متمرکز نیست. بسیاری 

از سیستم های قضایی به طور همزمان مشغول به کارند«]۲۲]. در این شرایط ، 

کشمکش برای کنترل اجتماعی بین دولت و افراد قدرتمند صورت می گیرد که 

معموالً نمی خواهند موقعیت ممتاز خود را با کنار گذاشتن کنترل اجتماعی به 

سود دولت، واگذار کنند. تاریخ سیرالئون نشان می دهد که تا چه میزان یک 

جامعه بافت گونه می تواند مقاومت ایجاد کند: »به هر صورت، تکه تکه شدن 

توانایی های دولت  - رشد  ناهمگونی حاکمیت در جامعه   - اجتماعی  کنترل 

پس از استقالل را تا اندازه زیادی محدود کرد. رهبران دولتی حتی با وجود 

تمام منابعی که در اختیارشان است و حتی با امکان سربه نیست کردن افراد 

قدرتمند، با محدودیت شدید مواجه بودند.

اجتماعی  ثبات  به  مناصبشان  که  دریافتند  دولتی  رهبران  از  بسیاری   [...[

وابسته است که افراد قدرتمند از طریق کنترل اجتماعی خود می توانند به آنها 

عرضه کنند. افراد قدرتمند دسترسی مستقیم به اکثریت مردم داشتند و می 

توانستند مردم را برای اهداف ویژه بسیج کنند«.]۲3] 

از منظر دولت، مبارزه برای کنترل اجتماعی در سطح کالن و همچنین در 

سطح خرد صورت می گیرد. در سطح ملی، رهبران دولت عموماً به یک دولت 

نیرومند و کارآمد عالقه دارند، یعنی دولتی که بتواند کنترل اجتماعی را محقق 

کند و جمعیت را در حمایت از سیاست های خود بسیج نماید]۲۴]. با این حال، 

یک معضل ]دیلمای] ذاتی در درون این استراتژی وجود دارد:

در  قدرت  مراکز مستقل  ایجاد  به  است  دولتی ممکن  سازمان های  تقویت 

ساختار دولت کمک کند که ممکن است در نقطه ای به مقابله با رهبری دولت 

برخیزند. اگر چنین سازمان هایی زیاد باشند، این مشکل تشدید می شود. در 

این حالت، هرگونه تمایل گریز از مرکز با حمایت کردن از نهادهای باقیمانده 

22- Migdal 1988: 39.

23- Migdal 1988: 141.

24- For a different account cf. Reno’s theory of the ‘shadow state’ )Reno 1998(.
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قابل تعدیل است. با این حال، اگر قدرت دولتی فقط به چند مؤسسه )یا حتی 

یک موسسه( متکی باشد، این سازمان ها می توانند به مثابه مرکبی برای رقبای 

رهبران دولت در تالش برای ناپایدار کردن رهبری فعلی عمل کنند. در چنین 

مواردی، برای رژیم حاکم منطقی است که ساختارهای دولتی را برچیده و یا 

تضعیف کند، یا اینکه با سازمان های اجتماعی متحد شود تا به ابزارهای بسیج 

همگانی دسترسی پیدا کند. با این حال، اگر کنترل اجتماعی بسیار تکه تکه 

باشد، چنین اتحادی یک استراتژی بادوام نخواهد بود. »این جوامع با تکه تکه 

شدگی زیاد کنترل اجتماعی در میان آمیزه ای از سازمان های اجتماعی و در 

پی آن عدم توانایی  برای بسیج )نیروهای گریز از مرکز( علیه رهبران دولت، 

یک سبک سیاسی و اداری مشخص را در دولت های خود ایجاد کرده اند« که 

میگدال آن را »سیاست بقا« می نامد]۲5].

یک رهبر دولتی، از طریق سیاست بقا، تالش می کند نیروهای احتمالی گریز 

چارچوب  از  خارج  مالقات های  قرار  شامل  تاکتیک ها  کند.  قبضه  را  مرکز  از 

یک  خیرخواهانه(،  یا  خانوادگی  قومی،  خطوط  امتداد  در  مثال،  عنوان  )به 

تغییر شکل منظم از مقامات سطح باال و متوسط و همچنین باج خواهی و 

»ترفندهای کثیف« است. یک رهبر دولتی در تالش برای جلوگیری از تشکیل 

مراکز قدرت جداگانه در دولت، در نهایت در راستای تضعیف نهادهای دولتی 

تالش خواهد کرد. یک نمونه بارز این نوع رفتار، تغییر تاکتیکی توسط رئیس 

جمهور پیشین مصر، ناصر است که پس از به کار بردن حزب دولتی، اتحادیه 

از سیاست های خود،  اجرای بسیاری  سوسیالیست عرب )ASU(، در راستای 

پس از جنگ سال 1967 عمال شروع به از هم پاشاندن سیستماتیک آن حزب 

تأثیر  توانست  می  هنوز هم  که  بود  دولتی  سازمان های  از  یکی  ارتش  کرد. 

فزاینده  ASU را متعادل کند، اما پس از شکست در جنگ شش روزه، بخش 

اعظم نفوذ خود را از دست داده بود. ناصر می ترسید که روزی ASU تبدیل 

به پایگاهی برای کودتا ]علیه او] شود و این ترس باعث شد تا حزب را به کلی 

برچیند]۲6].

25- Migdal 1988: 213.

26- Cf. Migdal 1988: 200-205.
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رهبردولت عالوه بر مدیریت روابط بین سازمان های دولتی، با سازمان های 

توزیع درون دولتی قدرت، یک رهبر  به  نیز درگیر می شود. بسته  اجتماعی 

به  را  اجتماعی  مقامات  و  قدرتمند  افراد  تا  کند  تالش  است  ممکن  دولتی 

همکاری بگیرد یا ممکن است همچنان پایه و اساس قدرت اجتماعی آنها را 

به چالش بکشد. احتمال دیگر، ادغام این سازمان ها در ساختار دولتی و بدین 

ترتیب نهادینه کردن یک رابطه مبتنی بر تشریک مساعی است.

»مجریان«  را  آنها  "میگدال"  )که  دولت  محلی  مقامات  خرد،  سطح  در 

می خواند( وظیفه اجرای سیاست های دولتی را بر عهده دارند. مطابق نظریه 

میگدال، این مقامات در تور فشار و مطالبات مقامات ارشد خود، سیاستمداران 

محلی، افراد قدرتمند، همتایان بوروکرات و مشتریان مد نظر برنامه های خود 

گرفتار می شوند.]۲7] در مؤسسات دولتی ضعیف - که با مانع تغییر سازماندهی 

مکرر نخبگان سیاسی و نظارت ناچیز داخلی مواجه می شود-، اندکی از مجریان 

تالش بسیاری برای پیشبرد سیاست های دولت در برابر مقاومت محلی انجام 

می دهند. درعوض، ]بیشتر] آنها ترجیح می دهند از درگیری آشکار جلوگیری 

کنند تا چشم انداز شغلی آنها به خطر نیفتد.

در مورد اجرای محلی، میگدال استدالل خود را به این شرح خالصه می کند: 

غیرمستقیم  تأثیر  جامعه  ساختار  که  می کنم  استدالل  من  خالصه،  طور  »به 

کنترل  با  جامعه ای  چگونه  که  دیدیم  ما  دارد.  سیاست ها  اجرای  بر  مهمی 

اجتماعی پراکنده به سیاست بقا منجر می شود. من به نوبه خود فرض می کنم 

که سیاست بقا باعث کاهش حمایت و تهدید تحریم های مباشران می شود، 

و  قدرتمند  افراد  با  رابطه  در  احتمالی شغلی  هزینه های  به  مجری  بنابراین 

مقامات همکار توجه بیشتری می کند. نتیجه، تضعیف بیشتر توانایی دولت 

در تنظیم قوانین حاکم بر رفتار مردم است«]۲8]. به عبارت دیگر، یک جامعه 

بافت گونه بر سیاست در سطح ملی تأثیر می گذارد و به نوبه خود مانع اجرای 

مؤثر سیاست در سطح محلی می شود.

27- Cf. Migdal 1988: 238-247.

28- Migdal 1988: 241.
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این استدالل ها در کنار هم برای ایجاد موقعیتی ترکیب می شوند که مبارزه 

برای کنترل اجتماعی را به یک درگیری بسیار پیچیده در بسیاری از جبهه ها 

تبدیل می کند. رهبران دولتی ممکن است با برخی سازمان های اجتماعی در 

برابر سایر نیروهای اجتماعی یا حتی علیه خود مؤسسات دولت متحد شوند. 

سازمان های اجتماعی متفاوت ممکن است در مقابل دولت مقاومت کنند یا 

ممکن است تکه تکه باقی بمانند و برای کنترل اجتماعی با یکدیگر به مبارزه 

بپردازند. در این وضعیت ممکن است شرایطی ایجاد شود که مقامات دولتی 

نمونه ای  میگدال  باشند.  وابسته  یکدیگر  از  به حمایت  اجتماعی  مقامات  و 

از این نوع موقعیت ها را از سیرالئون پسااستعماری ارائه می دهد. در آنجا، 

روسای محلی، که توسط استعمار به مواضع خود در قدرت ارتقاء  یافته بودند، 

اصلی ترین موانع پیش روی دولت برای اعمال هژمونی ملی بودند. در همان 

زمان، رؤسا با سیاست های دولتی همكاری می کردند و حتی گاهی برای اجرای 

آنها تالش می كردند. در عوض، مزایای مالی دریافت می کردند و عملکردهای 

اجتماعی آنها به طور رسمی توسط دولت ضمانت می شد. آنها از این منابع 

برای تقویت کنترل اجتماعی خود استفاده کردند.

» پارادوكس ]...] این است: در حالی که افراد قدرتمند برای به 

دست آوردن کنترل اجتماعی خود به منابع دولتی وابسته شده اند، 

رهبران دولتی وابسته به افراد قدرتمندی هستند که از این منابع 

به شکلی متناسب با قوانین و حقوق دولتی استفاده می کنند«]۲9].

جاشوا فارست]3۰] از تئوری دولت  ضعیف جهان سومی میگدال درباره تاریخ 

گینه بیسائو استفاده کرد. در آنجا، جامعه مدنی روستایی، گرچه بسیار تکه 

برابر  در  برای مقاومت  بین قومی  اجتماعی  از طریق سازمان های  بود،  تکه 

هجوم دولت استعماری پرتغال، به هم پیوسته بود. هنگامی که انجمن های 

اجتماعی از کنترل اجتماعی خود در مقابل یک دولت ناکارآمد به مثابه سنگر 

استفاده می کردند، نوعی تعصب ضد دولتی تبدیل به بخشی از سنت آنها شد. 

29- Migdal 1988: 141.

30- Joshua Forrest
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این سنت به طور جدی مانع از توسعه وضعیت پسااستعماری گینه بیسائو 

شده است. رهبران دولتی با اعطای مقام رسمی به پادشاهان و انتخاب رؤسای 

قوی، تالش كردند گروه های اجتماعی را در اداره دولت بگنجانند. این نهادها، 

به سرعت، در حوزه انتخابیه خود به حاشیه رانده شدند، زیرا مردم وفاداری 

مثال گروه های سنی سوق  به عنوان  اقتدار محلی،  اشکال  به سایر  را  خود 

دادند. دولت همچنان نتوانسته است كنترل اجتماعی اين انجمن های محلی 

را شكسته و يا به طور مؤثری با آنها همکاری متقابل کند. نتایج فارست به 

شدت از نظریه میگدال حمایت می کند. فارست با اشاره به چند نمونه دیگر، 

این فرضیه را مطرح می کند که نتیجه گیری های وی را می توان در مواردی بیش 

از مورد گینه بیسائو تعمیم داد.]31] 

۳. میگدال و ماکس وبر

الگوی تعامل دولت-جامعه میگدال نزدیک به مدل ماکس وبر است، حتی 

با کار وبر نشان دهد. او در حالی که در  مبهم  اگر میگدال رابطه ای نسبتاً 

کتاب 1988 خود از تعریف وبر از دولت استفاده کرد، در کار بعدی خود به 

تدریج شروع به فاصله گرفتن از وبر کرد.]3۲] 

با  به گفته ماکس وبر، روابط میان فردی در جامعه، روابط قدرت است و 

نهادینه کردن قدرت، روابط سلطه یا اقتدار )Herrschaft( به وجود می آید.]33] 

گیرد.  )Verbände( صورت  انجمن ها  در چارچوب  تسلطی می تواند  چنین 

این سازمان ها دستورالعمل خاصی را برای ساختار روابط اجتماعی اعضای خود 

ایجاد می کنند و این روابط را با تجویز یا ممنوعیت برخی از رفتارها یا اشکال 

تعامل بین اعضای خود یا نسبت به افراد خارجی می سازند. اگر این انجمن ها 

 Herrschaftsverbände آنها  باشند،  یافته  ساختار  تسلط  روابط  طریق  از 

31- Cf. Forrest 2003.

32- Cf. Migdal 1988: 19. Also Migdal 1994: 11-13 and Migdal 2001: 14-15.

33- Cf. Weber 1972: 1-30. All quotations and terms have been translated from the original 

German by the present author.
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)انجمن های حاکم( در نظر گرفته می شوند. یک مورد خاص از این انجمن های 

تسلط، اتحادیه سیاسی )politischer Verband( است که به استفاده از زور 

برای اجرای دستور خود در یک قلمرو مشخص و محدود متکی است. سرانجام، 

دولت، نوعی انجمن سیاسی ویژه است که با مشروعیت »انحصار خشونت 

فیزیکی«]3۴] و حاکمیت ناشی از آن در قلمرو خود تشخیص داده می شود.

میگدال از تعریف وبر از دولت )یا به اصطالح استقبالی که متعاقبا از آن 

در علوم اجتماعی شده( انتقاد می کند که تصویر گمراه کننده ای از دولت قادر 

درباره  وبر  که  است  واقف  مطمئنا  میگدال  می کند.  با خود حمل  را  مطلق 

تعریف نوع ایده آلی از دولت سخن می گوید، با این حال او ادعا می کند که 

تعریف وبر مانع تفکر انتقادی در مورد »دولت های واقعی که این ایده آل را 

برآورده نمی کنند« می شود.]35] 

برای میگدال، مسأله این است که، »از نقطه عزیمت تعریف وبر، تنوع را 

تنها می توان با فاصله گرفتن از نوع ایده آل ]دولت] مفهوم سازی و اندازه گیری 

کرد«.]36] او ادامه می دهد، آنچه این نوع ایده آل فاقد آن است، یک تئوری 

تعامل اجتماعی است که ماهیت روابط دولت-جامعه را در بر بگیرد. »این 

یا  کند،  ایجاد  را  قانون  باید  یا  می تواند  که  است  دولت  تنها  این  که  فرض 

می تواند یا باید ابزار خشونت را حفظ کند تا مردم را به اطاعت از این قوانین 

وادارد، ]امر] مذاکرات، تعامالت و مقاومت غنی را که در هر جامعه انسانی 

در میان چندین نظام حکمرانی اتفاق می افتد، کوچک و بی اهمیت می شمارد. 

فوق  سازمان  یک  آن  در  که  می کند  مطرح  را  بشری  جامعه  یک  فرض  این 

بر  را  اندیشه و کنش  از  العاده ای  پیچیده، هژمونی خارق  العاده منسجم و 

همه اشکال اجتماعی دیگر که در آن سرزمین هستند اعمال می کند. این امر 

هیچ راهی برای نظریه پردازی درباره عرصه های مجموعه حاکمیت های رقیب 

فراهم نمی کند، مگر آنکه این موارد را در روی منفی آن، شکست یا حالت های 

34- Weber 1972: 28. 33 Migdal 2001: 14.

35- Migdal 2001: 14.

36- Migdal 2001: 15.
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ضعف یا حتی به مثابه نا-دولت فرض کنیم«]37].

در اینجا، میگدال درباره ]تعریف] وبر از دو منظر سوء تفسیر دارد. اوال، وبر 

دولت را تنها اتحادیه قادر به ایجاد قوانین نمی داند. برای او، مشابه موضع 

است،   Herrschaftsverband از  خاص  مورد  یک  تنها  دولت  میگدال،  خود 

یک سازمان اجتماعی که با روابط سلطه و اقتدار ساخته شده است. ثانیا، وبر 

تعریف نوع ایده آل خود را بر مبنای تعصب هنجاری که دولت باید اقتدار 

غالب در جامعه باشد ارائه نمی دهد. میگدال ادعا می كند كه پذیرش علمی 

از كار وبر چنین تعصبی را ایجاد كرده است، اما این را نمی توان از خوانش 

سنتی )ارتودکس( از آثار اصلی وبر استنباط كرد.

مشابه  نظریه  یک  نویسنده  دو  که هر  استدالل می کنم  من   ، در حقیقت 

درباره دولت دارند که تقریباً -به لحاظ ماهیت -سازنده هستند. آنچه میگدال 

به  آنها  که  است  برجسته ای  نقش  آن مشترک هستند،  در  یکدیگر  با  وبر  و 

انجمن ها  این  میگدال،  تعبیر  به  می دهند.  نسبت  اجتماعی  سازمان های 

حالت های خاصی از رفتار را تعریف می كنند كه سپس در استراتژی های بقای 

افراد جذب می شوند )یا نمی شود(. در مدل وبر، انجمن ها گونه های مختلفی 

طریق  از  که  قوانین  از  مجموعه ای  می کنند،  متجسم  را  اجتماعی  نظم  از 

به مانند مفهوم  اقتدار در بین اعضای آنها درونگیری می شود. دقیقاً  روابط 

کنترل اجتماعی میگدال، این نوع اقتدار وبری نیز بر نگرش نسبت به قانون 

حاکم استوار است که طیفی از انطباق عقالنی تا حمایت و تأیید عاطفی را 

از سازمان های اجتماعی  بنابراین، میگدال جامعه را آمیزه ای  شامل می شود. 

توضیح  متقاطع  و  همپوش  نظم های  از  مجموعه ای  را  آن  وبر  و  می شناسد 

می دهد. عالوه بر این، هیچکدام از این دو، دولت را ساختاری که -به نوعی- 

در خارج و حتی باالتر از جامعه قرار داشته باشد، نمی دانند. در عوض، دولت 

انجمن های  بسیار  از  یکی  تنها  اصل،  در  که  می شود  فرض  متمایز  موجودی 

درون جامعه است، حتی اگر مشخصه های ویژه ای را در خود جای داده باشد 

که هیچ انجمن دیگری در ]برخورداری از] آنها سهیم نباشد.

37- Migdal 2001: 15.
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4. دولت و جامعه به مثابه سامان ها )نظام ها(ی رقیب

با در نظر گرفتن این دو رویکرد در کنار هم، می توان جامعه را به عنوان 

مجموعه ای از انجمن ها مدلسازی کرد که در تالش برای به حداکثر رساندن 

نظم مورد نظر خود هستند. دولت - به عنوان یکی از این انجمن ها - سعی در 

گسترش کنترل اجتماعی خود بر همه این انجمن ها اعم از ]منظر] جغرافیایی 

یک  وارد  را  دولت  منظور،  این  دارد.  اجتماعی  ساختار  منظر  از  و همچنین 

مبارزه نظم های رقیب با انجمن های اجتماعی می کند که در برابر تالش های 

دولت برای جلب اعضایشان برای پیوستن به نظم مورد نظر دولت، در برابر 

آن مقاومت می کنند. همچنان که میگدال خاطرنشان کرده است، همه موضوع 

این است که چه کسی می تواند قانون بگذارد )و به قوانین چه کسی اعتنا 

می شود(.

است:  دولت  شکل گیری  درباره  کاالگی  توماس  نظریه  مشابه  مدل  این 

»تشکیل دولت مستلزم آغاز و حمایت از تعریف جدیدی از اقتدار در تقابل 

برای  مبارزه ای  این  داشته اند.  وجود  قبل  از  که  است  اقتدار]  ]از  مواردی  با 

تسلط، با گروه های اجتماعی داخلی و گروه های خارجی، سازمان ها و نیروها، 

بر سر انطباق، منابع و تحقق منافع آرمانی و مادی است. این مبارزه ای برای 

کنترل داخلی، اتحاد سیاسی و امنیت خارجی است«.]38] 

و  میانه  سده های  اواخر  در  اروپا  دولت سازی  تاریخچه  از  ناشی  الگو  این 

اوایل دوران مدرن است. در این دوره ساختارهای قدیمی فئودالی به آرامی 

توسط اقتدارهای سیاسی متمرکز جایگزین شدند. این فرایند تمرکز با فرضیه 

داوطلبانه ای  فعالیت  گونه  هیچ   - نداشت  چندانی  ارتباط  طبیعی«  »دولت 

برای اتحادیه و هیچ قرارداد اجتماعی وجود نداشت. در حقیقت، توده های 

عام نقشی در معادله نداشتند. در عوض، حاکمان اولیه مدرن با مراکز قدرت 

روبرو  روحانیت(  حال ظهور،  در  بورژوازی شهری  محلی،  )اربابان  جایگزین 

مقاومت  دولت  دسترسی  افزایش  برای  آنها  تالش های  برابر  در  که  بودند 

می کردند. از راه درگیری و تطابق، دولت توانست برای تبدیل شدن به ساختار 

38- Callaghy 1984: 81.
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مسلط امروزی خود اقتدار الزم را جمع کند. اما همانطور که چارلز تیلی]39]  

تأکید می کند، مسیری که طی شد تا حد زیادی با کنترل ابزار خشونت تعیین 

تکلیف شد: »مشروعیت، این احتمال است که سایر مقامات، تصمیمات یک 

مقام معین را عمال تأیید کنند. مایلم بیفزایم که بسیار محتمل است که سایر 

مقامات، تصمیمات مقام چالش برانگیزی که نیروی قابل توجهی را کنترل می 

کند، تأیید کنند. نه تنها ترس از تالفی، بلکه انگیزه حفاظت از یک فضای پایدار 
است که این قانونمندی عام را توصیه می کند«.]۴۰]

نتیجه گیری:  سیاست  فراسوی ملت-دولت )دولت ملی( 

امروزه وقتی کسی به سیاست فکر می کند، معموال دولت را در یک موقعیت 

بسیار برجسته قرار می دهد. غالب بودن آن ]دولت] در سیاست کشورهای 

به  و  است  کننده  منکوب  بسیار  آنها  شهروندان  روزمره  زندگی  در  و  غربی 

ندرت -اگر نگوییم هرگز-، مورد تردید قرار می گیرد.

شکل  جز  چیزی  دولت  که  می کند  یادآوری  ما  به  میگدال  ژول  رویکرد 

مشخصی از سازمان سیاسی نیست، نهادی از جامعه که کامالً با بستر )بافتار(  

تا حد  این واقعیت  تاریخی معاصر در تناسب است. ]میگدال] همچنین به 

زیادی فراموش شده اشاره می کند که دولت، بیرون یا فراتر از جامعه نیست، 

]بلکه] بخشی از جامعه است و این دو نهاد دائماً بر یکدیگر تأثیر می گذارند 

که  می گذارد  صحه  واقعیت  این  بر  این،  بر  عالوه  می دهند.  شکل  تغییر  و 

بسیاری از دولت ها با نوع ایده آل دولت قدرتمندی که بر افکار ما حاکمیت 

دارد )و بر آن سایه افکنده است( مطابقتی ندارند: افراد قدرتمند و مقامات 

اجتماعی تأثیر زیادی در نتیجه سیاست های دولت دارند، تا جایی که چنین 

این  باید  یا  دولت  نشود.  عملی  وجه  هیچ  به  ]حتی]  است  ممکن  سیاستی 

نیروها را در خود جای دهد یا سعی کند کنترل اجتماعی آنها را در هم بشکند.

39- Charles Tilly

40-Tilly 1985: 171. 

یا همچنان که آرتور شوپنهاوئر گفته است »شخصی که قدرت بر او اعمال می شود معموال به اندازه دارندگان 

)Stinchcombe 1968: 150; italics in the original( »قدرت واجد اهمیت نیست
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به طور کلی، همچنان که تحقیقات تجربی در مورد صحرای جنوبی آفریقا 

غیررسمی  هنجارهای  و  نهادها  با  »هرچه  دولتی  نهادهای  داده اند،  نشان 

هماهنگی بیشتری داشته باشند، در جوامع خود درونزایی بیشتری داشته باشند 

و هر چه بیشتر از لحاظ تاریخی در درون روابط اجتماعی داخلی جای گرفته 

باشند«]۴1] کارآمدتر عمل می کنند. با این وجود، این تحلیل نباید به جهان سوم 

محدود بشود. این تحلیل همچنین می تواند هنگام نگاه به مسائل مربوط به 

نیز  یافته  توسعه  کشورهای  در  سیاست گذاری  روند  و  دولت-جامعه  روابط 

نقش  سیاست]۴۲]،  از  صنفی  نظریه های  مثال،  عنوان  به  شود.  گرفته  کار  به 

رویکردهای  کرده اند،  برجسته  سیاست گذاری  روند  در  را  ذینفع  گروه های 

دیگر، مانند مدل های بازیگران وتو]۴3]، پیشاپیش بازیگران غیر دولتی منتخب 

را در تجزیه و تحلیل خود گنجانیده اند.

این اشتباه است که فکر کنیم »مفاهیم سیاسی فراتر از ملت دولت« یک 

موضوع تحقیقاتی بوده که باید خود را به گمانه زنی  درباره آینده محدود کند. 

واقعیت امر این است که در بسیاری از نقاط جهان، سیاست به طور مرتب در 

خارج از قلمرو دولت تعیین می شود. این ]واقعیت] باید به ما یادآوری کند 

که هنگام فکر کردن درباره سایر مناطق جهان، تجربه دولت های غربی را به 

همه مناطق تعمیم ندهیم. در هر کشور، دولت از طریق تعامل با نیروهای 

اجتماعی محلی شکل گرفته است. هنگام تجزیه و تحلیل این موارد و هنگام 

تالش برای یافتن کرسی های واقعی قدرت، شخص نباید چشم اندازش را ]تنها] 

به دولت محدود کند، بلکه این نگاه باید شامل سازمان های چندگانه جامعه 

نیز بشود.

41- Englebert 1998: 4.

42- Corporatist theories of politics

43- veto- player models
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 iمقدمه

و  دولت-محور  توضیحات  بین  فمینیستی  و  جامعه شناسی  بررسی های 

و  انقالب ها  جمله  از  اجتماعی،  دگرگونی های  فرایند  مورد  در  جامعه-محور 

جنبش های مدنی، در نوسان بوده اند. در بررسی های دولت-محور، علت، روند 

گسیختگی  هم  از  مانند  عواملی  به  مدنی  جنبش های  و  انقالب ها  نتیجه  و 

نخبگان، بحران های مالی یا نظامی دولت و یا فرصت ها و ساختارهای سیاسی 

گره خورده اند. اصالحات قانونی و سیاست های دولت های انقالبی در بسیاری 

از موارد این طور مورد تاکید قرار می گیرندii. بررسی های جامعه محور بر روی 

ساختارهای طبقاتی و شکاف ها، توسعه اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی، و یا 

بسیج ساختاری و چارچوب های فرهنگی جنبش ها تاکید داردiii. فمینیست ها 

هم بر روی دولت به عنوان تعیین کننده جایگاه زنان تاکید کرده اند و محققان 

انجمن بررسی زنان خاورمیانه در بسیاری از مواقع تغییرات استاتوی قانونی و 

جایگاه اجتماعی زنان را به تغییرات در ترکیب و شکل گیری دولت ها و رژیم ها 

.ivمرتبط دانسته اند

به طور  را  اجتماعی  و  دولتی  ساختارهای  که  است  این  بدیل  برخورد  یک 

انقالبی، سهیم  نتایج  از جمله   اجتماعی،  تغییرات  فرایند  تعیین  در  مساوی 

بدانیمv. به طور خاص در جایی که روابط جنسیتی و استاتوی زنان از اهمیت 

و  اقتصادی  شاخص های  دولتی،  سیاست های  هستند،  برخوردار  بیشتری 

می تواند  این  دارند.  یکسانی  تعیین کنندگی  طبقاتی  ساختارهای  و  جمعیتی 

با یک بررسی مقایسه ای پروژه های انقالبی دولت، که در ایران و افغانستان 

شروع، اما توسط نیروهای پیچیده اجتماعی منحرف شدند، نشان داده شود. 

در اواخر دهه 197۰ و اوایل 198۰، دو نوع انقالب به رژیم های متفاوتی در 

ایران و افغانستان و به تجربه های متفاوتی در مورد زنان منجر شد، به ویژه 

ایران  اسالمی  در جمهوری  دولت  »بنیادگرایی«  آنها.  قانونی  استاتوی  درباره 

سیاسی- فضای  به  افغانستان،  دموکراتیک  دولت جمهوری  »سوسیالیسم«  و 

قانونی متفاوتی منجر شد. در آوریل 1978، افغانستان یک انقالب سیاسی و 

کمتر از یک سال بعد، در فوریه 1979، ایران یک انقالب اجتماعی جامع تر را 
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تجربه کرد. در انقالب ایران، زنان استاتوی قانونی و بسیاری از حقوق سیاسی 

و اجتماعی را که پیشتر به دست آورده بودند، از دست دادند. در حالی که در 

افغانستان زنان استاتوی قانونی بدست آوردند و دولت جدید به آنها حقوق 

اجتماعی حقیقی که از آن پیشتر تنها بر روی کاغذ وجود داشت را داد. چرا 

این دو مورد با هم متفاوت هستند؟ دلیل واضح البته این است که مالهای 

مسلمان کنترل دولت انقالبی ایران را در دست داشتند، در حالی که دولت 

افغانستان توسط مردان و زنانی هدایت می شد که از مارکسیسم الهام گرفته 

بودند و در ارتباط به احزاب کمونیستی منطقه، یعنی شوروی و اروپای شرقی 

بودند. بی گمان در اینجا دولت و ایدئولوژی آن مهم بود. 

افغانستان وجود داشت که بر روی آینده  ایران و  اما تفاوت دیگری میان 

هر دو رژیم تاثیر داشت، این تفاوت در ساختار اجتماعی بود. اقتصاد ایران 

توسعه یافته تر و مدرن تر از آن بود که یک ایدئولوژی  اسالمی و مشتی مال 

بتوانند از پس آن برآیند، در حالی که افغانستان توسعه نیافته بود و ساختار 

اجتماعی آن بر روی خط کشی های قومی سازمان یافته بود. عوامل خارجی نیز 

اهمیت داشتند. هر دو رژیم های انقالبی به زودی درگیر جنگ های  ویرانگر 

شدند، اما جنگ افغانستان  بین المللی تر و تخریب کننده تر بود. در مورد ایران، 

جنگ با عراق در حقیقت این رژیم را قوی تر کرد و به آن -دست کم برای 

مدتی- مشروعیت بیشتری داد. در حالی که در افغانستان تخاصم داخلی تاثیر 

وارونه داشت. در هر دو مورد، اما، جنسیت و موقعیت زنان در بحث های  

به طور  و  اپوزیسیون  ایدئولوژی  قوانین دوره جدید،  و  انقالبیون، سیاست ها 

کلی در جامعه حایز اهمیت شد. 

برابر روند  افغانستان در  استمرار تخاصم داخلی در  اواخر دهه 198۰  در 

جهات  در  را  کشور  دو  هر  انقالب  پسا  مسیرهای  ایران،  در  »عادی سازی« 

تمایل  و  ایران  »بنیادگرایی« در  به  تمایل کمتر  پرتاب کرد:  به جلو  متفاوتی 

بیشتر به آن در افغانستان. در ایران استاتوی قانونی زنان در اوایل دهه 198۰ 

رو به پیشرفت بود. بخشی از آن بخاطر مدرنیزه کردن زنان اسالمی در داخل 

و حاشیه دولت بود، و بخش دیگر بخاطر عزم خاموش بخشی از زنان شهری 

در  و شراکت  یافتن شغل  تحصیالت،  ادامه  برای  روستایی(  زیادی  تعداد  )و 
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پایان کمونیسم و ظهور  افغانستان،  سیاست ملی بوده است. در مقابل، در 

اسالم گرایان در افغانستان، نتایج شدیدی برای زنان و روابط جنسیتی در دهه 

199۰ در پی داشت و این نتیجه نوع خاصی از اسالم پدرساالری بود که توسط 

رهبران جدید، به ویژه طالبان، اعمال می شد. شکست انقالب جناح چپ در 

افغانستان و ظهور مجدد رهبران قومی و اسالمی در برابر غیربورژوایی شدن 

کشور  دو  هر  در  سیاست جنسیتی  متفاوت  تکامل  درک  به  ایران،  در  نظام 

کمک می کند. 

بیشتری در حال وقوع  با شتاب  افغانستان  از 11سپتامبر، حوادث در  پس 

کابوس وار  از سال های  اکنون در یک گذار سیاسی  این کشور هم  و  هستند 

طالبان، به نظام سیاسی جدیدی -که هنوز مشخص نیست- می باشد. به طور 

طنزآمیزی برخالف ایران، دولت موقت در افغانستان شامل دو وزیر زن بود 

)فعالین دکتر، دکتر سهیال صدیقی و دکتر سیما سامار(، در حالی که دولت 

جمهوری اسالمی ایران هیچ وزیر زنی نداشت. آیا افغانستان در حال پیشی 

گرفتن دوباره از ایران بود، همانطور که در اوایل دهه 198۰ انجام داده بود؟ 

بخش  دو  در  گشت.  بازخواهیم  پرسش  این  به  نوشته  این  پایانی  بخش  در 

بعدی، ما دولت، اجتماع و سیاست های جنسیتی در ایران و افغانستان را مورد 

مقایسه قرار می دهیم. 

دولت، اجتماع و سیاست های جنسیتی در افغانستان

امروزی در موقعیتی قرار دارد که جمعیت شناس جان کالدول  افغانستان 

آن را »کمربند پدرساالری« می نامد و یک نمونه افراطی از چیزی است که 

دنیز کندییوتی آن را »پدرساالری کالسیک« نامیده است. در افغانستان، مانند 

خانوادگی  امتداد  همان  اجتماعی،  مرکزی  واحد  دیگر،  پدرساالر  مکان های  

است که در آن مرد ارشد، بر همه افراد دیگر، از جمله  مردان جوانتر، تسلط 

زنان موضوع  دارد.  مبنای سن وجود  بر  مراتبی  زنان، سلسله  میان  در  دارد. 

روش هایی از کنترل و تابعیت هستند که شامل آداب رفتاری مشخص، تفکیک 

جنسیتی و ربط دادن تقوای زنانگی به آبروی خانواده می باشد. در افغانستان 
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تحرک زنان به شدت محدود شده است و اگر در انظار عمومی ظاهر شوند، 

به طور معمول با پوششی چادر مانند که چشمانشان را هم با توری پوشانده 

است و برقع یا چادر نامیده می شود دیده می شوند. به خاطر آمار بسیار باال 

و غیر عادی در میان زنان و دختران، در اواخر دهه 197۰ جمعیت افغانستان 

۴8.6٪ زن و 51.۴٪ مرد بودvi )در سال های  اخیر و به خاطر تخاصم داخلی، 

این آمار وارونه شده است(.

و  دامداری  عشایری،  شبانی  بر  مبتنی  تولید  شیوه  به  افغانی  پدرساالری 

کشاورزی، و کشاورزی حاکم است که همگی بر روی مرزهای دودمان پدری 

سازمان یافته است. به نظر می رسد که زنان و کودکان در تفکر مالکانه ادغام 

شده اند و به مرد تعلق دارند، به ویژه در میان پشتوها که آداب عشیرتی آنها، 

یعنی پشتووالی، بسیار مردانه استvii. در یک تفکیک جنسیتی سخت گیرانه، 

 .viiiبه زنان نقش تولیدی قالی بافی و فرزندآوری می دهد

دو  میان  ستد  و  داد  نوع  یک  مهریه  و  ازدواج  پدرساالرانه،  چارچوب  در 

خانواده، بخش ضروری روابط ملکی و سیستم داد و ستد و شاخص جایگاه 

برای  روشی  داوطلبانه،  چه  و  تحمیلی  چه  ازدواج،  افغانستان،  در  می باشد. 

پایان دادن به خصومت ها، تثبیت اتحادهای سیاسی میان خانواده ها، ارتقاء 

به  انسان شناس ها  است.  بوده  انباشت سرمایه  و  خانوادگی  و وجهه  جایگاه 

ما می گویند که الگوهای تحرک و کوچ، بر محور مهریه صورت گرفته اند. در 

سال های دهه 197۰، مردان از یک منطقه به منطقه  ای دیگر سفر می کردند 

مکان های  به  دیگر  مردان  که  حالی  در  کنند،  پیدا  ارزان تر  عروس های  تا 

دیگری سفر می کردند تا به قیمت باالتری برای دختران خود دست پیدا کنند. 

سنگین ترین هزینه  ای که یک خانواده باید متحمل می شد، مربوط به ازدواج 

بود. انتخاب عروس، مهریه توافق شده و زمانی که برای تکمیل ازدواج الزم 

بود، منجر به فقر یک خانواده می شد یا آن را افزایش می داد. تعریف نانسی 

تاپر از اهمیت مهریه در افغانستان دهه 197۰ بسیار با بحث گرگوری ماسل 

در مورد اهمیت کلیم )مهریه( از نظر ارتباط آن با فقر در اوایل سده بیستم 

در آسیای مرکزی همخوان است .
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از دیرباز، افغانستان همیشه نمونه  ای از یک »دولت ضعیف« بوده است 

چرا که مقامات مرکزی آن نتوانسته اند اهدافشان را برآورده کنند و یا روابط 

اجتماعی را شکل دهند و منابع را به روش های مشخصی استفاده کنندx. از 

زمانی که مدرنیزه کردن در اوایل سده نوزدهم شروع شد، بسیاری از دولت ها 

و حکمرانان تالش کرده اند تا هزینه زیاد مهریه و مراسم ازدواج را رد کنند تا از 

بدهکاری های محلی جلوگیری کنند و به روش های  قرض غاصبانه مالی پایان 

دهند و آموزش دختران را گسترش دهند. چنین تالش هایی از سوی مقامات 

شاه  اصالحات  برنامه  مثال،  برای  منجر شد.  به شورش های  عشیرتی  دولتی 

امان الله شکست خورد و این پادشاه در سال 19۲8 ، پس از اینکه یک شورش 

علیه فرستادن دختران به مدرسه، محدودیت ها درباره چند همسری و منع 

.xiمهریه برپا گشت، مجبور به عقب نشینی شد

در طول دوره حکومت طوالنی ظاهر شاه )1933-1973( و برخالف پیشرفت 

کمی  بسیار  معنی دار  اصالحات  و  اجتماعی  تغییرات  نوین سازی،  ایران،  در 

صورت گرفت. قانون اساسی 196۴ حق تحصیالت و حقوق سیاسی را تضمین 

نمود اما تنها نخبگان شهری، اکثرا در کابل، از این حقوق بهره می بردند. در 

آستانه انقالب 1978، 9۴٪ از زنان به کلی بی سواد بودند و افغانستان به میزان 

قابل توجهی از همسایگان خود یعنی پاکستان و ایران و حتی جمهوری های 

زنان  و  مردان  بنابراین  بود.  اجتماعی عقب تر  در همه شاخص های  شوروی، 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در سال 1965 تاسیس شده بود مشتاق 

تغییرات ژرف تر و سریع تر بودند. 

انقالبی برای زنان؟

در یک گردهمایی سازمان یافته توسط دولت در کابل در فوریه xii1989، در 

حالی که آخرین دسته از سربازان شوروی در حال ترک کشور بودند و آینده 

دولت نامشخص به نظر می رسید، یک دختر نوجوان مشتاقانه به من اعالم کرد 

»این انقالب برای زنان ایجاد شده است!« قطعا که از منظر دولت و حامیان 

به شمار  انقالب  ویژگی  مثبت ترین  و  زنان یک هدف محوری  پیشرفت  آن، 
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تالش  ها  آن،  غربی  حامیان  و  اسالمی-عشیرتی  اپوزیسیون  منظر  از  می آمد. 

برای تغییر استاتوی قانونی زنان غیر ضروری و دخالت نامناسب در زندگی 

.xiiiخانوادگی و ساختار روستایی اجتماعی آن به شمار می رفت

و  اقتصادی  سیاسی،  ساختار  تغییر  برای  افغانستان  دموکراتیک  جمهوری 

اجتماعی جامعه افغانستان، یک برنامه اصالحات جسورانه   را اعالم کرد که سه 

حکم آن، یعنی شماره 6، 7 و 8 اصلی ترین آنها بودند. هدف حکم شماره 6 

پایان دادن به اجاره زمین و بدهکاری بود. شماره 7 برای توقف مهریه و دادن 

آزادی بیشتر به زنان در ازدواج طراحی شده بود. شماره 8 از قوانینی برای 

مصادره و توزیع امالک تشکیل شده بود. به نظر می رسید که حکم شماره 7 از 

همه جنجال برانگیزتر بود چرا که نهاد ازدواج و جایگاه زنان را به طور بنیادین 

تغییر می داد. بر این بنیاد که اشتغال زنان در خانه و جامعه به قیمت سالمت 

عروس، مورد استثمار قرار می گرفت، دولت آداب سنتی و فرهنگی که به طور 

گسترده و به اشتباه »اسالمی« نامیده شده بودند را منع کرد. حدودی برای 

مهریه تعیین شد. ازدواج های اجباری و اجرای ازدواج لویرات )زن برادرٍستانی( 

منع شد. در حالی که دختران بالفاصله پس از رسیدن به سن بلوغ ازدواج داده 

می شدند، دولت جدید، سن قانونی ازدواج -برای زنان 16 و مردان 18 سال- 

مطبوعاتی  کنفرانس  اولین  در  تراکی  محمد  نور  ریس جمهور   .xivکرد تعیین 

خود در 7 می 1978، رژیم جدید را به عنوان اصالح طلب، سازنده وبردبار در 

برابر اسالم تعریف نمود. او در سخنرانی اش در ۴ نوامبر 1978 اعالم کرد: » 

صدور احکام 6 و 7، دهقانان سخت کوش را از بند ستمگران و وام دهندگان 

رها کرد و به فروش دختران برای غذا پایان داد چرا که از این پس هیچ کس 

.xv»حق فروش هیچ دختر یا زنی را در این کشور ندارد

اجباری  تحصیالت  برقراری  برای  افغانستان  دموکراتیک  تالش های جمهوری 

مورد اعتراض سنت گرایان و پدرانی که اصرار بر حفظ کنترل بر روی دختران 

خود داشتند قرار گرفت. پدرانی که دختران ازدواج نکرده داشتند از ماده 7 

خشمگین بودند چرا که دیگر نمی توانستند انتظار داشته باشند که مهریه های 

به شمار  امتیاز مردان  برای حق  تهدیدی  این همچنین  و  کنند  کالن دریافت 

می رفت. روستایانی که اعتقاد داشتند زنان نباید در گردهمایی های عمومی 
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کردند.  نمی  شرکت  کالسها  در  دیگر  اول  روز  از  پس  اغلب  کنند  شرکت 

را عقب مانده  رفتارها  این  افغانستان  مردمی  دموکراتیک  کادرهای جمهوری 

تلقی می کردند و بنابراین کادرها به روش های دیگر اقناع کردن از جمله  زور 

فیزیکی متوسل شدند، تا روستایان را وادار به بازگشت به کالس های  درس 

از روستاها  یا  افغانستان  کادرهای جمهوری دموکراتیک مردمی  اغلب  کنند. 

پناهندگان  از  تابستان 1978، سیلی  در  یا کشته می شدند.  و  انداخته  بیرون 

وارد پاکستان شدند و دلیل اصلی خود را اجرای اجباری برنامه سواد آموزی 

برای زنانشان اظهار می کردند. 3 تن از سواد آموزان سازمان زنان در قندهار 

به عنوان سمبل های انقالب ناخواسته کشته شدند. دو مرد همه زنان خانواده 

بهار  اوایل  در   .xviکشتند حرمتی«  »بی  از  جلوگیری  برای  تالشی  در  را  خود 

1979، یک اپوزیسیون اسالمی شروع به سازمان یافتن کرد و دست به چند 

عمل نظامی علیه دولت زد. این اپوزیسیون بعدها به عنوان مجاهدین شناخته 

شد. 

با این وجود جمهوری دموکراتیک افغانستان به برنامه اصالحات خود که به 

شدت توسط فمینیست های مهم افغان همانند آناهیتا راطبزاد تبلیغ می شد 

ادامه داد. حق طالق برای زنان یکی از برجسته ترین اقداماتی بود که معرفی 

به  شد. هرچند که قانون طالق، به خاطر مخالفت اسالمیست های عشیرتی 

توسط  اکثرا  که  خانوادگی  اما محکمه های  نشد،  اعالم  رسما  دولت، هیچ گاه 

قضات زن اداره می شدند، جلساتی را برای شنیدن شکایات زنان ناراضی تشکیل 

دادند و در تالش بودند تا از حق طالق آنها و همچنین سایر موضوعات مرتبط 

مانند نفقه، حضانت کودک و حمایت مالی کودکان، حفاظت کند. 

چشم انداز اصالحات رادیکال تا حدودی توسط جناح گرایی در حزب حاکم و 

رقابت میان دو جناح جمهوری دموکراتیک مردمی افغانستان، یعنی پرچم و 

خلق، نادیده گرفته شدند. در سپتامبر 1979، ریس جمهور تره کی به دستور 

معاون خود، حفیظ الله امین -که مردی بی رحم و جاه طلب بود و صدها تن 

از همرزمان خود را زندانی و اعدام کرد و بعالوه بسیاری را به ناکجا راند - 

کشته شد. رژیم ضیاء الحق در پاکستان که مخالف در دست گرفتن قدرت 

در همسایگی توسط چپ ها بود، از شورش مسلحانه مجاهدین حمایت کرد. 
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در ژوئیه 1979، سازمان سی آی ای عملیات مخفی خود برای حمایت از این 

شورش را آغاز کرد. در دسامبر 1979، ارتش شوروی مداخله کرد و درگیری 

دموکراتیک  جمهوری  جبهه  در  را  کشور  این  داخلی  جنگ  در  خود  نظامی 

او  را گرفت.  کارمل جای وی  ببرک  و  امین کشته شد  نمود.  آغاز  افغانستان 

کسی بود که »مرحله دوم« انقالب ثور را شروع کرد. جنگ داخلی شروع و 

پاکستان حمایت  و  آمریکا  از سوی  تنها  نه  سپس  بین المللی شد. مجاهدین 

و  چین  ایران،  اسالمی  جمهوری  سعودی،  عربستان  سوی  از  بلکه  می شدند، 

کشورهای  سایر  و  مصر  الجزایر،  از  »اسالمیست های  بین المللی«  همچنین 

کارمل  ببرک  یافت،  ادامه  شورش  که  وقتی  می شدند.  حمایت  نیز  مسلمان 

توسط دکتر نجیب الله جایگزین شد. وی ُمِدره تر تلقی می شد و می توانست 

با اپوزیسیون بیشتر کنار بیاید. جمهوری دموکراتیک افغانستان به جمهوری 

افغانستان تبدیل شد و حقوق زنان در برابر مصالح ملی، در الویت دوم قرار 

گرفت و در نهایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حزب وطن تبدیل شد. 

با این وجود جامعه  بین المللی به شدت در برابر دولت کابل خصومت گرا بود.

در حالی که اکثر دنیا بر موضوع جغرافیای سیاسی تخاصم متمرکز بود و 

در حالی که بسیاری از روشنفکران غربی به اصطالح جنبش چریکی شجاعانه 

تاثیرات سیاست های مذهبی  را تشویق می کردند،  علیه دولت دست نشانده 

پناهندگی  در کمپ های   کنترل مجاهدین  زنان تحت  مجاهدین و وضعیت 

در پیشاور در شمال پاکستان نادیده گرفته می شد. نویسندگان غربی اغلب 

ایفا  جهاد  در  زنان  که  نقشی  تا  می آوردند  روی  مبسوطی  استدالل های  به 

نوعی  آنها  انزوای  و  کردن  به سر  اینکه چادر  یا  و  نشان دهند  را  می کردند 

می  رسمیت  به  را  زنان  مجاهدین  اینکه  یا  و  نمی رفت  شمار  به  سرکوب 

الگوی  نوعی  کابل  دولت  اینکه  یا  و  بودند  قائل  ارزش  برایشان  و  شناختند 

»غربی« یا »شوروی مآب« از آزادی زنان و پیشرفت های اجتماعی-اقتصادی را 

اعمال می کردxvii. کسانی که »جنگجویان آزادی« را مورد تقدیر قرار می دادند 

به نظر می رسید که نسبت به اینکه مجاهدین افغانستان برخالف جنبش های 

آزادیبخش، مقاومت و چریکی در جاهای دیگر، شرکت فعال زنان را منع کرده 

بودند، بی توجه بودند. زنان افغان که در پیشاور بیش از حد برجسته بودند و 
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یا صدایشان را بلند می کردند، مورد تهدید قرار گرفته و گاهی کشته می شدند. 

برای مثال، انجمن انقالبی زنان افغانستان که در سال 1977 به عنوان یک گروه 

مائوییستی تاسیس شده بود، در فوریه1987 و پس از آنکه بنیانگذار آن مینا 

کیشور کمال توسط اسالمگراها کشته شد، شهرت یافت. گروهی که مسؤول 

توسط  که  بود  بنیادگرا  اسالمی  حزب  بود  زنان  علیه  خشونت  موارد  بیشتر 

گولبدین حکمتیار هدایت می شد. وی کسی بود که در طول سالیان میزان قابل 

توجهی حمایت نظامی، سیاسی و مالی از سوی آمریکا، پاکستان و عربستان 

سعودی دریافت کرد. 

عالوه بر مردانه کردن فعالیت های سیاسی، مجاهدین تحصیالت دختران و 

اشتغال زنان را رد کردند. به گفته یک ناظر قدیمی افغان، حتی صرف بیان 

تحصیالت برای دختران خفه شده بود و آنهایی که آن را بیان می کردند خائن 

.xviiiو کمونیست نامیده می شدند

در همین رابطه، در سال 1988 حدود 1۰۴6۰۰ پسر و تنها 78۰۰ دختر در 

مدارس ثبت نام شدند. برای پسران ۴86 مدرسه ابتدایی، 161مدرسه متوسطه و 

۴ دبیرستان وجود داشت. برای دختران 76 مدرسه ابتدایی، ۲ مدرسه متوسطه 

وجود داشت و هیچ دبیرستان وجود نداشت. پژوهشی از سوی یونیسف نشان 

داده است که تنها 18۰ زن افغان با تحصیالت دبیرستانی در کمپ ها وجود 

داشت. زنانی که دچار مشکل بودند تنها توسط مددکاران زن می توانستند 

معاینه شوند و تعداد آنها بسیار کم بود. کمپ ویژه زنان بیوه، نوعی زندان 

برای زنان بدون مرد محسوب می شد. 

این  از  بودند  دولت  کنترل  تحت  که  شهرهایی  سایر  و  کابل  میان  اختالف 

وارد  وزیران،  شورای  استثنای  به  زنان،   198۰ دهه  طول  در  نمی شد.  بیشتر 

شامل  سنتی  شورای  یا  جرگه  لویه  شدند.  دولت  و  حزب  مختلف  صفوف 

نماینده زن بود: در سال 1989 پارلمان 7 عضو زن داشت. در سال 1989 زنانی 

ریس  ورداک،  عصمتی  معصومه  مانند  بودند  برجسته  موقعیت های  در  که 

شورای زنان، شفیقه رزمنده، نایب ریس شورای زنان، سریا، مدیر انجمن هالل 

احمر افغان، جراح ارشد بیمارستان نظامی که همچنین لقب ژنرال را بر دوش 
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افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  مرکزی  کمیته  می شد.  شامل  را  می کشید 

چندین عضو زن داشت، از جمله  جمیله پلوشا و روحفظه )عضو جایگزین(، 

یک مادربزرگ طبقه کارگر و »الگوی کارگر« در شرکت ساختمان سازی کابل 

)جایی که وی برق کشی می کرد(. 

داشتند.  زن  شرکت کننده  توجهی  قابل  میزان  جمعی«  »سازمان های  برخی 

جدای از خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اینها شامل شورای اتحادیه های 

و دوستی، شورای  انقالبی، سازمان صلح، همبستگی  صنفی، سازمان جوانان 

زنان  توسط  سازمان ها  این  از  تا  دو  می شدند.  احمر  هالل  انجمن  و  زنان، 

هدایت می شدند: ریس انجمن هالل احمر افغان سریا )بدون فامیل( بود، و 

شورای زنان افغان هم توسط زنان رهبری می شد. در اواخر دهه 198۰، شورای 

زنان افغان )جایگزین DOAW( توسط معصومه عصمتی ورداک و هشت تن 

از زنان دستیارش اداره می شد. 

وقتی که من در ژانویه و فوریه 1989 از کابل دیدن کردم، شرکت هواپیمایی 

آریانا هم زنان و هم مردان را به عنوان خدمتکار استخدام می کرد. یکی از 

کارمندان سازمان صلح، همبستگی و دوستی به من گفت که او یک مرد 37 

ساله است  اما رئیس او زنی است که 1۰ سال از او جوانتر است. زنان گوینده 

رادیو وجود داشتند، همچنین اخبار شامگاهی تلوزیون )چه به زبان پشتو و 

چه دری( توسط یک گوینده مرد و یک گوینده زن بی حجاب خوانده می شد. 

تکنیسین و همچنین خبرنگاران زن برای رادیو و تلوزیون و همچنین روزنامه ها 

دارای  فرش  بافنده  ناشر،  عنوان  به  زنان  می کردند.  کار  کشور  رسانه های  و 

حقوق و کارگران ساخت و ساز کار می کردند و بسیاری از آنها عضو اتحادیه 

پلیس حضور  امنیتی، اطالعاتی و  آژانس های   بودند. زنان در  صنفی مرکزی 

داشتند. همچنین در بخش لجستیک وزارت دفاع، چتربازان و حتی دامپزشکان 

که معموال برای زنان در کشورهای مسلمان ممنوع بود، حضور داشتند. فراتر 

دوره  دانش آموز  دختران  و  بودند  شده  جداسازی  مدارس  ابتدایی،  سطح  از 

متوسطه و دبیرستان توسط معلمان زن درس داده می شدند – این امتیازی بود 

که به عوامل سنت گرا داده شده بود. در دفاتر و سایر محیط های کاری اما، 

جایی برای جداسازی وجود نداشت )در ایران هم همین طور بود(. 
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تأدیب زنان، پوشاندن بدن ها 

با  کار  به  پیشاور  در  پناهنده  زنان  برخی  مجاهدین،  سرکوب  وجود  با 

در  شرکت  و  آموزی،  سواد  کالس های  در  شرکت  امدادی،  سازمان های 

مورد RAWA صحت  در  به ویژه  امر  این  دادند.  ادامه  سیاسی  فعالیت های 

داشت چرا که اعتراض خود را هم رو به دولت کابل و هم مجاهدین ابراز 

می داشت. یک بیانیه که در دسامبر 1988 صادر شده بود به یک افغانستان 

مستقل و دموکراتیک فراخوان داد، جایی که عدالت اجتماعی و حقوق زنان 

بیگناه،  زنان  و  مردان  »کشتن  خاطر  به  را  مجاهدین  و  باشد،  شده  تضمین 

تجاوز، ازدواج اجباری و خصومت با سواد آموزی و تحصیالت زنان« محکوم 

کرد. این بیانیه فعالیت های »غیر دموکراتیک و ضد زنانه« بنیادگراها را محکوم 

کرد و علیه »فاشیزم بنیادگرایانه« هشدار داد. این نگرانیها حقیقی بودند. در 

سال 199۰، یک گروه 8۰ نفره از مالها در پیشاور – که همه آنها از 7 حزبی 

را  می شد  حمایت  غرب  توسط  که  مجاهدین  تبعید«  در  »دولت  که  بودند 

تشکیل می دادند- فتوایی صادر کردند که می گفت زنان نباید از عطر، النگو و 

لباس های غربی استفاده کنند. چادرها باید در تمام مدت بدن آنها را بپوشاند 

و لباس ها نباید از جنسی تولید شود که نرم یا رنگی باشند. زنان نباید در وسط 

خیابان ها راه بروند یا هنگام راه رفتن کمرهای خود را تکان بدهند. آنها نباید 

.xixبا غریبه ها و خارجی ها حرف بزنند، شوخی کنند یا بخندند

پس از عقب نشینی سربازان شوروی دولت نجیب الله تا ۴ سال در قدرت 

باقی ماند اما نهایتا فروپاشید و مجاهدین قدرت را در دست گرفتندxx. اتحاد 

احزاب مجاهدین شروع به جنگیدن با یکدیگر کردند اما همه مردان بر سر 

موضوع زنان اتفاق نظر داشتند. بنابراین اولین دستور دولت جدید این بود 

که همه زنان می بایست برقع بپوشند. ناتوان از برقراری یک دولت باثبات و 

ایجاد امنیت برای افغان ها، دولت رئیس جمهور ربانی بی تاثیر و فاسد بود و 

حومه کشور به کنترل اربابان جنگ درآمد. بنابر گزارش عفو  بین الملل ، بین 

سال های  199۲ تا 1996 ده ها هزار شهروند کشته و تعداد زیادی زن و دختر 

از  مورد تجاوز قرار گرفتندxxi. شهر کابل تماما توسط جنگجویان مجاهدین، 

جمله  احمد شاه مسعود که اکنون کاندید جایزه صلح نوبل است، نابود شد. 
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به خاطر جنایات مجاهدین بود که گروهی از دانشجویان مذهبی که طالبان 

نام داشتند یک ارتش اپوزیسیون را تشکیل دادند و در سپتامبر 1996 و پس 

از یک کارزار خونین ۲ ساله، کابل را تصرف کردند. 

تحصیالت  تنها  که  بود  مردانی  از  متشکل  کالسیک  غیر  ارتش  یک  طالبان 

آنها در مدارس مذهبی غیر مجهز در پیشاور انجام شده بود و دارای دکترین 

سعودی  عربستان  وهابی/سلفی   ایدئولوژی   از  گرفته  الهام  محافظه کارانه 

یا  دموکراتیک  قوانین  مدرن،  دولت  یک  ایده  از  تصویری  هیچ  آنها  بودند. 

مشارکتی، حقوق بشر و حقوق زنان نداشتند. برداشت خاص آنها اسالم به این 

منجر شد که آنها به اعتراض علیه تحصیالت دختران و اشتغال زنان برخیزند 

و همچنین حجاب اجباری شدیدی را اعمال کنند. در این موارد آنها از کمک 

دولت پاکستان برخوردار بودند. وقتی که طالبان در ابتدا به قدرت رسید و 

قوانین  این  اعمال  کرد،  اعالم  را  اجباری  پوشش  مورد  در  قوانین جدید خود 

بسیار بیرحمانه بود. زنانی که رعایت نمی کردند در علن مورد ضرب و شتم 

دوران  در طول   .xxiiاست برای همه روشن  امر  این  قرار می گرفتند. جزئیات 

کشورهای  و  ایران  پاکستان،  به  افغان  پناهجویان  از  دیگری  موج  طالبان، 

غربی پناه آوردند. زنان افغان که از کشورشان خارج شده بودند سازمان ها و 

شبکه های جدیدی را تشکیل دادند و با فمینیست های  بین المللی شروع به کار 

کردند تا وضعیت زنان تحت حکومت طالبان را علنی کنند. برخی زنان شجاع 

باقی ماندند و تحت شرایط سخت برای زنان و دختران کالس های  در کابل 

مخفی تشکیل دادند. 

آنچه در افغانستان در اواخر دهه 197۰ به عنوان یک برنامه اصالحی برای 

حقوق زنان و تغییرات اجتماعی شروع شد، توسط ساختار اجتماعی عشیرتی 

و پدرساالرانه، محیط  بین المللی خصومت آمیز و جنبش های اسالمی تا دندان 

مسلح، به شدت پایمال شد. 

دولت، جامعه و سیاست جنسیتی در ایران

زنان در انقالب ایرانیان علیه شاه که بین 1977 و فوریه 1979 صورت گرفت 
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دیگر، علت  اجتماعی  گروه های   سایر  کردند. همانند  ایفا  نقش چشمگیری 

مخالفت آنها با شاه متفاوت بود: محرومیت اقتصادی، سرکوب سیاسی، ارتباط 

زنان طبقه  زیادی  تعداد  تظاهرات های گسترده شهری شامل  اسالمگرایی.  با 

تمایالت  به  را  اعتراض خود  چادر،  کردن  سر  به  با  که  بود  کارگر  و  متوسط 

بورژوایی و غربی پهلوی ابراز می کردند. بسیاری از زنانی که به عنوان اعتراض 

حجاب بر سر می کردند انتظار نداشتند که حجاب اجباری شود. بنابراین وقتی 

که در فوریه 1979 اولین فراخوان ها برای اعمال حجاب داده شد و از آیت الله 

خمینی نقل قول شد که او تمایل دارد زنان را در لباس مدرن اسالمی ببیند، 

بسیاری از زنان نگران شدند. اعتراضات و بست نشینی هایی توسط چپگراهای 

طبقه متوسط و زنان لیبرال برگزار شد که اکثر آنها عضو سازمان های سیاسی 

یا انجمن های زنان تازه تشکیل شده بود و حمایت بسیار محدودی از سوی 

گروه های اصلی چپ سیاسی به نفع اعتراض زنان ایجاد شد. در نتیجه اعتراض 

زنان، حکم در مورد حجاب -به طور موقت- لغو گردید. با شکست لیبرالها و 

از صحنه سیاسی در سال 1981، اسالمیست ها  آنها  چپها در 198۰ و حذف 

توانستند حجاب را اجباری و آن را به سختی اعمال کنندxxiii. آرایش کردن هم 

با استفاده از رژ لب در علن خالف  ممنوع اعالم شد. برخی زنان جوان که 

قوانین جدید عمل کردند توسط عامالن اخالق عمومی تنبیه شدند: برداشتن 

رژ لب با استفاده از تیغ.

در طول نیمه اول دهه 198۰، در حالی که دولت افغانستان حقوق زنان را 

گسترش می داد و سیاست هایی اتخاذ می کرد تا نقش آنها را در جامعه افزایش 

که  در حالی  انجام می داد.  را  آن  دقیقا عکس  ایران  در  اسالمی  رژیم  دهد، 

جمهوری دموکراتیک افغانستان در محکمه های خانوادگی زنان قاضی منسوب 

کرده بود، جمهوری اسالمی ایران زنان را از ایفای نقش قضاوت منع کرد و زنان 

وکیل را سرکوب می کرد. همچنین الیحه حفاظت از خانواده 1967 و 1973، 

که چند همسری را محدود می کرد، سن ازدواج برای دختران را افزایش می داد 

و به زنان حق طالق می داد لغو شد. رژیم اسالمی جلوگیری از بارداری و طرح 

خانواده را هم لغو کرد. سیاست های جدید زنان را از برخی رشته های درسی، 

ایدئولوژیک  ایران یک کارزار  شغل ها و حرفه ها منع کرد. جمهوری اسالمی 
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گسترده   برای ترویج ارزش های اسالمی و انکار غرب، برجسته کردن نقش زن 

راه  به  قرار می داد  اسالمی  بازسازی جامعه  را محور  در خانواده که حجاب 

انداخت. 

رشد چشمگیر مشارکت علنی زنان شهروند در دهه 196۰ و 197۰ نگرانی 

مهار  برای  فراخوان هایی  به  که  بود  برانگیخته  را  بورژواها  خورده  و  مالها 

زنان منجر شد. زنان غرب زده مسؤول افول ارزش های اسالمی، تنزل فرهنگی، 

پوشش  ایران،  پروژه سیاسی-فرهنگی  در  و تضعیف خانواده شناخته شدند. 

به  تبدیل  حجاب  با  زنان  و  بود  جنسیتی  قوانین  بازتعریف  شاخص  اجباری 

سمبل های تغییر اخالقی و فرهنگی جامعه شدند. موفقیت انقالب و بازگشت 

برخی  که  مسئولیتی   – بود  زنان  کاالیی  از ظاهر  مستقل  اسالمی  ارزش های 

را بسیار طاقت فرسا  اما برخی دیگر آن  تقبل کردند  تمام  با خرسندی  زنان 

می دیدند. همانند افغانستان، زنان، در حمایت و علیه انقالب، تجزیه شدند. 

اما برخالف دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، جمهوری اسالمی ایران در 

ابتدا شامل هیچ زنی در مناصب مهم و علنی نبود. علیرغم اینکه هر دو رژیم 

در مدل و ساختار مردساالر بودند، در ایران به خاطر اینکه این رژیم عمدتا از 

روحانیون تشکیل شده بود، این امر برجستگی بیشتری داشت. 

تاثیرات دخالت جمهوری اسالمی در موضوعات فرهنگی و ایدئولوژیک در 

از  تاثیرات اجتماعی آن – که پس  ابعاد  تعریف جایگاه زنان چشم گیر بود. 

بررسی سرشماری ملی سال 1986 در مورد جمعیت و خانه داری روشن شد – 

شامل افزایش بارداری و رشد جمعیت، کاهش مشارکت زنان در نیروی کار، 

به ویژه در بخش های صنعتی، عدم پیشرفت در سواد آموزی و تحصیالت، و 

روشنی  به  اسالمی  سیاست های  می شد.  مردان  نفع  به  که  جنسیتی  تناسب 

منجر به موقعیتی ضعیف برای زنان شده بود، تسلط مردان را تقویت کرده 

بود، خودمختاری زنان را به خطر انداخته بود، و نوعی روابط جنسیتی ایجاد 

از  نابرابر بودندxxiv. چنین رخدادهایی خود نشانه ای  کرده بود که به شدت 

موفقیت نیات و سیاست های جمهوری اسالمی داشت.

جمهوری  سیاست های  بزرگترین  از  برخی  تضعیف  موجب  نیز  عواملی 
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اسالمی شدند و برنامه های آن در مورد زنان، خانواده و روابط جنسیتی را به 

شدت تضعیف نمودند. این تغییرات پس از مرگ آیت الله خمینی و در طول 

ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در چارچوب آزادسازی اقتصادی ]دوره 

سازندگی] و ادغام در اقتصاد جهانی صورت گرفت. در این مدت و در حالی 

که دولت برخی سیاست ها و رویکردهایش را تغییر داد، جامعه مدنی ایران 

پیشرفت کرد و حضور زنده زنان رو آمد. تغییرات بیشتری در طول دو دوره 

ریاست جمهوری محمد خاتمی به ویژه در رابطه با رشد و سرزندگی جامعه 

مدنی ایران و جنبش برای اصالحات سیاسی و فرهنگی صورت گرفت. 

مدرنیسم اسالمی، فمینیسم اسالمی 

مجموعه عوامل اولیه ای که به جمهوری اسالمی و سیاست اسالمیزه کردن آن 

سمت و سو داده اند به ساختار اجتماعی و ماهیت ایدئولوژی اسالمی ایران 

برمی گردند. برخالف افغانستان، ایران از طبقه متوسطه و کارگر گسترده تری 

برخوردار بود که اعضای آن دارای سطح سواد و تحصیالت باالتری بودند. در 

ایران تجربه بسیار طوالنی تر و عمیق تری در مدرنیزه  با افغانستان،  مقایسه 

پیش  ایران  در  شهروند  زنان  نقش  و  است  داشته  اقتصادی  توسعه  و  شدن 

و  انتظارات  روی  بر  قطعا  ایران  شدن  مدرنیزه  بود.  متفاوت تر  انقالب  از 

آرزوهای جامعه ایران تاثیر داشته است و منجر به مقاومت قابل توجه در 

برابر اسالمیزه شدن سختگیرانه شده استxxv. همچنین ممکن است ارزش ها 

و دیدگاه های  برخی اسالمیست ها -چه ایدئولوگ های  انقالب و چه مقامات 

اسالمی،  جمهوری  مقامات  از  بسیاری  باشد.  داده  شکل  هم  را   - جمهوری 

متوسطه  از طبقه  و  عالیه  دارای تحصیالت  برخی رهبران روحانی،  از جمله 

هستند و صنعتی سازی و رشد اقتصادی را ترجیح می دهند. 

قرار  تاثیر  تحت  را  زنان  مورد  در  سیاست ها  که  عواملی  دوم  مجموعه 

بر  ایرانی  با عراق و بسیج همه مردان  داد به جنگ طوالنی )1988-198۰( 

می گردد. این رخداد برخی فرصت های شغلی برای زنان دارای تحصیالت در 

در  کمتری(  حدود  )تا  و  پرورش  و  آموزش  بهداشت،  به ویژه  عمومی،  بخش 
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بخش مدیریت عمومی ایجاد نمود. برای اطمینان، این شغل ها به زنانی که 

دارای ایدئولوژی درستی بودند داده شد، اما نفس حضور زنان، بیانگر عزم و 

انعطاف رژیم بود. سوما، در حالی که زنان از نقش های  عمومی بسیار دلسرد 

می شدند، به طور رسمی از حوزه عمومی منع نشده بودند. عالوه بر آن، رژیم 

با اجازه دادن به اسالمیست های زن برای شرکت در انتخابات مجلس و دادن 

شغل هایی در خدمات مدنی، به آنها پاداش می داد. از ابتدای شروع مجلس 

جمهوری اسالمی در سال 198۰، چهار نماینده زن وجود داشتند که دست کم 

۲ تن از آنها )اعظم طالقانی و مریم بهروزی( به عنوان فمینیست های اسالمی 

مدنی  خدمات  در  زنان  و  زن  مجلس  نمایندگان  از  بسیاری  شدند.  شناخته 

خواستار  دولت  از  اسالمی«(  »فمینیست های   یا  دولتی«  )»فمینیست های  

برابری و فرصت های بیشتر شدند. چهارم، علیرغم اینکه زنان طبقه کارگر بیش 

از همه تحت تاثیر سیاست های شغلی اولیه قرار گرفتند، اما همیشه تعداد 

کمی از آنها وجود داشتند که چه از سر نیاز یا خواسته خود، و چه به این 

خاطر که کارفرماها نمی توانستند مردانی پیدا کنند که آنها را جایگزین کنند، 

در کارخانه ها کار می کردند. این زنان بر خالف این تصور عمل می کردند که 

باید تمام وقت مادری کنند یا حضور آنها در کارخانه جات نامناسب است. 

پنجم، شواهد رشد جمعیت در شرایط کاهش درآمد دولت، بدهی ناشی از 

جنگ با عراق و رشد بیکاری و فقر، برای مقامات نگران کننده بود. بنابراین، 

پس از مرگ آیت الله خمینی، دولت اعتراض خود به طرح خانواده را برگرداند 

و کارزار شدیدی را برای تثبیت رشد جمعیتی آغاز کرد که بسیار مورد پسند 

توزیع  به  شروع  کشور  سراسر  در  خانوادگی  درمانگاه های  گرفت.  قرار  زنان 

بارداری و مشاوره در مورد طرح خانوادگی -که اغلب رایگان  داروهای ضد 

که  بود  تابلوهایی  از  مملو  خیابان ها  تهران،  در   199۴ می  در  کردند.  بود- 

داشتن فرزندان کمتر را ترویج می کرد و خانواده های کوچکتر را به زندگی با 

کیفیت تر و کودکان سالمتر مرتبط می کردxxvi. آمار باروری به ۲.6 برای هر زن 

کاهش یافته است و ایده آل داشتن ۲ فرزند است. 

ششم، در نتیجه فشارهای فمینیست های اسالمی/دولتی، موانع محدودکننده 

انقالب  عالی  شورای   ،199۲ سال  در  شد.  برداشته  زنان  اشتغال  و  تحصیالت 
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فرهنگی برخی سیاست های شلغی برای زنان را به تصویب رساند و در حالی 

که بر روی نقش های  خانوادگی و عدم اتخاذ برخی شغل ها به خاطر اینکه 

و  کار  نیروی  در  زنان  ادغام  می کرد،  تاکید  بودند  نامناسب  اسالمی  به لحاظ 

توجه به نیازها و عالقه های آن را مورد تاکید قرار داد. زنان به ورود به برخی 

در  کار  و  مامایی،  داروسازی،  زایمان،  و  زنان  مانند  فنی  و  علمی  رشته های 

آزمایشگاه ها تشویق شدند. دولت همچنین سیاست خود در مورد زنان در 

حرفه حقوق تغییر داد و در طول دهه 199۰ عرصه حقوق به روی زنان بیشتر 

دادگاه های  در  قاضی  باز شد. »مشاوران حقوقی زن« و همچنین دستیاران 

مدنی ویژه مجاز شدندxxvii. از دهه 199۰ رشد با ثباتی در سهم زنان در مواضع 

دولتی -شاید به خاطر کاهش حقوق دولتی و افزایش شراکت مردان در بخش 

خصوصی -وجود داشته است. این نوعی پیشرفت در پایان دادن به نابرابری 

جنسیتی محسوب می شود. حدود 33٪ از کارمندان بخش عمومی اکنون زن 

و  می کنند  کار  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  آنها  اکثر  می باشند. 

تحصیلی  سال  طول  در   .xxviiiدارند دانشگاهی  تحصیالت  آنها  از   ٪35 حدود 

۲۰۰۲-۲۰۰3، برای اولین بار از زمانی که دانشگاه ها در ایران تاسیس شد، ثبت 

نام زنان از مردان بیشتر بود. 

توجه  قابل  ثابت ولی  زنان یک روند  افزایش چشمگیر  در عرصه سیاست، 

بیشتر  به  منجر  تنها  نه   ۲۰۰۰ و   1995 سال  مجلس  انتخابات  داشته است. 

با افکار اصالح طلبانه  شدن نمایندگان زن شد، بلکه به ظهور چندین مدافع 

تغییر رفتار است و  نمایندگان زن مجلس نشانگر  منجر شد. سخنرانی های  

آن  می توان  که  است  با چیزی  بیشتر همخوان  و  اسالمی  کمتر  لحنی  دارای 

مربوط  دفاتری  دولتی  آژانس  و  وزارت  در هر  نامید.  »فمینیسم جهانی«  را 

به امور زنان تاسیس شد. تعدادی از سازمان های غیر دولتی که به امور زنان 

ایجاد  با کتاب ها و مجله ها  رسیدگی می کنند تشکیل شدند. مطبوعات زنان 

فرهنگی،  سیاسی،  مهم  موضوعات  به  زنان  به  مربوط  دروس  و  است  شده 

مذهبی و اجتماعی می پردازد. 

حقیقتا که یکی از نتایج متناقض اسالمیزه شدن ایران شورش خاموش زنان 

است و چیزی که می توان آن را پیش جنبش فمینیستی نامید. آزادسازی در 
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سال های رفسنجانی کمک کننده بود و بیان سازماندهی شده آمال زنان پا به 

پا با جنبش اصالحات برای تغییرات سیاسی و فرهنگی آمده است. بسیاری از 

زنان جوان و سکوالر از حجاب اجباری خوششان نمی آید و موارد متعددی از 

اقدامات اعتراضی )اما نه اعتراضات سازماندهی شده( غیر رسمی و خودجوش 

علیه آن وجود داشته است. بسیاری از مقاالتی که در مطبوعات زنان منتشر 

انتقاد قرار  تابع گرایانه زنان در جمهوری اسالمی را مورد  شده است جایگاه 

رهبران  ایران  در  دادند.  فراخوان  خانواده  قانون  کردن  مدرنیزه  به  دادند 

فمینیستی وجود دارند که هم در کشورشان و هم در سطح  بین المللی شناخته 

شده هستند. اینها شامل زنانی می شوند که تشکیل دهنده یا کمک کننده 

به مجموعه انتشارات زنان )برای مثال، زنان، جنس دوم، فرزانه، حقوق زن، 

روشنگران پرس، روزنامه زن که اکنون تعطیل است(، وکال و متخصصان حقوقی 

که در مورد موانع حقوقی بر سر راه حقوق زنان و برابری روشنگری یا نقد 

می کنند، زنان خودباوری که پرسش هایشان در مورد جایگاه زنان در اسالم و 

جمهوری اسالمی رشته فمینیست اسالمی را تاسیس کرده است، دانشگاهیانی 

که در تالش برای ایجاد دوره ها یا برنامه هایی برای زنان در دانشگاه هایشان 

هستند و یا در مطبوعات زنان در مورد زنان مطلب می نویسند. اتحادی از 

فمینیست های سکوالر و اسالمی شروع به به چالش کشیدن امتیازات نهادینه 

.xxixشده مردان بر زنان کردند

واژه های  کادر  در  را  خواسته هایشان  و  شکایت ها  ایران  در  فمینیست ها 

اسالمی شکل داده اند و از موضوع فرهنگی استفاده کرده اند تا برای حقوق 

زنان و برابری فشار بیاورند. آنها همچنین از لحن سکوالر هم استفاده کردند 

بدینگونه  اشاره کردند و  استانداردهای  بین المللی هم  به کنوانسیون ها و  و 

نمایندگان  کشیده اند.  چالش  به  را  غالب  ایدئولوژیک  و  سیاسی  ساختار 

حقوق زنان در ایران شروع به بازتفسیر فمینیستی قرآن نموده اند که در آن 

محتوای رهایی بخش را برجسته می کنند و با تفاسیر مردساالرانه و کدگزاری 

شده مخالفت می کنند. آنها به اختالف بین ادعای جمهوری اسالمی در مورد 

آزادسازی زنان و حقیقت امتیازات مردساالرانه در زمینه هایی مانند طالق و 

و  کنوانسیون ها  تصویب  به  فراخوان  آنها  کردند.  اشاره  کودک  حق حضانت 
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همه  حذف  برای  ملل  سازمان  کنوانسیون  همانند  استانداردهای  بین المللی 

انواع تبعیض علیه زنان و پایگاه عمل پکن ]کنفرانس زنان] داده اند. آنها در 

فروم های  بین المللی مانند ژرف اندیشی کنفرانس زنان پکن + 5 در ژوئن ۲۰۰۰ 

با فمینیست های جهانی  شرکت کرده اند. آنها زنجیرهایی )هر چند محدود( 

در خارج از ایران تشکیل داده اند. و حمایت های متفاوتی از فمینیست های  

ایرانی که کشورشان را ترک کرده اند و سازمان ها و شبکه های فمینیستی در 

سراسر جهان دریافت کرده اند. 

انتخابات  از  پس  دولت،  در سطح  به موضوع سیاست های جنسیتی  راجع 

انتخاب  تازگی  به  ریاست جمهوری در سال 1997 رئیس جمهور خاتمی که 

شده بود، معصومه ابتکار، یک سخنور تحصیل کرده در آمریکا، را مسؤول امور 

محیط زیست کرد. سپس وزیر فرهنگ، مهاجرانی، اعظم نوری را به عنوان نایب 

رئیس خود در امور قانونی و مجلس منصوب کرد. وزیر کشور عبدالله نوری 

با کاندیدا کردن زهرا شجاعی به عنوان اولین مدیر امور زنان ایران و کسی که 

توسط مطبوعات ایران »یک فعال دیرباز حقوق زنان«، استاد دانشگاه الزهرا 

در تهران و عضو کمیسیون زنان وزارت کشور می نامید،  این روند  را ادامه  

دادxxx. اینها اولین زنانی بودند که پس از انقالب 1979 در مناصب باالی دولتی 

قرار می گرفتند. این پیشرفت ها اما با عکس العمل محافظه کاران روبرو شد. در 

ماه می 1998، اعضای محافظه کار مجلس که مخالف اصالحات و سیاست های 

رئیس جمهور خاتمی بودند، لوایحی را معرفی کردند که حقوق زنان را محدود 

می کرد و مدافعان حقوق زنان هم پس از اینکه رئیس جمهور خاتمی در دور 

دوم خود هیچ زنی را در مناصب وزارتی قرار نداد مایوس شدند. 

حقوق  و  سیاسی  اصالحات  سر  بر  رژیم  درون  در  مخالفت هایی  وجود  با 

 ،199۰ دهه  اواخر  در  که  است  جالب  موضوع  این  یادآوری  ایران،  در  زنان 

موضع طالبان بر سر زنان در افغانستان برای دولت ایران، هم آبروریزی و هم 

خشمگین کننده بود. برایشان آبروریزی بود چون ایران حامی قوی اسالمیزه 

ارتودوکسی  اسالم  مدل  چون  بودند  عصبانی  آنها  آما  بود.  افغانستان  کردن 

 patriarchal Pushtunwali( طالبان – تحت تاثیر ایده پشتونوالی پدرساالرانه

code( – اسالم را بدنام می کرد. در داستان تناقض ها، حتی آیت الله خامنه  ای 
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-جانشین محافظه کار آیت الله خمینی در ایران، که دزد جنبش اصالحات می 

باشد-، قهرمان حقوق زنان افغانستان شد. 

جمعبندی

در اواخر دهه 197۰ انقالب افغانستان به عنوان یک آزمایش اجتماعی شروع 

شد که یک »جمهوری دموکراتیک« و حقوق زنان را برقرار کرد، در حالی که 

نمونه ایران به عنوان یک آزمایش مذهبی شروع شد که یک استبداد مذهبی 

را ایجاد ایجاد و حقوق زنان را لغو کرد. جمهوری دموکراتیک افغانستان به 

عنوان یک رژیم سکوالر شروع شد که به دنبال گسترش حقوق زنان بود، در 

دنبال حذف  به  که  بود  رژیم مذهبی  ایران یک  اسالمی  که جمهوری  حالی 

شد،  لیبرال تر  ایران  که  حالی  در  اما،   199۰ دهه  طول  در  بود.  زنان  نقش 

ایران در  بنیادگرایی سقوط کرد. جمهوری اسالمی  به یک کابوس  افغانستان 

برخوردش با موضوعات اجتماعی و اقتصادی غیرمذهبی تر و سکوالرتر شد در 

حالی که افغانستان زندانی افراط گرایان مذهبی گردید. در حالی که زنان در 

جمهوری اسالمی ایران ظهور و مشارکت عمومی خود را افزایش دادند، اما در 

افغانستان، زنان تقریبا نامرئی شدند. 

پروژه های  افغانستان،  در  و هم  ایران  در  که هم  کرد  نتیجه گیری  می توان 

انقالبی دولت شکست خوردند. در مورد افغانستان، شکست پروژه سیاسی – 

فرهنگی جمهوری دموکراتیک افغانستان با یک تخاصم داخلی خشونت آمیز و 

یک جنگ بین المللی شده روبرو شد. در مورد ایران، شکست پروژه سیاسی – 

فرهنگی با جنبش های غیر خشونت آمیز اجتماعی که اسالم گرایی را رد کردند و 

به دموکراسی و حقوق زنان فراخوان دادند به وجود آمد. یک عامل توضیحی 

دو  هر  انقالبی  دولت های  سیاست های  نتایج  منتظره  غیر  تغییر  در  کلیدی 

کشور به ساختار این دو جامعه و سطح پیشرفت آن ربط دارد: مردساالری 

عشیرتی و عدم پیشرفت در افغانستان در برابر مدرنیسم اسالمی و پیشرفت 

اجتماعی-اقتصادی در ایران. این عوامل بی شک بر روی نتایج در دهه حاضر 

هم تاثیر خواهند گذاشت. 
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این »داستان دو کشوری« است که فصل پایانی آنها هنوز نانوشته است. در 

این میان، بررسی های  تاریخی و جامعه شناختی به برخی الگوها و روندها 

اشاره دارد. اگر ساختار اجتماعی و جامعه مدنی دست کم به اندازه ساختار 

هر  در  جنسیتی  سیاست  پس  هستند،  کننده  تعیین  رژیم  گرایش  و  دولت 

دو کشور توسط چند عامل کلیدی تاثیر پذیر- و پیچیده - خواهد ماند. در 

ایران موارد زیر برجسته هستند: ابعاد گسترده طبقه متوسط، رشد جمعیت 

زنان تحصیل کرده، ظهور یک جامعه مدنی پر جنب و جوش و یک جنبش 

مدنی، حضور یک رژیم مذهبی که نامحبوب ولی قوی است. در افغانستان 

عوامل برجسته اینها را شامل میشوند: ساختار اجتماعی عشیرتی و اخالقی، 

و  اقتصاد  آن،  کرده  تحصیل  زنان  جمعیت  و  متوسط  طبقه  کوچک  ابعاد 

جامعه مدنی توسعه نیافته و دولتی که در داخل و خارج کشور محبوب ولی 

ضعیف است. چیزی در این دو کشور همسایه در حال شکل گیری است یک 

تناقض به نظر می آید: تناقض یک جامعه مدرن و لیبرال که توسط یک رژیم 

نیافته و  تناقض یک جامعه توسعه  ایران حکمرانی می شود، و  غیرلیبرال در 

عمیقا پدرساالرانه که توسط یک رژیم لیبرال و هدایت شده توسط غرب در 

افغانستان حکمرانی می شود. 

i This paper is an update of V. M. Moghadam, ”Revolution, Religion and Gender 

Politics: Iran and Afghanistan Compared,“ Journal of Women’s History, vol. 10, no. 
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جهانی بنشسته در گوشه ای
یارشاطر و ایران*
فخرالدین عظیمی** 

درآمد 

انگیزه های شادمانی و اندوه ریشه در ویژگی های فرهنگی دارند. سبب های 

شورمندی و اندهگساری در زیست ملت ها و فرهنگ ها به هم نزدیکند ولی 

با ویژگی های فرهنگی آمیخته ترند. در برخی فرهنگ ها  مایه های سرخوشی 

اندوه دیرتر می ماند و شادی گریزان تر است؛ زخم های شکست و فروماندگی 

امیدواری  بر  گذشته  تلخی های  بهبود می پذیرند؛ خاطرۀ  آهسته تر  و خواری 

به شادمانی های آینده سایه می افکنند. اگر نه زندگی کنونی امیدبخش باشد 

و نه چشم انداز آینده، پناه جویی در آرامستان گذشته مایۀ آسودگی می شود. 

ملتی که از سرنوشت امروزین خود ناخشنود است به سرفرازی های واقعی یا 

خیال پردازانۀ گذشتۀ خود بیشتر می اندیشد و می بالد. می کوشد لحظه هایی 

شکوهمند را در گذشته بجوید و در خاطرۀ جمعی زنده کند. تالش می کند 

سرفرازی  دستمایۀ  را  ادب  و  فرهنگ  گسترۀ  در  خود  گذشتۀ  دستاوردهای 

امروزین کند. پاسداران آن دستاوردها را نیز بزرگ می شمارد و ارج می نهد. 

* این مقاله اولین بار در فصلنامه نگاه نو شماره 119 در پاییز 97 منتشر شده است

دکتر فخرالدین عظیمی، استاد تاریخ دانشگاه کنه تیکت؛ امریکا .
 **
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آن ها را نمادهای هویّت فرهنگی و سرمایه ای معنوی می شمارد که از یورش ها 

برده است ولی همچنان در خطر  به در  تاریخی جان  تندبادهای کوبندۀ  و 

است.

فرهنگ،  آن  شناخت  بدون  گذشته،  فرهنگ  به  خیال پردازانه  نازیدن 

دیرین  تاریخ  و  فرهنگی  جغرافیای  پهنۀ  در  دانست  باید  است.  سبکسرانه 

ایران زمین چه رخ داده است؛ به چه می توان نازید؛ چه ماندگار است؛ چه را 

باید به فراموشی سپرد؛ از چه باید شرمگین بود. شرمگینی امروز را در سایۀ 

جمعی  سرفرازِی  ما  روزگار  در  برد.  یاد  از  نمی توان  دیروزین  سرافرازی های 

سنجه هایی فرافرهنگی دارد. دربارۀ هنجارهای نام و ننگ در زیست ملی، و 

در این  باره که سرفرازی چیست و فرهنگ را چگونه باید دریافت، دیدگاه ها 

گوناگون است. اما همه سرفرازی ملی و پاسداشت فرهنگ را بایسته می دانند؛ 

و  همدلی  بنیادهای  و  جمعی،  نمادیِن  و  فرهنگی  سرمایه های  می خواهند 

همبستگی ملی استوار بمانند.

در پهنه تاریخ ایران بار پایدارِی بنایی را که فردوسی برافراشته است بسیاری 

بر دوش کشیده اند. انبوهی از یاد رفته اند و شماری در یادها مانده اند. در 

ماندگار  جمعی  حافظۀ  در  ادب  و  فرهنگ  قلمرو  از  پیشگامانی  ما،  روزگار 

اینان،  از  می داند.  کنجکاوی  کتاب خوان  هر  را  آنان  از  بسیاری  نام  شده اند. 

گرفتند  پیش  در  که  کارهایی  اهمیت  یا  دستاوردها  دامنۀ  سبب  به  تن،  سه 

و به سامان رساندند، جایگاهی ویژه یافته اند: علی اکبر دهخدا، ایرج افشار، 

احسان یارشاطر. تفاوت های این سه در حوزۀ منش شخصی، گرایش های فکری 

نسلی  از  )ز. 1۲57(  نیست. دهخدا  و سیاسی، و چندوچون دستاوردها کم 

با سختی های  و  را در عمل یک تنه  بار سنگینی  بود؛ 76 سال زیست؛  دیگر 

جان فرسا و فداکارانه بر دوش کشید. او به درستی لغتنامه را »سنگ اساسی 

بنای معارف« کشور می شمرد ولی در به سامان رساندن آن از پشتوانۀ مادی 

بهره ور نبود و نگران بود پس از مرگش »مسوده های این کتاب برای پیچیدن 

گل گاوزبان و بنفشه به عطارهای سر گذر فروخته شود.«1 افشار )ز. 13۰۴( و 

یارشاطر )ز. 1۲99( همروزگار یکدیگر بودند. افشار 85 سال زیست و یارشاطر 

98 سال. هردو از پشتوانه ها و امکاناتی گسترده تر از دهخدا بهره ور بودند 
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ولی دستمایۀ اصلی آنان نیز چیزی جز ایران دوستِی شورمندانه و سخت کوشِی 

یک  اینان هر  است.  بوده  دستاوردهای هر سه خیره کننده  نبود.  دانشورانه 

جهانی بودند بنشسته در گوشه ای. 

زندگی و کارنامه 

و  به همدان  ولی  بودند  کاشانی  او  زاده شد. خاندان  یارشاطر در همدان 

سپس کرمانشاه کوچیدند. کودکی او در پی از دست دادن پدر و مادر، در 

پی بیماری و در اندک فاصله ای از یکدیگر، با تلخی درآمیخت. هیچ کودکی 

نمی تواند چنین رویداد جگرتابی را از یاد ببرد. ته نشست این تلخی فراموشی را 

برنمی تابد. روانی نژند سبب می شود لب هم اگر گهگاه خندان باشد دل خونین 

بماند. خردساالن بسیاری را این گونه رخدادها فرو کوبانده است. یارشاطر گویا 

از گوهری دیگر بود. نیرویی از درون او را برانگیخت تا توانایی هایش را شکوفا 

کند. راه این کار درخشش در دانش آموزی بود. به درستی گمان می کرد روان 

داستان  یارشاطر  کودکی  داستان  شد.  شاد خواهد  کار  این  از  پدرش  و  مادر 

گریز از سایۀ سنگین سوک دیروز و رهسپارِی استوارانه به سوی کامیابی فردا 

بوده است. ره توشۀ این سلوک را همه ندارند. او، پس از چیرگی بر تلخی های 

کودکی، خوشبخت زیست. زندگی را به کاری گذراند که دوست داشت. بخت 

این را داشت که در همدان و کرمانشاه و تهران در مدرسه های خوب درس 

بخواند. در دانشسرای مقدماتی و سپس در دانشگاه تهران تحصیل کرد. در 

13۲1 در رشته ادبیات و زبان فارسی دانش آموخته شد. مدتی در دبیرستان 

اما شوق  دانشسرای مقدماتی شد.  بعد معاون  داد و یک سال  علمیه درس 

فارسی  دربارۀ شعر  پایان نامه ای  با  در 13۲6  بود.  او چیره  بر  درس خواندن 

از دانشگاه  نیمۀ دوم سدۀ نهم، که زیر نظر علی اصغر حکمت گذراند،  در 

تهران دکترا گرفت. فرصت دانشجویی در دانشگاه تهران، و روح کنجکاو و 

جست وجوگر، او را توانا کرد با شیوه های نِو اندیشه و نگرش آشنا شود و در 

سایۀ گرایش ها و رهیافت های فکرِی سکوالر افق های ذهنی خود را بگستراند.

یارشاطر مدتی در دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران درس داد ولی در همان 

و  رفت  لندن  به  بریتانیا  فرهنگی  شورای  از  بورسی  دریافت  با   13۲6 سال 
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و   )1967-19۰8( آلمانی  برجسته  ایران شناس  برونو هنینگ،  والتر  دانشجوی 

در  ارشد،  کارشناسِی  دریافت  و  پنج سال،  از  لندن، شد. پس  دانشگاه  استاد 

1331 به ایران برگشت و در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. این پنج سال، 

و فرصت آشنایی نزدیک با هنجارهای پژوهشگری مدرن و فضای دانشگاهی، 

فرهنگی، و فکری غرب، را باید از مهم ترین دوره های زندگی یارشاطر دانست. 

تاتی جنوبی  گویش های  درباره  پایان نامه ای  با  در 1339/ 196۰  او سرانجام 

تحصیالت خود در دانشگاه لندن را به پایان برد و از آن دانشگاه نیز دکترا 

گرفت. از نوشته هایی که یادگار دورۀ دانش پژوهی آغازین یارشاطرند دو اثر 

مهم و پیشگامانه را باید نام برد که بر پایان نامه های دکتری او در دانشگاه های 

تهران و لندن تکیه  دارند: یکی دربارۀ شعر فارسی در عصر تیموری و دیگری 

کاوشی در گویش های تاتی جنوبی. این گویش ها، که از رود ارس تا ایران مرکزی 

یادداشت هایی  یارشاطر  از  دارند.۲  باستان  ایران  در  ریشه  بوده اند،  گسترده 

که  مانده  به  جا  ایران،  دیگر  و گویش های  این گویش ها،  دربارۀ  به ویژه  نیز 

منتشرنشده است 

علی اصغر  بهمنیار،  احمد  آشتیانی،  اقبال  عباس  بهار،  محمدتقی  ایران  در 

حکمت، بدیع الزمان فروزانفر، سید حسن تقی زاده، محمدحسین فاضل تونی، 

سید کاظم عصار، امینه پاکروان و مانندگان آنان در شکل گیری فکری یارشاطر 

مؤثر بوده اند. از کسانی که در ایران و در گسترۀ ادب و فرهنگ بر او تأثیر 

ایرانیان پیشگام  ابراهیم پورداوود بود که در اوستاپژوهی میان  ویژه داشت 

بود، جایگاهی واال یافت، و در دانشگاه تهران استاد شد. یارشاطر شاگرد او 

از لندن و در پی بازنشستگِی پورداوود در 1337 به  از بازگشت  بود و پس 

جانشینی او استاد کرسی فرهنگ ایران باستان شد. یارشاطر در انگلستان از 

هنینگ بیشترین تأثیر را پذیرفت؛ او را نابغه می دانست و دربارۀ او نوشته ای 

نام برد:  باید  نیز  گویا و پربار بر جا نهاده است.3 از چهرۀ دیگری در لندن 

مری بویس پژوهشگر انگلیسی که همسال یارشاطر بود و از 13۲7/ 19۴8 در 

دانشگاه لندن به تدریس زبان های کهن ایران، و آیین های زردشتی و مانوی، 

پرداخته بود و سرانجام جانشین هنینگ شد.

یارشاطر، در کنار کارهای دانشگاهی، نهادهایی را نیز پی ریزی کرد. او بنگاه 
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ترجمه و نشر کتاب را در 1333، به پشتوانۀ مالی بنیاد پهلوی، به راه انداخت. 

کنار  اندیشه های غربی، در  و  ادب  آثار فرهنگ و  ترجمۀ  کار  بنگاه در  این 

پژوهش های ایران شناختی و آثار ادبی ایران، گام های مهم برداشت و سنجه ها 

و هنجارهای دانشورانۀ تازه ای را در نگارش و ترجمه در میان نهاد. چهار سال 

پس  از این )1337(، یارشاطر انتشار مجلۀ راهنمایکتاب را با همراهی ایرج 

افشار آغاز کرد. امتیاز مجله را یارشاطر داشت و افشار مدیر و سردبیر آن بود. 

شمار زیادی از برجستگان فرهنگ و ادب با این نشریه، که نخست ماهنامه 

بود و سپس فصل نامه شد، همکاری کردند. این مجله گام های مهمی در پیشبرد 

شیوه های مدرن نقد و بررسی کتاب در ایران برداشت. یارشاطر در همان سال 

)1337/ 1958(، استاد میهمان دانشگاه کلمبیا در نیویورک شد. او دو سال در 

آن جا ماند و به ایران برگشت. یک سال پس از بازگشتش، در 13۴۰/ 1961، 

دانشگاه کلمبیا کرسی تازه ای را که هاکوب کِورکیان، از ارمنیان ایران دوست 

ایرانی  او واگذار کرد واو مدیر پژوهش های  پایه گذاشته بود به  و ثروتمند، 

در آن دانشگاه شد. یارشاطر شش سال بعد مرکز ایران شناسی آن دانشگاه را 

پی افکند که به تازگی به نام او نام گذاری شده است )اکتبر ۲۰18(. کتابخانۀ 

پژوهش های  پشتوانه  خودش  کتاب های  و  بود  خریده  که  را  نفیسی  سعید 
ایران شناختی این مرکز شد.۴

جدید  چاپ  ترجمۀ  پیشنهاد  پهلوی  بنیاد  همراهِی  به   13۴8 در  یارشاطر 

و  آن  مقاالت  تکمیل  اندیشۀ  و  بود  نهاده  میان  در  را  اسالم  دائرهالمعارف

افزودن مطالبی دیگر در میان آمد. دانشنامهایرانواسالم پیامد این بود و 

بنا بود مبتنی بر دائرهالمعارفاسالم باشد ولی با افزوده هایی گسترده درباره 

ایران )سازمان  ایران. تأمین هزینه آن را دولت  تمدن و فرهنگ و آیین های 

برنامه( به عهده گرفته بود. در پی انقالب، و گسسته شدن پیوندهای یارشاطر 

با ایران، ادامۀ کار آن دانشنامه ناممکن شد، اما دلبستگی معنوی او با سرزمین 

خود استوار ماند. او در این شرایط تازه، در 136۰/ 1981، پی ریزی و ویرایش 

دانشنامۀایرانیکا را به صورتی تازه در دانشگاه کلمبیا و به زبان انگلیسی آغاز 

کرد. کار این دانشنامه با کمک بنیاد ملی علوم انسانی امریکا، که معتبرترین 

نهاد مستقل پیشبرد علوم انسانی در این کشور است، به پیش رفت. یارشاطر 
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بنیاد میراث ایران را نیز برای کمک به تأمین نیازهای مالی ایرانیکا پایه گذاری 

کرد. با شمارکمی دستیار دلبسته و توانا، و اغلب با امکانات مالی نابسنده، این 

کار سترگ به پیش رفت. یارشاطر از مرز پنجاه سالگی گذشته بود که این کار را 

آغاز کرد و تا نیمۀ نودسالگی روزی دوازده ساعت برای پیشبرد آن کار کرد. در 

1369/ 199۰، در هفتادسالگی، از تدریس بازنشسته شد ولی تالش های او در 

پیشبرد کارهای پژوهشی، به ویژه ایرانیکا، شتاب بیشتری گرفت. گنجینه ای را 

که از آثار باستانی و هنری گردآورده بود فروخت و درراه پیشبرد بنیاد میراث 

ایران و کار دانشنامۀ ایرانیکا هزینه کرد. همسر او، لطیفه یارشاطر، که نزدیک 

بودند در 1378/ 1999 درگذشت. آن ها فرزندی  باهم زیسته  به چهل سال 

نداشتند. او از همسرش همیشه با قدرشناسِی آمیخته با اندوه از کوتاهی های 
احتمالی خود یاد می کرد.5

***

اندیشۀ انتشار ایرانیکا در شرایطی شکل و شتاب گرفت که در پی رخدادهای 

بود  میان  در  ایران  از  که  تصوراتی  گروگان گیری،  به ویژه  و  انقالب،  از  پس 

دگرگون شده بود. از دید یارشاطر جایگاه تمدنی ایران در جهان از هنگامه های 

سیاسی، یا مرزهای جغرافیایی ایران امروز، بسی مهم تر و فراتر بوده است. 

تمدن جهانِی ایران در پیوند با دیگر تمدن های کهن جهانی بالید و جایگاهی 

آن  بر  اخیر  سده های  رخدادهای  و  مانده  ناشناخته  آن  ارج  ولی  یافت  واال 

ناخوشایند  برداشت های  که  شرایطی  در  او  گمان  به  است.  شده  سایه افکن 

دربارۀ ایران روزافزون بود تالش در راه برکشیدن میراث تمدنی ایران ضرورتی 

کشورهای  برخی  ایران ستیزانۀ  آوازه گری های  انقالب  از  پس  داشت.  فزاینده 

عرب نیز رو به فزونی نهاد. این کشورها پیشبرد هدف های خود را در شرایطی 

و  دیدند  آسان  است،  یافته  استوار  پیوندی  مادی  قدرت  و  پول  با  دانش  که 

رفتارهای دشمنانه نسبت به ایران را، که اغلب بر انگیزه هایی کوته بینانه تکیه 

داشته است، پی گیری کردند. پول های فراوانی که این کشورها به دانشگاه های 

بی توجهی  افکنده اند،  پی  که  را  نهادهایی  و  کرسی ها  و  داده اند،  غرب 
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داشته است. عربان  پی  را در  آن  تمدن و فرهنگ  و  ایران  به  آشکار نسبت 

کوشیده اند به پشتوانۀ پول و نفوذ در محافل دانشگاهی غربی، سهم سترگ 

ایران و ایرانیان در شکل گیری تمدن اسالمی را نیز ناچیز جلوه دهند. ایرانیان 

بازنمانده اند ولی  متقابل  از تالش های  فرهیخته و وطن دوسِت غربت نشین 

به پشتوانه های مادِی بسنده دسترسی نداشته اند. با تأسف باید گفت، در اثر 

پول و نفوذ عربان، این روزها هر استاد ایران شناسی که از دانشگاه های امریکا 

بازنشسته می شود جای خود را به کارشناسان امور عرب می دهد.

 مهم ترین نهادی که کوشیده است با یورش های فرهنگِی موجود علیه جایگاه 

تمدنی ایران مقابله کند دانشنامۀایرانیکا بوده است. ایرانیکا، که کار تکمیل 

این  تبدیل شده است.  اعتبارمند  و  پذیرفته  به مرجعی  اکنون  دارد،  ادامه  آن 

را  کشوری  یا  کسی  بی آن که سودای خوارداشت  است،  کرده  تالش  دانشنامه 

در سر پرورد، پایمال شدن حق ایران را مانع شود. تالش اصلی ایرانیکا بر این 

با تجربه ها و زیست بوم  بوده است که کارنامه، دستاوردها، و هر آن چه را 

ایرانیان، در گسترده ترین معنای آن، از آغاز تا امروز پیوند داشته است بررسی 

حوزۀ  در  هم  و  اسالمی،  تمدن  شکل گیری  در  هم  را،  ایران  اهمیت  و  کند 

وسیعی که گسترۀ جغرافیاِی فرهنگِی ایران و قلمرو زبان فارسی بوده است، 

بسیاری  درباره  کاوش  منبع های  معتبرترین  از  امروز  ایرانیکا  دهد.6  بازتاب 

و  ایران  تمدن  به  مربوط  موضوعات  انبوهی  و  مفاهیم  جنبش ها،  چهره ها، 

بخش وسیعی از خاورزمین است. اهمیت ایرانیکا، به رغم امکانات محدودی 

که در اختیار داشته است، ستایش انگیز است. این کار سترگ در اثر همت و 

پشتکار یارشاطر به پیش رفت. او توانست برجسته ترین دانشوران را بجوید و 

به همکاری برانگیزد. ارج و آبروِی ایرانیکا در سایۀ دلبستگی به سنجه های 

از وابستگی به قدرت سیاسی،  علمی و هنجارهای پژوهش آزادانه و برکنار 

تأمین شد. جامعیت، استقالل، و تکیه  بر کسانی که در حوزۀ کار خود ورزیدگِی 

کم مانند داشته اند و اغلب چهره هایی جهانی بوده اند، به همراه برکناری از 

ایرانیکا  این دانشنامه را استوار کرده است.  وابستگی مادی و مالی، جایگاه 

به  بی شماری  رؤیاهای  است.  جهان  دانشنامه های  بلندپروازانه ترین  از  یکی 

تحقق نپیوسته و آرزوهای بسیاری خاک شده است؛ اما نهال آرزوهای یارشاطر 
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شاید بیش از آن چه خود او گمان می کرد بارور شد.

اهمیتی  از  نیز  ایران  ادب  یارشاطر در زمینۀ فرهنگ و  دستاوردهای دیگر 

ویژه  برخوردارند. او ویراستار جلد سوم از مجموعۀ هفت جلدی تاریخایران

این جلد در  بود.  پارتیان و ساسانیان   ، ایران دوره سلوکیان  کیمبریج درباره 

را  این جلد  نخست  کتاب  از  دو فصل  و  است  تدوین شده  کتاب مفصل  دو 

)دربارۀ باورها و جهان نگری های مشترک، و تاریخ ملی ایران( نیز او نوشت.7 

او سرویراستار ترجمۀ مجموعۀ چهل جلدی تاریخطبری از عربی به انگلیسی 

بود و این کار را به یاری شماری دیگر از خاورشناسان، ازجمله فرانتس رزنتال، 

پرکار  ایران شناس  بازورث،  ادموند  و  امریکایی،  ـ  آلمانی  برجستۀ  پژوهشگر 

انگلیسی، صورت داد. پژوهشگران ناموری ترجمۀ مجلدات گوناگون این کتاب 

را به عهده گرفتند. یارشاطر پایه گذار مجموعۀ بیست جلدی تاریخادبیاتایران

نیز بوده است که شش جلد آن تاکنون به چاپ رسیده است.8 مجموعه های 

دیگری نیز در حوزۀ میراث ایران، پژوهش های ایران شناختی، و متون فارسی به 

همت یا زیر نظر او به چاپ رسیده است. از کارهای دیگر او می توان نگارش 

کتاب داستانهایایرانباستان،9 مقاالت فراوان، و کتاب هایی را برشمرد که 
گرد آورده یا ویرایش کرده است و دسترسی به جزئیات آن ها آسان است.1۰

***

نیز  آنان  مادی  رفاه  اگر  نیست.  نیک بخت  سالخوردگان  سرزمین  امریکا 

تأمین باشد نیازهای روانی و عاطفی آنان به چیزی گرفته نمی شود. بسیاری 

گوشه نشینی  به  می شوند،  دل شکستگی  و  فراموشی  دستخوش  سالخوردگان 

در خانه های سالمندان تن درمی دهند و چشم  به  راه پایان زندگی می مانند. 

باقی نمی گذارد  برای کسی  شتاب و فشارهای کار و زندگی فرصت چندانی 

خردمند  را  سالخوردگان  نیز  کسی  بیندیشد.  خود  کهنسال  خویشان  به  که 

نمی خواند و با این کار به دلجویی آنان برنمی خیزد. چنین دل خوش کردن ها، 

گوشه نشینِی  و  گم نامی  ندارد.  متعارف  آداب  و  ادب  در  جایی  تعارف ها،  یا 

ناگزیر، و تلخی های آن، می تواند ارادۀ زیستن را بکاهد. همه جا کسانی که در 



173

جهانیبنشستهدرگوشهای

شماره ۹ . تیر ۹۹

زمستاِن زندگی نیز بخت برخورداری از توجه و احترام داشته اند دیرتر و بارورتر 

زیسته اند. سالخوردگی در غربت دردناک است. یارشاطر از این تجربه های تلخ 

برکنار ماند؛ تا نود و اند سالگی کارکرد؛ در کهن سالی هر جا رفت با نگاه ها 

پذیرفته  نوازش  به  روبه رو شد؛  ستایشگرانۀ هم وطنان  و سخنان  غمگسارانه 

شد؛ پیر و جوان بر صدرش نشاندند و پاسش داشتند. انگیزه ای که در پیگیرِی 

ایرانیکا و کارهای همانند آن داشت، به همراه این  قدرشناسی ها، او را برپا و 

پویا و سرزنده نگاه داشت. یاوری مالی به ایرانیکا کمتر از آن بود که انتظار 

می رفت اما ایرانیان دل آگاه از اهمیت این دانشنامه آگاه بودند و آگاهی خود 

به رغم دستان و صدای  یارشاطر  یارشاطر نشان می دادند.  با گرامی داشت  را 

لرزان، اراده ای استوار داشت و پشتکاری کم مانند. در ساماندهِی ایرانیکا از 

سختگیری پرهیز نداشت. بسیاری را با فشار و ترغیب به همکاری برانگیخت. 

در مواردی سخن و خواست خود را سرکشانه و به رغم مقاومت های نیک دالنه 

به پیش برد. پافشاری او در احیا و کاربرد »پرشا« به جای ایران در ایرانیکا از 

این مقوله بود. او با سیمای پدرانۀ خود می توانست شوق و آزرمی را که در 

دل داشت به دیگران هم سرایت دهد.

منش و نگرش سیاسی

یارشاطر در دلبستگی به اعتالی فرهنگ ایران آرمان خواه و چه بسا ناشکیبا 

مدارا  و  برنمی تابید  را  خیال پردازانه  آرمان خواهِی  سیاسی  نگرش  در  اما  بود 

و  خردسالی  روزگار  رخدادهای  می دانست.  واقع نگرانه تر  را  میانه روی  و 

آن ها  از  یارشاطر  که  داشتند  آسیب پذیری هایی  در  ریشه  که  تجربه هایی 

مصمم  و  مقتدر  دولتی  خواهان  او  داشت.  ژرف  اثری  او  بر  بود  رنج برده 

تنگ نظری های  ناخوشایند  نمودارهای  بتواند  بندد؛  کمر  نوسازی  به  که  بود 

فراتر  زمینۀ  و  مدنی،  و  فرهنگی  پیشرفت  لوازم  و  کند،  مهار  را  اجتماعی 

او رشد تدریجی و پیوسته، و تکیه  از خشک اندیشی را آماده تر سازد.  رفتن 

از تندروی و گسست می دانست.   بر سیاستگران کاردان و توانا، را کارآمدتر 

او  سیاسی  منش  و  دانشوری  و  تقی زاده  سید حسن  ستایشگران  از  یارشاطر 

بود؛ با اسدالله َعلَم هم نزدیک بود. دشمن کامِی علم نسبت به تقی زاده، و 



174

نشریه ی آزادی اندیشه

شماره ۹ . تیر ۹۹

تفاوت های ژرف این دو در رفتار سیاسی و دانشوری، مانع احساسات دوستانۀ 

یارشاطر نسبت به آن دو نبود.

خود  به سوی  را  ادب  اهل  از  برخی  نخست وزیری  و  وزارت  دورۀ  در  َعلَم 

جلب کرد ــ کسانی مانند پرویز ناتل خانلری )مدیر مجلۀ سخن(، یارشاطر، 

رسول پرویزی، و فریدون توللی را. خانلری و یارشاطر در جوانی از وسوسۀ 

گرایش های چپ برکنار نمانده بودند اما پرویزی و توللی، که یکی بوشهری 

به  توللی  و  پرویزی  بودند.  توده  حزب  عضو  مدتی  بود،  شیرازی  دیگری  و 

همراهِی خلیل ملکی از حزب توده جدا شدند. توللی به نیروی سوم پیوست 

ولی آن را نیز کنار نهاد. او که شاعر و طنزپردازی زبردست بود، و روزگاری با 

نوشتن التفاصیل سیاستگران دست نشانده را به سخره گرفته بود، پس از مرداد 

133۲، رفته رفته دستخوش نومیدی شد و کوشید خود را با روند روزگار همراه 

کند. او که مصدق و دلیری های او در دادگاه نظامی را در شعری ستایش کرده 

بود، در قصیده ای َعلَم را ستود؛11 هنگامی که از کارمندی و بیماری به ستوه 

آمده بود ، در سایۀ َعلَم که »از سر ارادت« او را »امیر« می نامید، در دانشگاه 

پهلوی شیراز شغلی یافت.1۲ خانلری به سناتوری، و وزارت در کابینۀ َعلَم رسید 

پرویزی  برای  نمایندۀ مجلس و سناتور شد.  َعلَم، و سپس  پرویزی معاون  و 

دوران دل بستگی های گذشته، و احساساتی که به نگارش شلوارهایوصلهدار

در مجلۀ سخِن سال های 1331-133۲ انجامیده بود، سپری شده بود. یارشاطر 

خود را از مقام جویی های آنان، و درگیری هایی که به آن تن دردادند،  برکنار 

نگاه داشت و پاسداری از شأن دانشورانه را از جایگاه و عنوان سیاسی مهم تر 

دانست. اما، در سایۀ این گونه پیوندها، پیشبرد کار و برنامه های دانشگاهی و 

فرهنگی خود را آسان تر دید. علم در پیشرفت کار بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

و تأمین بودجۀ آن نقشی مؤثر داشت. 

روستایی  ـ  ایلی  َمنشی  بود؛  محدود  َعلَم  فرهنگی  و  فکری  افق  و  دانش 

اما  نداشت.  مشروطه خواهانه  دولتمردِی  لوازم  و  زمینه ها  از  درکی  داشت؛ 

برخی حساسیت های فرهنگِی سنتی را بیشتر از وزیران درس خواندۀ متعارف 

توجه  آنان  اغلب  از  بیش  هم  ایران  ادب  و  شعر  به  درمی یافت.  روزگار  آن 

داشت. با آن که در سایۀ وفاداری و خدمتگزارِی بی چون چرای خود، به لطف 
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نمی پنداشت،  شاهنشاه«  »غالم  از  فراتر  کسی  را  و خود  بود  متکی  ملوکانه 

از ابراز نظر مصلحت اندیشانه، هر جا ممکن بود، باز نمی ماند و خود را از 

بسیاری دیگر از دست اندرکاران و وزیران آن روزگار دلسوزتر و بی پرواتر نشان 

می داد. از کوشش در برکشیدن شماری از اهل ادب و پشتیبانی افراد توانایی 

که به گمان او می توانستند به کار آرایش چهرۀ دولت و پیشبرد امور کشور 

آیند، فرو نمی ماند. می خواست با به کارگیری کسانی که نام و قلمی داشتند 

و  تالش ها  دامنۀ  از  می کوشید  کند.  فراهم  آزرمی  و  آبرو  فرمانروایان  برای 

تبلیغات ضد رژیم بکاهد و برخی مخالفان را با ترفند به کوتاه آمدن و بردباری 

وادارد. کوشش ناکام او در واداشتن جبهۀ ملی به سازگاری نیز ریشه در همین 

منش و بینش داشت. 

یارشاطر بلندپروازی های سیاسِی خانلری را نکوهش کرده بود و رابطۀ آنان 

دیرزمانی تیره یا سرد بود اما با گذشت سال ها رفتار خانلری در نزدیکی به 

علم و پذیرش وزارت فرهنگ را روا  دانست. او از این که »جنبش چپ« ایران 

خانلری را تحریم کرد و او را »از زمان عضویتش در حزب مردم و مشارکتش 

در امور سیاسی دشمن داشت« شکوه کرد و نوشت »باید به یاد آورد که در 

بیدادگر زیسته  از اسالم تحت سلطۀ ترکان سلحشور و  پس  ایران که عموماً 

فاضل  و  ادیب  دبیران  و  مستوفیان  و  وزیران  دست  به  همیشه  امور  است 

انجام گرفته که ایران را می شناختند و بر احوال رعیت آگاه بودند و در حفظ 

موازین اجتماعی و مواریث علمی و ادبی آن اهتمام داشتند. در دوره رضاشاه 

مخبرالسلطنه هدایت و محمدعلی فروغی و علی اصغر حکمت از مصادیق آن 

سنت بودند و خانلری هر جا که بود همان سنت را دنبال می کرد. پس از او 

کسانی مباشر فرهنگ و آموزش ایران شدند که از فرهنگ، خاصه فرهنگ ما، 

بیگانه بودند.«13 یارشاطر سالیانی دیرتر نیز گفت: »من اعتقاد داشتم و هنوز 

هم دارم، اگر فردی آگاه و معتدل، و معتقد به اصالح شرایط موجود، به دولت 

بپیوندد برای همه خوب است. به نظر من خیلی خوب است که کسی مثل 
خانلری وزیر فرهنگ یک کشور باشد تا یک آدم کم دان و تندرو.«1۴

روشن است که یارشاطر چندان به این که پس از مشروطیت بنا بود موازین 

جایگاه  آزادی خواهانه  سنجه های  و  باشد  حاکم  کشورداری  کار  بر  دیگری 
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واالیی در ارزیابی اهل سیاست یابد، و سنت خدمتگزاری زیر سایۀ سلحشوران 

بیدادگر، جای خود را به تن دردادن به حاکمیت مردم و حکومت قانون و 

و  دبیری  و  تفاوت های مستوفی گری  نداشت.  توجه  مشروعیِت مدرن دهد، 

ارزش های  و  با روح سرکشانه  را  و مقتضیات فضل سنتی،  کارگزارِی گذشته، 

روشنفکرِی مدرن نیز نادیده می گرفت. بیگانگی بسیاری از »وزیران فرهنگ« 

و  آگاه تر  وزیران  چه  هر  این که  مورد  در  است.  به جایی  سخن  فرهنگ،  از 

کاردان تر و دانشورتر باشند برای کشور بهتر است نیز جای گفت وگو نیست. 

اما خانلری و فروزانفر، و مانندگان آنان، اگر بر وسوسۀ کسب جایگاه سیاسی 

چیره شده بودند فرصت کارهای پژوهشی و آفرینشگرانۀ بیشتری می داشتند، 

و بخشی از زندگی خود را بر باد نمی دادند. ستایش یارشاطر از تقی زاده را 

شاید بتوان توجیه کرد؛ در فضل تقی زاده جای سخن نیست؛15 زیست سیاسی 

و  ویژگی ها  با  او  اما منش و شخصیت  داشت،  فراوان  فرازهای  و  نشیب  او 

رفتارهایی که با نام َعلَم درآمیخته است مقایسه ناپذیر است.

باور یارشاطر به میانه روی و شکیبایی و دگرگونی گام به گام در سایۀ نهادهای 

نو و کارگزارانی آگاه و کاردان و نواندیش موجب شد خودکامگی روشنگرانه 

از  خود  اما  بداند،16  گزیرناپذیر  ایران  مانند  کشورهایی  برای  را  نوسازانه  و 

و  زیاده روی  نیز  مورد وطن دوستی  در  یارشاطر  مقیم شد.  امریکا  در   13۴۰

خودستایانه  و  سبک سرانه  نازیدن های  و  می کرد  نکوهش  را  خشک اندیشی 

و دگرستیزانه را ناپسند می شمرد. او خواهان آن بود که وطن پرست جهان را 

نیز دوست بدارد و »همۀ عالم را خانۀ خود بشمارد و در آبادی و بهروزی 

آن بکوشد.«17 اما به وطن خود بیش از هر جای دیگری اندیشید. وطن به 

معنایی که در نهانخانه دل او جا گرفته بود و با جان او درآمیخته بود، همزاد 

هستی و هویّت بود. جان مایۀ نوشته ها و تالش های یارشاطر، و چکیدۀ پیام 

او برای وطن دوستان ایران، پاسداری از پشتوانۀ این وطن یعنی زبان فارسی و 

تالش برای برکشیدن و بارورتر کردن آن بود. چه چیزی جز این وطن و میراث 

فرهنگی آن می توانست انگیزۀ آن همه تالش پیگیر باشد. وطن برای یارشاطر 

بیش از آن که خاک و دره و کوه و دشت باشد فرهنگ و ادب فارسی بود. او، 

برخالف بسیاری از دورافتادگان از یار و دیار، بخت آن را داشت که وطن خود 



177

جهانیبنشستهدرگوشهای

شماره ۹ . تیر ۹۹

را در آغوش یادهای پایدار به همراه داشته باشد و آن را سرمایۀ سرزندگی 

و افروزش و آراستگِی جان خود کند. خود در این باره به شیوایی سخن گفته 

است و سخن او درخور نقل بی کم وکاست است. )بنگرید به پیوست(

قلمرو اندیشه ها

یارشاطر در بسیاری نوشته های خود به سرتاسر گسترۀ تاریخ ایران می اندیشید 

با لحنی که هم توضیحی و هم آموزشگرانه بود در میان  و تأمالت خود را 

می گذاشت. در یادداشت هایی کوشید آن چه را »غلط های مشهور«، از جمله 

برانگیزاننده  شیوه ای  به  و  کند  تصحیح  می شمرد،  تاریخی،  دیدگاه های  در 

به سوی  روزنه هایی  نوشته ها  این گونه  کشد.  چالش  به  را  رایجی  پندارهای 

جهان نگری و رهیافت های فکری او می گشایند. او یکی از »غلط های مشهور« 

را باور به پیامدهای ویرانگر یا »انحطاط« ناشی از حملۀ مغول می دانست: 

»فرض انحطاط عمومی که پس از حملۀ مغول روی  داده باشد به هیچ رو 

درست نیست.« هنر ایران  پس از حملۀ مغول »به راه پیشرفت افتاد«؛ هنر 

ساختمان و معماری، خطاطی، کتاب سازی، تجلید، صحافی، تذهیب، میناکاری، 

و بسیاری هنرهای دیگر روبه پیشرفت نهاد؛ حتی در حوزۀ شعر نیز کسانی 

مانند حافظ، خواجو، عبید، و سلمان ساوجی ظهور کردند. »در مورد جمود 

فکری و رکود علمی پس از هجوم مغول در مقایسه با پیشرفت هایی که پس از 

رنسانس به تدریج نصیب اروپاییان گردید نیز باید گفت که آثار این رکود پیش 

از حملۀ مغول و در اواخر دورۀ سلجوقی و دوران سلطنت خوارزمشاهیان 

در ایران آشکار شده بود و ]با] استیالی کالم اشعری به دست غزالی و نظایر 

او آغاز گشته بود...«18. یارشاطر، همانند تقی زاده، بر آن بود که »غازان خان 

را باید به حق از عادل ترین و مقتدرترین شاهانی که ایران به خود دیده است 

وسیع  متصرفات  با  ارتباط  سهولت  سبب  »به  مغوالن  روزگار  در  شمرد...«19 

آن ها و به خصوص با چین و آسیای مرکزی، تجارت رونق گرفت و ارتباطات 

هنری و فرهنگی میان اقوام گوناگون توسعه یافت«. نباید تصور کرد که »فقط 

مغوالن غارتگر و خون آشام بوده اند. تازیان نیز کم از آن ها نبودند. غارت و 

تاراج مدائن معروف است و شرح آن را طبری و دیگران آورده اند«. کشتارهای 
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ابهام کشیده است.«  تنها »زمان در پرده  بی امان مهاجمانی مانند سکاها را 

از  پر  سطل های  و  جمجمه  »مناره های  یا  ازبک ها  چپاول های  و  ویرانگری 

از راه شفقت به مغلوبان  چشم های برکنده را که نادرشاه و آغا محمدخان 
دستور می دادند کم از مردم نوازی های مغوالن نمی توان دانست.«۲۰

در  فرهنگی  سالخوردگِی  و  »فرسودگی  اثر  در  قومی،  اگر  یارشاطر  دید  از 

سراشیب تنزل نیفتاده باشد«، می تواند یورش مهاجمان را دستمایه پیشرفت 

سازد و خون تازه ای به خود تزریق کند. یارشاطر از یادآوری این نکته بازنماند 

که غرض او تحسین مغوالن و غارت و کشتارهای آنان یا ستایش »وحشیگری 

و خون خواری« آن ها، و آن چه در نابودی آثار فرهنگی صورت گرفت نیست:

معلول  به جای  را  علت  مورد  این  در  ما  که  است  این  غرضم 

نشانده ایم. شکست ایران نتیجه ضعف و فتوری بود که به تدریج در 

جامعه ایران راه یافته بود. یکی از مهم ترین عالئم ضعف اجتماعی 

گذاشتن  مهمل  و  فردی  مصالح  به  عمومی  مصالح  از  پرداختن 

وظایفی ست که برای استواری جامعه ضروری ست. وضعی که در 

دهه های پایانی دولت ساسانی و مقارن هجوم تازیان نیز مصداق 

یافت. هجوم تازیان از جهاتی شکننده تر از هجوم مغوالن بود ولی 

مانع برخاستن ابومسلم و یعقوب لیث و تشکیل دولت فرهنگ پرور 

سامانی و نهضت ادبی خراسان و ظهور فردوسی نشد.

آسیای  تازه نفس  مردمان  از  فراوانی  »گروه  مغول  حمله  یارشاطر  دید  از 

مرکزی« را به ایران کوچاند و چه  بسا بر »عمر فرهنگی ایران افزود وگرنه شاید 
اوضاعی که در اواخر دوره قاجاری بر ایران مسلط شد زودتر پیش می آمد.«۲1

یارشاطر این باور را نیز که اسالم سبب آشفتگی و ضعف مسلمانان است از 

دیگر »غلط های مشهور« می دانست:

اسالم در اندک مدتی موجد تمدن درخشانی شد و سرزمین های 

پهناوری را از اسپانیا گرفته تا سرحدات چین در زیر یک لوا متحد 
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و  اوایل قرن سوم هجری  در  از حیث فرهنگ  تمدن  این  ساخت. 

مقارن خالفت مأمون در بغداد و در اواخر همان قرن در بخارای 

سامانی و در قرن چهارم در مصر فاطمی به اوج رسید و گسترش 

علمی و ادبیش تا چند قرن دیگر نیز ادامه یافت و متفکرانی چون 

فارابی و ابن سینا و دانشمندانی مثل خوارزمی و بیرونی و مورخانی 

چون بالذری و طبری و مسعودی و ادیبانی چون ابن قتیبه و جاحظ 

و  اسالمی  تمدن  انسجام  و  قّوت  در حقیقت  کرد.  عالم عرضه  به 

سرعت پیشرفت آن در زمانی چنان کوتاه یکی از شگفتی های تاریخ 
است.۲۲

این تمدن در سایۀ تالش ها و پشتوانه هایی گسترده استوار و توانا شد. »شراره 

تمدن اسالمی از حجاز برخاست اما هیزمی که آتش آن را مدت ها فروزان نگاه 

داشت به دست ملل دیگر خاصه ایرانیان فراهم شد و آن چه به اعتبار مذهب 

مشترک مسلمانان، تمدن اسالمی خوانده می شود در حقیقت تمدن مشترک 

ملل خاورمیانه است با جهان بینی و پوششی اسالمی... فروزندگی این تمدن 

تمدنی مسیحی خواند  را  آن  باید  اروپا که  از تمدن قرون وسطایی  به مراتب 

درخشنده تر است.«

بالندگی و فرسودگی جوامع  یارشاطر نظریۀ خود دربارۀ سبب های درونی 

را مسئول رکود  داد: »اسالم  نیز بسط  امپریالیزم  و  استعمار  پیامدهای  به  را 

ملل  عقب ماندگی  و  مصائب  که  است  حقیقت  از  دور  همان قدر  شمردن 

خاورمیانه و امریکای التین را نتیجه استیال و بهره کشی امپریالیسم دانستن.« 

ضعف و رکود تاریخی ملل عرب زبان »مطلقاً ربطی به استعمار و امپریالیسم 

از دید  از نیرو گرفتن اروپاییان آغاز شد.  ندارد«؛ سستی و رکود آن ها پیش 

یارشاطر سبب اصلی فروماندگی و مغلوب شدن در سرزمین های خاورمیانه، یا 

در میان »ملل قدیمی قاره امریکا«، سستی گرفتن درونی و آسیب پذیر شدن 
آن ها و»پدیدار شدن ضعفی در تکاپوی ذهنی« بود.۲3

یارشاطر در نوشته دیگری نیز که می توان آن را چکیدۀ پیراسته ای از نظریات 

او دانست، این سخنان را تکرار کرد: »حال اگر اوضاع امروز خاورمیانه را، در 
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مقایسه با سابقۀ درخشان آن، چندان غرورآفرین و امیدبخش نمی یابیم، سبب 

را باید در ضعف نیروی درونی و رکود قوای خالقه ای بدانیم که با طول عمر 

عارض جوامع خاورمیانه شده و نه آن چنان که برخی منتقدان گمان برده اند 

در گرویدن به کیش اسالم و یا در توطئه ها و دسیسه های پنهانی غربیان.« 

به گمان یارشاطر اگر جامعه های خاورمیانه »خود فرسوده نشده بودند، در 

برخورد با غرب و دول استعماری شکست نمی دیدند«. یارشاطر نظریۀ ادوارد 

سعید در کتاب خاورشناسی را چیزی جز »شکِوۀ واهی و سخن فریبنده، اما 

بی اساس دیگری« نمی دانست که حربه ای به دست ملت گرایان داده است تا 

غرب را »مسئول همه مصائب و عقب ماندگی ها و کوتاهی هایی که محصول 
سالخوردگی است« بشمارند.۲۴

از  دوره هایی  در  را  ایرانیان  »آن چه  که  بود  آن  بر  ایران  مورد  در  یارشاطر 

تاریخشان از معاصران آن ها ممتاز می کند سن آن هاست. مردم شام و مصر 

مردمانی کهنسال ترند. زودتر از ما وارد صحنه تاریخ شدند و زودتر از ما بار 

تمدن خود را به دوش کشیدند. زودتر از ما نیز فرسوده شدند و در نتیجه زبان 

و فرهنگ خود را در قبال زبان و فرهنگ عربی به آسانی از دست دادند«. اما 

ایرانیان »دیرتر به صحنۀ تاریخ پا گذاشتند و گرچه در مرحله ای مغلوب اعراب 

شدند ولی هنوز نیروی جوانی و همت درونی آن ها به آخر نرسیده بود. نه تنها 

زبان خود را با وجود تسلط تازیان نگاه داشتند، بلکه پس از چندی به تأسیس 

و توسعه فرهنگ تازه ای کامیاب شدند که چند قرن برجهان اسالم سایه گستر 

بود. پیری و ناتوانی آن از اواخر دولت صفوی آغاز شد و در این مرحله است 

که با تمدن جسور و نافذ غربیان و مقاصد استعماری آنان روبه رو گردیدند. 

این که آیا نیروی فرهنگی ما از این معرکه نیز پیروز بیرون خواهد آمد پرسشی 

با  ایرانیان  است که پاسخش در دل زمان نهفته است«۲5. یارشاطر رویارویِی 

تمدن غرب را نیز از چشم انداز نظریۀ خود دربارۀ خیزش و اوج گیری و سپس 

تمدن  با  »ما«  رویارویِی  او  دید  از  تمدن ها می نگریست.  درماندگی  و  افت 

غرب در روزگاری صورت گرفته که »دوران جوانی« و چاالکی ما سپری  شده و 

نیروی آفرینش و ابداع ما سستی گرفته »در اثر« آفت های گوناگون فرسوده 

شده ایم و بار تمدن چند هزارساله ای که به دوش می کشیم ما را مثل همه 
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اقوام کهنسال خسته کرده است. »نیازهای ما ریشه در ناتوانی ما دارد. چند 

قرن در رخوت و غفلت گذراندیم و چون به خود آمدیم و چشم به دنیای تازه 
گشودیم خود را مانده از کاروان و نیازمند دانش غربیان یافتیم.«۲6

و  اجتماعی  ناخشنودی  گسترش  و  بروز  سبب های  و  انگیزه ها  از  یارشاطر 

سیاسی در ایران غافل نبود ولی آن ها را نیز ناشی از چندوچون رویارویی با 

ایران فرنگی مآبی به غرب زدگی کشید  او در  از دید  تمدن غرب می دانست. 

ولی از دامنۀ نیازها کاسته نشد. »کارها ُرویه ای آراسته و درونی کاسته یافت. 

رنج  به  باشد. صاحبدالن  زمین  بر  دیگر  ما  پای  بی آن که  بود  نخیل  بر  خرما 

بودند و ِعرق ملی پیروی و چاکری بیگانگان را برنمی تافت. هرچند رفاه مادی 

و  بود  زبونی و کوچک ابدالی رمیده و در خشم  از  بود، دل ها  یافته  فزونی 

سرانجام آتش این خشم زبانه کشید و بسیاری از آن چه را طی سال ها کوشش 

به عنوان دستمایه فراهم کرده بودیم در شعله خود سوخت.« یارشاطر با اشاره 

به انقالب بهمن 1357 نوشت: »جنبش و پویش ما غالباً ریشه در دل های ما 

دارد. انقالب اخیر ایران نیز، به گمان من بیش از آن که نتیجه تحوالت اقتصادی 

باشد، پاسخی خشم آمیز به مجموعۀ احوالی بود که هویّت و غرور ملی ما را 

تهدید می کرد و می کند و در دل ها منافی سرافرازی و موجب شرمساری به 
شمار می آید.«۲7

و  ره توشه  از  بهره ور  رو  پیش  چالش های  با  رویارویی  در  را  ایران  او  اما 

پشتوانه ای سترگ می دانست:

در  وسیله ای  گمنامی  از  پرهیز  و  خود  خودی  حفظ  برای  ایران 

یاری  از هویّت ملی  پاسداری  را در  از دیرباز وی  اختیار دارد که 

کرده و از برافتادن هخامنشیان تاکنون پیوسته دستگیر و مددکار 

ما بوده است و آن تجارب مشترک تاریخی و حاصل آن هاست که 

به صورت میراث ملی به ما رسیده است. ظرِف این میراث و پاسباِن 

قوام آن زبان فارسی است که صرف نظر از زبان های محلی از روزگار 

ساسانیان زبان رسمی و ادبی ایران بوده است. زبان فارسی بستر 

ما و دستمایۀ شاعران  افکار  ما، گنجینۀ  تاریخ  و  فرهنگ و تمدن 
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و نویسندگان ماست. تنها با گرامی داشتن زبان فارسی و آموختن 

و آموزاندن آن و مهر ورزیدن به آن و بارورتر کردن آن است که 

برهیم  نیز  کنونی  بحران  تنگنای  از  که  باشیم  امیدوار  می توانیم 

دیرپای خود مصون  زوال هّویت  از  و  بگذرانیم  از سر  را  و خطر 
بمانیم.۲8

با  را  فارسی  زبان  پشتوانۀ  به  ایران  ماندگاری  به  خود  امیدواری  یارشاطر 

جهان نگری کلی خود دربارۀ سرنوشت یا فرجام »فرهنگ ها« ناسازگار نمی دید. 

محدود  عمری  زنده  موجودات  »همۀ  همانند  نیز،  »فرهنگ ها«  او  دید  از 

دارند«، از خروشندگی و بالندگِی جوانی به میانسالی و شکفتگی می رسند و 

سپس کم کم راه فروشکستگی در پیش می گیرند و جای خود را به فرهنگی 

از  نیز  نهادها  و  دودمان ها،  دولت ها،  می شوند.  آن  پیرو  یا  می دهند  دیگر 

اعراب و  تا  اکدیان  از سومریان و  امان نمی مانند.  کهنسالی و فرسودگی در 

عثمانی ها »هر یک به نوبت دوره ای بر این خطه مسلط شدند و حکم راندند، 
اما هیچ یک ابدمّدت نبودند«.۲9

سخنان یارشاطر در مورد کارنامۀ استعمارِی امپراتوری های اروپایی را نمی توان 

و  اقتصادی،  مادی،  زمینه های  و  مدرن  امپریالیسم  دربارۀ  ژرفانگری  بازتاب 

ایدئولوژیِک توانمندِی آن شمرد. آن چه او در این زمینه نوشته است سخنان 

آشناِی برخی خاورشناسان را به یاد می آورد. درک او از نظریۀ ادوارد سعید، 

و زمینه های فکری آن، نیز فراتر از دریافت خاورشناسانی مانند برنارد لوئیس 

)1916-۲۰18( نبود. جهان نگرِی یارشاطر در مورد سرشت و سرنوشت تمدن ها 

-1889 انگلیسی،  نامور  )مورخ  توین بی  آرنولد  مانند  کسانی  نگرش های  بر 

1975( تکیه داشت. تالش در تبیین پیدایش و فروپاشی فرجامین تمدن ها، از 

نوعی که توین بی، و به پیروی او، یارشاطر به آن باور داشتند، و کوشش در 

شناخت آن چه در فرایند دگرگونِی تاریخی جوامع مشترک است، از مدت ها 

پیش تر در میان بوده است و نمودارهای گوناگون داشته است.

و  تمدن ها  پیدایش  چندوچون   ،)133۲-1۴۰6  /73۲-8۰8( خلدون  ابن 

آسیب پذیری و زوال آن ها را در سایۀ سستی و افت روح جمعی، و پیدایش 
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چالش های سلحشوران تازه نفس و هماهنگ، برشمرد و نشان داد چگونه و چرا 

پیروزمندان، خود، پس از کامیابی رفته رفته با سرنوشت کسانی که برانداختند 

دست به گریبان می شوند. جامباتیستا ویکو )مورخ و فیلسوف ایتالیایی 1668-

17۴۴(، تبیین تاریخ بشریت را در سایه باوری که به یکسانی طبیعت بشر ــ 

به رغم تفاوت های جغرافیایی و تاریخی ــ داشت، ممکن می دانست. تاریخ 

نمودار پیشرفت تمدن از راه تحقق توانایی هاِی طبیعت بشر است، اما تحول 

ادواری است. عصر خدایان به روزگار قهرمانان و سپس  تاریخی  و پیشرفت 

دوران انسان ها می انجامد و بار دیگر این چرخش یا گذار، با سرشتی متفاوت و 

کیفیتی برتر از مرحله پیشین، تکرار می شود. نیکالی دانیلوسکی،3۰ پژوهش گر 

و نظریه پرداز روسی سدۀ نوزدهم، درباره برنایی، بلوغ، و سالخوردگی تمدن ها 

فرضیه ای در میان نهاد که بر اسوالد اشپنگلر )مورخ و فیلسوف آلمانی، 188۰-

1936(، و توین بی  اثر داشت. اشپنگلر و توین بی تاریخ بشر را فرایند منسجمی 

به  بلوغ  و  برومندی  و سپس  از جوانی  تمدن ها  آن  در طی  که  می شمردند 

سالخوردگی و فروافتادگی می رسند. توین بی زایش و برآمدن تمدن را حاصل 

کاهش  پیامد  را  آن  فروماندگی  و  استثنایی می دانست  و  پردامنه  تالش هایی 

نیروی آفرینشگری، و ناتوانی در رویارویی با چالش ها، و حاصل کمر بستن به 

نابودی خود می پنداشت.

نظریات  این  از  تمدن ها  سرنوشت  و  سیر  دربارۀ  آن چه  بر  شاید  یارشاطر 

از  رگه هایی  از  نظریات  این گونه  بود.  افزوده  بومی  مایه هایی  بود  آموخته 

فاتحان  بود که دستاوردهای  این  بر  نبود. گمان  برکنار  اجتماعی  داروینیسم 

شکست خوردگان  بر  آن ها  برتری  نتیجه  در  و  پویایی  و  سرزندگی  در  ریشه 

همه  آیا  که  است  این  می آید  میان  در  که  پرسشی  اما  است.  داشته  تاریخ 

شکست خوردگان تاریخ را باید مسئول و سزاوار سرنوشت خود دانست؟ آیا 

بنیادهای مبتنی بر تمدن در برابر فوران ها یا نمودارهای توحش آسیب پذیر 

نبوده است )مثالً شکست فرانسه از آلمان هیتلری(؟ آیا تمدن ها یا جوامعی 

نبوده اند که در حوزۀ فرهنگ و ادب پرمایه و توانمند بوده اند ــ مانند ایتالیا 

تا سده نوزدهم ــ ولی در برابر قدرت مادی و نظامی مهاجمان یا همسایگان 

تبیین کرد؟ سن  باید  ــ تمدنی را چگونه  به زانو درآمده اند؟ تنش های درون 
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متعارف تمدن ها چند سده است و چگونه باید آن را سنجید؟ نظریۀ خستگی 

و کهنگی تمدن ها را چگونه می توان در فهم تمدن چین که دوباره پویا شده 

تازه«  »خون های  از  که  بریتانیا  و  ژاپن  مانند  جوامعی  بست؟  کار  به  است 

نپیمودند؟  پس رفت  و  خستگی  راه  چرا  نبوده اند  بهره ور  چندان  مهاجمان 

چگونه می توان بر کاستی ها و سستی های ناشی از سالخوردگِی تمدنی چیره 

شد؟ این چیرگی چه دستمایه هایی الزم دارد و کامیابی یا ناکامی در این راه 

را چگونه باید سنجید یا تبیین کرد؟ یارشاطر از چنین پرسش هایی ناآگاه نبود. 

او سرزندگِی دوبارۀ تمدن های کرخت و افسرده را ناممکن نمی دانست. در 

مورد خاورمیانه، با آمیزه ای از خوش بینی و آرزومندی، می گفت در آینده اگر 

موجبات تکاپوی فکری فراهم شود و »ملل مسلمان جوهر روزگار شکوفایی 

سنِت  و  "تأویل"  ابزار  داشتن  دست  در  با  اسالم  بی شک  بازیابند،  را  خود 

"تفسیر" که نوآوران در طی تاریخ مکرر به کاربرده اند مانع پیشرفت نخواهد 
شد و اگر تشنگی به دست بیاید آب نایاب نخواهد بود«.31

یارشاطر منطق تب وتاب های آزادی خواهانه و عدالت جویانه و شکوه هایی 

محرومیت های  و  سیاسی  دلیل مند  ناخشنودی هاِی  در  ریشه  که  نیز  را 

توجیه ناپذیر اقتصادی داشت درنمی یافت و آن ها را به شورمندی های عاطفی 

و نگرانی های برخاسته از افزایش نفوذ غرب فرو می کاست. او دربارۀ تاریخ 

و فرهنگ و هویّت »ما« گاهی به گونه ای سخن می گفت که گویی از سرشت 

کسانی  به رغم سخنان  است.  میان  در  فراتاریخی سخن  گوهری  و  و هویّت 

چون او، تمدن را اندام واره ای زیست شناختی پنداشتن و کاربرد استعاره هایی 

مانند جوانی، میان سالی، پیری، و فرسودگی در فهم سرشت تاریخی و تحول 

فرهنگ ها، دولت ها، و جوامع، کار تبیین تاریخی را پیش نمی برد. این رهیافت 

با سنجه های تحلیلِی نگرش تاریخی، و علوم اجتماعی امروزین، سازگار نیست. 

مفاهیم دولت و ملت در جوامع و نظام های سرمایه دارِی امروز با این مفاهیم 

سواد،  شهرنشینی،  دامنۀ  جمعیت،  دارند.  بنیادین  تفاوت  گذشته  روزگار  در 

امکانات ارتباطی، بهداشت، صنعت، و پیچیدگِی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز را با روزگار گذشته و زیسِت وابسته به 

کشاورزی و دادوستد پیش مدرن نمی توان مقایسه کرد.
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حکومت های پیچیده ای که بر دولت ـ ملت های امروزین غلبه دارند، و با 

امکانات مادی، نظامی، و امنیتِی گسترده ای بر قلمروهای مشخصی با اقتدار 

شهروندان  رضایت  و  رأی  و  خواست  و  اراده  بر  را  خود  و  می رانند،  فرمان 

یا  بابل و مصر  با دودمان ها و دولت های کهن در  متکی می دانند، شباهتی 

یا  مفهوم  ندارند.  سلوکیان  و  سومریان  روزگار  در  فرمانروایی  شیوه های  با 

پدیدۀ امروزین »ملت« نیز با قبیله های سرکش یا رعیت زبوِن گذشته شباهتی 

ندارد. نمی توان الگویی برای پیدایش و نابودی تمدن ها در پیش نهاد که هم 

دگرگونی های دودمان ها و تمدن های کهن گذشته را تبیین کند و هم نشیب 

و فرازهای جوامع امروزین را. مفهوم »تمدن« را نیز نباید با مقولۀ فرهنگ 

مترادف دانست؛ این مفهوم، یا محتوای جامعه شناختی ـ تاریخِی پدیده ای که 

تمدن نامیده شده، آماج بحث های پردامنه بوده است و به نگاهی تحلیلی و 

مدرن نیاز دارد. نظریات ابن خلدون هنوز برای فهم پویایی و درهم تنیدگی 

و سپس گسستگی و آسیب پذیری برخی جوامع گذشته می تواند به کار آید؛ 

اشپنگلر  و  توین بی  اما  است؛  جذاب  همچنان  ویکو  اندیشۀ  از  جنبه هایی 

ساموئل  تمدن های  برخورد  نظریۀ  سپرده شده اند.  فراموشی  به  کمابیش 

هانتینگتون )19۲7-۲۰۰8( نیز بیش از آن که توصیفی از واقعیت های جهان 

به  این واقعیت ها  یا دگرگون سازی  نادیده گیری  باشد توصیه ای دربارۀ  امروز 

سود سلطۀ غرب بوده است.

یارشاطر با مباحث بنیادین تاریخ ایران و سرزمین های پیرامون آن و با ادب 

و هنر جهان آشنا بود. او از گستردگی دانش برخی خاورشناسان گذشته بهره ور 

او به گذشته و  از پیش داوری های آنان برکنار بود. نگاه  از شماری  بود ولی 

حال، با نگرش تحلیلی و روشمنِد مورخاِن امروزین تفاوت داشت و بر نظریات 

و  پیدایش  نظریۀ  که  می دانست  او  نبود.  استوار  اجتماعی  علوم  مفاهیم  و 

بالندگی، و فرسایش و فروافتادگی تمدن ها تازه نیست و آگاه بود که حوزۀ 

اصلِی دانشوری او قلمروهای دیگری است؛ به اشاره می گفت بیش از آن که 

را  فرضیه هایی  می خواهد  گذارد  میان  در  استوار  و  پخته  نظریاتی  بخواهد 

در پیش نهد و پژوهشگران کارشناس را به کاوش برانگیزد. با این همه روشن 

است که آن چه در این زمینه ها نوشت، و در آثار گوناگون او بازتاب یافت، 
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حاصل جهان نگری تاریخی او بود و مانند دیگر باورهای او ریشه در پیشینه، 

سرگذشت، تجربه ها، آموخته ها، و تأمالت زندگی او داشت.

سایۀ خطاپوش مرگ؟

می توان بر منش سیاسی یارشاطر خرده گرفت و برداشت های تاریخی او را 

نقد کرد. اما هیچ ایرانی دالگاه و وطن دوستی نمی تواند با تأکید او بر اهمیت 

بنیادین زبان فارسی و با تالش های  گسترده و واالی او در پاسداری از فرهنگ 

و ادب ایران همدل نباشد و کوشش های خستگی ناپذیر او را، در شناساندن 

جایگاه و ارج فرهنگ ایران به جهانیان، قدر نشناسد. دستاورد اصلی یارشاطر، 

سرپرستی و پیشبرد کار ایرانیکا، و افزایش ناموری و حیثیت فرهنگ ایران در 

جهان، و به ویژه در دنیای غرب است. این کار با، توجه به تبلیغات زهرآگین و 

دشمنی های پنهان و آشکاری که ایران با آن ها دست به گریبان بوده است، کاری 

است که هر ایرانی آگاه و باوجدان و دوراندیشی را به ستایش برمی انگیزد.

یارشاطر دنیای مدرن و مقتضیات سوداگرانۀ آن را می شناخت و ضرورت های 

از  ناموری  و  توّجه انگیزی  سودمندِی  و  خویشتن آرایی،  و  آمیزگاری  امروزیِن 

آداب  که  روزگاری  دیگر:  روزگاری  از  بود  انسانی  او  اما  نبود.  پنهان  او  دید 

ادب و اخالق هنوز در برابر وسوسه های نامورِی کاذب واپس ننشسته بودند 

و این وسوسه ها بر ارزش های فرزانگی سایه افکن نشده بودند؛ روزگاری که 

کتاب از »متاب« بازشناخته می شد، ارجی داشت، تنها ابزار نمایش و آرایش 

خانه ها نبود، و خوانندگانی مشتاق و جست وجوگر داشت؛ روزگاری که مردم 

یک سره چشم بر تلویزیون ها ندوخته بودند و دانش خود را وامدار آن چه در 

»رسانه های اجتماعی« بازتاب می یافت نبودند. یارشاطر شهروند جهانی بود 

که در آن ارزش های دانشورانه با موازین تمدنی و ادب نزدیک تر بود. نسل 

او نسل سازندگان ایثارگر فرهنگ مدرن ایران بود. او را باید از سرسخت ترین 

کوشندگان گسترۀ فرهنگ ایران دانست.

در  نکاست.  را  یارشاطر  دانشورانۀ  هشیاری  و  هوشمندی  سالیاْن  گذشت 

مهرآمیزتر  می گفت،  دیگران  دربارۀ  آن چه  و  داوری هایش،  کوشید  کهنسالی 

باشد؛ واژه ها را با تأملی بیشتر برمی گزید؛ از اهمیت نقش خود در ایرانیکا 
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بود؛  آگاه  نقش،  آن  زبردستانۀ  ایفای  ضرورت  و  دیگر،  پژوهشی  کارهای  و 

نمی خواست کسی را برماند. اما در خلوت گهگاه بی پروا بود و سخن دل را بر 

زبان می راند. حافظۀ قوی، زیرکی، و بهره ای که از شهود دانشورانۀ شخصی 

داشت آن چه را در حوزۀ ادب می گفت بینشورانه و دلنشین می کرد. اما در 

اجتماعی، و رهیافت هایی  از علوم  برگرفته  نظریات و مفاهیم  تاریخ،  حوزۀ 

تأکید داشتند، خوش نمی داشت. سخنان و داوری های  پیچیدگی ها  بر  را که 

از  وجوهی  ــ  بود  استوار  کارشناسانه  کاوش  بر  که  زمینه هایی  در  یارشاطر 

یا  ــ  ادبیات فارسی، گویش ها  ایران کهن،  تاریخ ادبی و فرهنگی و باورهای 

دوران  در  ایران  میان  استوار  پیوندهای  و  ایران  تاریخ  پیوستگی  بر  او  تأکید 

پیش از اسالم و در روزگار پس  از آن، از داوری های فراتاریخی او دربارۀ سیر 

و سرنوشت جوامع و تمدن ها، بیشتر درخور توجه است. اما اهمیت یارشاطر 

تنها در حوزۀ پژوهشگری نیست. گام های بلندی را که برای پیشبرد کاوش های 

است  برداشته  غرب،  در  ایران زمین  نام  برکشیدن  و  ایران،  دربارۀ  دانشورانه 

از  ایران هیچ کس دیگری  از  بیرون  پیامدهای ماندگارتری خواهد داشت. در 

ایرانیان به اندازه او در حوزۀ شناساندن جهانِی فرهنگ ایران نامور و کامیاب 

نشده است. او در برکشیدن نام ایران و آوازۀ فرهنگ و تمدن آن از بسیاری از 

هم روزگارانش فراتر رفت. زندگی را به این کار گذراند و هیچ نیاسود.

یارشاطر در جریان تازه ترین تحوالت زبان و ادبیات فارسی بود؛ فارسی را روان 

و گویا و دلپذیر می نوشت و بر سایه ـ  روشن های معنایِی واژه های آن چیره 

بود؛ از نوآوری های سازگار با سرشت زبان فارسی و میراث دیرین آن گریزان 

نبود؛ تأثیر گزیرناپذیر دگرگونی های اجتماعی بر زبان را نادیده نمی گرفت؛3۲ 

از نوجویی و نواندیشی های ادبی و هنری و نقد اجتماعی و فرهنگی پرهیز 

او، به ویژه آن چه درباره پندارهای رایج  نداشت.33 نوشته ها و یادداشت های 

نوشت یا در مورد گرفتاری هایی که دامنگیر زبان فارسی امروزین شده است، 

پربار و نکته سنجانه و آمیخته با طنزی ظریف است. چیره دستی او را در بازتاب 

آن چه در ذهن و دل او می گذشت، در سوک نوشت هایی که دربارۀ دوستان 

دانشور خود نوشته است می توان به روشنی دید. این نوشته ها دریچه ای نیز 

بشر،  »اگر  نوشت:  خانلری  سوک  در  او  می گشایند.  او  نهفته  احساسات  بر 
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خرد  و  خیر  و  داشت  عمقی  عملش  آزادی  بسته اند  امید  مصلحان  چنان که 

این خاکدان  از  با خاطر خوشتری  امثال خانلری  رهنمون کردارش بود، شاید 

خاکدان  این  از  خاطری  چه  با  یارشاطر  خود  نمی دانیم  درمی گذشتند.«3۴ 

یادآوردهای  و  احساسات  با  را  دیرین  دیار  از  دوری  چون  شاید  درگذشت. 

زنده ای که با تخیّل و زیست معنوی او آمیخته بود جبران کرده بود چندان 

دل شکسته نبود. اگر همراه با ماکس وبر ملت را »باهمستاِن یادها« بدانیم، 

یارشاطر هیچ گاه از ملت ایران دور نشد و وطن را ترک نکرد.

اما دست او از خاک و دشت و دمن ایران کوتاه بود، به این سبب ریشه ای 

ژرف در پالیز پربار و خاک خجسته فرهنگ دیرین ایران زمین دواند. سرچشمۀ 

جویبار جان او ادب ایران و ارزش های نهفته در آن بود و روان او را آن مرغزار 

زادبوم  و  معنوی  زیست جهان  ایران زمین  فرهنگ  بخشید.  طراوت  مشکبار 

گزاف آمیز  ستایش های  یا  کین ورزانه  نکوهش های  از  که  او،  بود.  او  عاطفی 

پرهیز داشت، در سوگ استادش پورداوود نوشت: »مرگ سایه ای خطاپوش دارد. 

وقتی کسی از دوستان ما دنیا را ترک می گوید، نقصان های او در سایۀ مرگ از 

نظرها ناپدید می شود و هنرهایش بزرگ جلوه می کند.«35 سایۀ خطاپوش مرگ 

دیری نمی پاید؛ نه کاستی های کسی پنهان می ماند و نه هنرهایی ناچیز را به 

ترفند و تکلّف می توان بزرگ جلوه داد. گذشت زمان شرار شیفتگی ها و تندِی 

رمیدگی ها را فرومی نشاند و نقد و داوری منصفانه را آسان تر می کند. در آینده 

دامنۀ دستاوردها و ارج هنرهای یارشاطر روشن تر خواهد شد.

پیوست: احسان یارشاطر، »وطن دوگانه ما«، ایرانشناسی، سال هفتم، شماره 

3 )پاییز 137۴(، صص. ۴93-۴91.

۷۹. وطن دوگانه ما

فارس  خلیج  و  مازندران  دریای  میان  آن که  یکی  داریم.  وطن  دوگونه  ما 

بلند و رودهای کم آب و صحراهایی فراخ و ریگزارها  با کوه های  قرار دارد، 

و شوره زارهایی گرم و خشک و بیشه هایی که از چند قرن باز رو به کاستی 

ارّه  و  زغال گران  تبر  را  آن ها  از  بسیاری  نسل  که  درختانی  و  است  داشته 
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و  تنگدست  و  کم حاصل  بیشتر  دهکده هایی  با  است؛  برانداخته  تخته سازان 

بارها به  بازیچه مطامع زمین خواران؛ وطنی که  بی نقشه و  شهرهایی عموماً 

با تن  ناتوان به  تاتار کوفته شده و باز  سّم اسبان مهاجمان ترک و تازی و 

پا خاسته. و به درمان زخم های خود پرداخته تا یورش و غارت بعدی را مهیا 

شود؛ وطنی که زندگی دنیایی اش غالباً دستخوش آزار، ستم حمکرانان و آز و 

خشونت باج ستانان و تجاوز کارفرمایان، و زندگی عقبایی اش در گرو اِنذار و 

تهدید دین فروشان و سالوس جبّه پوشان و فریب روحانی نمایان بوده است؛ 

وطنی که تاریخش ماجرای آشفته و خون آلودی است که غم نامه های سوزناک 

در قبال آن رنگ می بازند؛ وطنی که از چند قرن به این طرف فتور سالخوردگی 

را توشه خوار تمدنی  ناتوان کرده و آن  و  و فرسودگی گام های آن را سست 

بیگانه و پیرو صنعتی زبردست و بالنده ساخته است. هر چندی برای درمان 

درد پنهان خود دست در دامن شیوه ای می زند و عالج تازه ای را می آزماید، اما 

ضعف درون نقش های او را باطل می کند و بر حسرتش می افزاید.

وطن دوم ما وطنی است که در آفاق ذهن ما خانه دارد. وطنی است روشن 

با رنگ های شفاف و دیده فریب. در آن رودکی چنگ برمی گیرد  و دل انگیز 

و سرود شادی و نغمه می و مستی می نوازد و فردوسی داستان دالوری های 

قهرمانان ما را با آهنگی پهلوانی سرمی دهد.

خیام شگفتی حیات و سرگردانی انسان را باز می نماید؛ ابوسعید از صفای 

نظامی  می گوید؛  سخن  خودفروشی  از  پرهیز  و  مردمان  دستگیری  و  درون 

ظرایف عشق و شوق را با قلم موی کلمات به استادی ترسیم می کند و هم 

ما را به تأمل در حکمت و اخالق می خواند؛ سعدی آدمیت و عدل پروری و 

پوزش پذیری و خدمت به خلق و زیبایی آن ها را در نظر ما ترسیم می نماید 

با چنگ و دف ما را به عاشقی و دلدادگی و تماشای جلوه های طبیعت  و 

گوش ها  به  بلند  بانگ  به  را  خود  شیدایی  و  شور  مولوی  و  می کند  دعوت 

از زرق صوفیان و ریای  زاهدان و سالوس مفتیان و  می رساند؛ حافظ پرده 

محتسبان برمی گیرد و نوای عشق و آزادگی را به آهنگی لطیف در گوش ما 

زمزمه می کند.

در گستره شوق انگیز این وطن نقش های شگفت با خطوط رقصان و رنگ های 



190

نشریه ی آزادی اندیشه

شماره ۹ . تیر ۹۹

بناهای  و  می آیند  بیرون  نسخه پردازان  و  نقاشان  دست  زیر  از  درخشان 

خوش ساخت با کاشی های رنگین و گنبدها و ستون ها و طاق های دیده نواز به 

دست معماران به پا می خیزند و افق شهرها را در گرگ ومیش غروب به قامت 

مرموز و موقر خود زینت می بخشند. خوش نویسان چیره دست با قلمی ساحر 

شعری از پیچ وخم حروف بر صفحه کاغذ می نشانند و نقره کاران و خاتم سازان 

و حکاکان وسایل و ابزار زندگی را به صورت اثری دلربا در برابر ما می گذارند.

در آفاق این وطن نمونه های الهام بخشی از عطوفت و بنده نوازی و تساهل 

و مدارا و صفای باطن هست؛ خار از پای یتیم کندن و اشک از گونه بینوایان 

ستردن و تهیدستان را دستگیری کردن و پوزش گناهکاران را پذیرفتن و پدر و 

مادر را سپاس داشتن و بر حیوانات ترحم آوردن و خطاهای خود را به خاطر 

داشتن و فروتنی گزیدن هست؛ وطنی آراسته و فرح بخش که می توان بدان 

سرافراز بود و در بستر امِن آن جای گرفت و دیده و دل را به لقای آن خوش 

داشت.

پیوسته در معرض آفات است و وطن معنوی ما، برعکس،  وطن خاکی ما 

از گزند باد و باران و دستبرد ویرانگر حوادث در امان. درخشش آن را تیرگی 

اعمال ما زایل نمی کند. گنجی است که از آِن ماست، آفتابی است که پیوسته 

می تابد؛ زنده و پایدار است. بر ماست که این وطن را زیباتر و تابناک تر کنیم.
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برای نمونه نگاه کنید به »آفت رعایت« سخن،  یافت.  سخن سال های 1331- 133۴ می توان  مجله 

دوره ششم، شماره هشتم )مهرماه 133۴(، صص. 663-668؛ مراد او از »رعایت« این بود که »اصلی را 

برای رضای خاطر کسی فدا کنیم«؛ روشی که از دید او، به رغم آسیب های اجتماعِی ویرانگر آن،  در 

ایران بسیار رایج بود.   

ایرانشناسی، سال دوم، شماره 3 )پاییز 1369(، ص. 	  3۴. احسان یارشاطر، »درگذشت سخن ساالر«، 

.۴71

35. احسان یارشاطر، »به یاد پورداوود«، مجلهدانشکدهادبیاتوعلومانسانی، شماره پنجم و ششم، 	 

سال شانزدهم )امرداد 13۴8(، ص. ۴98.



 

 نشریه ی آزادی اندیشه
معیارهای همتاخوانی و ارزیابی مقاله و چگونه انتشار آن

نشریه آزادی اندیشه مقاالت را بصورت همتاخوانی ارزیابی و منتشر 

می کند. قصد نشریه آزادی اندیشه از ارزیابی هر مقاله، نه ارزیابی 

ارزشی آن مقاله است و نه دخالت در نظر نویسنده مقاله. تایید هر 

به  بلکه  نیست،  مقاله  آن  نظر  تایید  معنای  به  انتشار،  مقاله جهت 

معنای تایید داشتن حداقل های مورد نیاز جهت انتشار است. معیار 

بررسی »راهنمای همتاخوانی« به قرار زیر است. این راهنما توسط 

انتشارات ایران آکادمیا که ناشر نشریات آزادی اندیشه است تهیه و 

تدوین شده است:

راهنمای همتاخوانی

هدف از همتاخوانی

همتاخوانی یک شیوه بررسی مقاله و  پژوهش است و  هدف از آن: 
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انتشار  برای  بررسی عادالنه و گزینش مقاله مناسب  به  کمک   -1

است.

ارائه بازخورد و پیشنهاد برای بهبود مقاله، در راستای افزایش   -۲

کیفیت مقاله های ارائه شده است. 

فرایند همتاخوانی 

مقاله دریافتی توسط تحریریه به یک یا چند داور )همتاخوان(که متخصص 

را  آنها نظرات و داوری خود  ارسال می شود.  برای بررسی  این حوزه هستند 

درباره مناسب بودن مقاله برای انتشار، بر اساس معیارهای فهرست شده در 

این راهنما، در فرم ارزیابی به شورای تحریریه ارائه می کنند. در برخی موارد 

داور به نویسنده بازخورد ارائه می دهد تا به او در بهبود مقاله کمک کند.

این روند توسط یک فرایند ناشناس بودن تقویت می شود. نوع همتاخوانی 

مورد استفاده ما "دو سو کور" است که در آن هیچ یک از داوران و نویسندگان 

هویت یکدیگر را نمی شناسند. روند بررسی و مدت زمان الزم برای همتاخوانی 

سرعت  و  مربوطه  حوزه  متخصصان  به  دسترسی  مقاله،  موضوع  به  بسته 

پاسخگویی آنها متفاوت خواهد بود. 

نکاتی که همتاخوان الزمست در نظر بگیرد

او  به  برای همتاخوانی  مقاله  که  پژوهشگری  یا  )کارشناس  یک همتاخوان 

پیشنهاد می شود( الزمست به نکات زیر توجه داشته باشد:

آیا برای همتاخوانی این مقاله تخصص کافی دارم؟  -1

حوزه  در  و  می کنید  دریافت  همتاخوانی  برای  مقاله ای  اگر   	 

تخصص شما نیست و یا مطمئن نیستید که بتوانید درباره کیفیت 

آن داوری کنید، موضوع را با شورای تحریریه در میان بگذارید. این 

به شورای تحریریه کمک خواهد کرد تا حوزه تخصص همتاخوانان 

خود را با دقت باالتری بشناسند. شما می توانید جایگزین هایی را به 

شورای تحریریه معرفی کنید. 

نویسنده آن وجود  یا  این مقاله  و  میان من  منافعی  آیا تضاد   -۲
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دارد؟

بی طرفانه  داوری  بر  که  منافع شامل هر چیزی می شود  تضاد   	

می توانید  که  مقاالتی  پذیرش  با  بگذارد.  تأثیر  مقاله  درباره  شما 

فرایند  در  صداقت  حفظ  به  شما  کنید،  همتاخوانی  بی طرفانه 

همتاخوانی کمک می کنید. در صورت وجود هرگونه تضاد منافع، 

شورای تحریریه را مطلع کنید.

آیا زمان کافی برای انجام همتاخوانی دارم؟   -3

معموال شما از مهلتی برای ارائه گزارش ارزیابی مطلع می شوید.   	

تحریریه  به شورای  ندارید،  برای همتاخوانی  کافی  زمان  اگر شما 

اطالع بدهید.  

اگر بنا به هر یک از دالئل باال نمی توانید دعوت به همتاخوانی یک 

مقاله را بپذیرید، پاسخ خود را در اسرع وقت به شورای تحریریه 

اطالع دهید تا همتاخوان جایگزین بیابند. معموال همتاخوانی که 

نمی تواند مقاله را بپذیرد، یک همتاخوان جایگزین توصیه و معرفی 

می کند. 

روش و قواعد همتاخوانی

خواندن یک باره )بررسی کلی(  -۱

هنگام خواندن یک باره مقاله، بر بررسی کلی و فهم هدف مقاله متمرکز 

شوید. شما می توانید از نخستین برداشتهای خود یادداشت برداری کنید. این 

بازخورد  ارائه  و  مقاله  اصلی  اهداف  بررسی  در  و  بعد  گام  در  یادداشت ها 

درباره تاثیر آن بر پیکره کلی پژوهش در حوزه مورد بحث مقاله مفید خواهند 

بود. 

خواندن دوباره )بررسی جزئی(  -۲

پس از خواندن یک باره مقاله و شکل دهی به یک تصویر کلی درباره آن، 
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به خواندن دوباره با توجه به جزئیات مقاله بپردازید. هدف شما از خواندن 

دوباره، تنظیم یک گزارش ارزیابی از مقاله است. برای انجام این ارزیابی به 

ابعاد زیر توجه کنید و نتایج آن را در فرم ارزیابی که همراه با این راهنما 

دریافت می کنید وارد کنید. 

سهم مقاله در حوزه مورد نظر  -1

آیا مقاله سهمی برحوزه مورد نظر می افزاید؟  	

این سهم تا چه اندازه قابل اعتناست؟  	

آیا نویسنده به اندازه کافی درباره اهمیت مقاله در این حوزه   	

توضیح داده است؟

آیا مقاله برای ژورنال مورد نظر مناسب است؟  	

دقت و صحت علمی  -۲

آیا مقاله واجد روش شناسی و استدالل است؟  	

آیا مقاله داده ها و منابع را به طور قابل قبولی تفسیر کرده   	

است؟

آن وجود  ادعاهای  اثبات  برای  مقاله  در  بسنده ای  آیا شواهد   	

دارد؟

آیا به منابع مناسبی استناد شده است و آیا منابع دیگری هستند   	

که شما بخواهید به عنوان مرجع ضروری برای مقاله پیشنهاد کنید؟

نحو  به  نویسنده  توسط  مقاله،  در  شده  ارجاع دهی  منابع  آیا   	

شایسته ای ارزیابی شده اند؟

آیا اطالعات )مانند داده ها، فرمول ها، نقل قول ها، ارجاع دهی ها،   	

جدول ها و تصویرها( در مقاله دقیق و درست ارائه شده اند؟

سبک و ساختار  -3

شده  داده  سامان  خوبی  به  و  است  روشن  مقاله  ساختار  آیا   	

است؟

و  معرفی  را  خود  مقاله  ادعاهای  مؤثر  طور  به  نویسنده  آیا   	

زمینه سازی کرده است؟

آیا نویسنده نتایج مقاله را به خوبی خالصه کرده  است؟  	
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آیا زبان مقاله صریح و روشن و درست است؟  	

آیا چکیده مقاله به دقت ادعاها، مباحث و نتایج مقاله را ارائه   	

می کند؟

گزارش همتاخوانی  -۴

ابتدا  پس از مطالعه مقاله، یادداشتهای خود را در فرم ارزیابی وارد کنید. 

جدول بخش اول با عنوان »ارزیابی کلی« را عالمت بزنید. سپس )در صورتی 

که مقاله نیاز به بازنگری جزئی یا جدی دارد(  پیشنهادات خود را در جداول 

بخش دوم و سوم بنویسید.

بررسی شما به شورای تحریریه کمک می کند تا یکی از چهار مسیر زیر را 

برگزیند:

در  می شود:  پذیرفته  انتشار  برای  بازنگری  به  نیاز  بدون  مقاله   -۱

مواردی یک مقاله بی آنکه نیاز به بازنگری داشته باشد، برای انتشار پذیرفته 

می شود.

مقاله نیاز به بازنگری جزئی دارد: مقاله به طور کلی پذیرفته شده   -۲

است اما بازنگری های جزئی در بحث یا تفسیر یا نتایج یا ارجاعات نیاز است. 

این بازنگری های جزئی می توانند شامل موارد زیر بشوند:

ویرایش اندک زبان برای ارتقای یافته ها یا مباحث مطرح شده در   o

مقاله.

تغییرات افزوده کوچک برای تکمیل بخش اصلی مقاله  o

وارد کردن برخی ارجاع دهی ها یا ذکر برخی موضوعات افزوده  o

ارتقاء تفسیر نتایج یا شواهد  o

نکاتی را که از نظر شما برای کیفیت مقاله مهم اند در بخش دوم با   	

عنوان »بازنگری ها« قید کنید. 

ارتقاء  برای  اما  نیستند(  حیاتی  مقاله  برای  )که  پیشنهادها  دیگر   	

مقاله خوب هستند در بخش سوم با عنوان »پیشنهادها«  قید کنید. شما 

باید به روشنی میان بازنگری های حیاتی و مهم و پیشنهادات دیگر تفاوت 

اولویت بندی  برای  را  )نویسندگان(  نویسنده  و  سردبیر  به  این  بگذارید. 
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بازنگری ها کمک می کند

 .

مقاله نیاز به بازنگری جدی دارد: حوزه ای که مقاله درباره آن بحث   -3

می کند، پذیرفته شده است، اما بازنگری زیادی نیاز دارد تا برای انتشار آماده 

شود. شرایطی که در آن ممکن است بازنگری جدی پیشنهاد شود، شامل موارد 

زیر است:

مقاله مشکل ساختاری جدی دارد و به طور قابل مالحظه ای باید   	

تصحیح شده و محتوای آن سامان  داده شود. 

ادعاهای  از  پشتیبانی  برای  بیشتری  شواهد  و  نکات  که  شرایطی   	

مطرح شده در مقاله نیاز باشد. 

هنگامی که مباحث مطرح شده بطور کلی باید زیر موضوع دیگری   	

دسته بندی شوند. 

اگر که تحلیل  داده ها یا شواهد معیوب یا ناقص باشد و نیاز به کار   	

دوباره داشته باشد. 

بررسی شما در همتاخوانی می تواند کمکی برای راهنمایی بازنگری های مورد 

نیاز باشد. ازین رو اگر احساس می کنید پیشنهادهایی دارید که برای موفقیت 

باشید  داشته  نظر  در  هرحال  به  کنید.  مطرح  را  آنها  هستند،  حیاتی  مقاله 

که بازنگری های بزرگ و جدی، از نویسنده زمان و انرژی )و هزینه( گزافی 

می گیرد. ازین رو بسیار مهم است که دالیل روشنی در اثبات ارزیابی خود 

از مقاله و نیاز به بازنگری جدی در آن بیاورید که اگر مقاله آن بازنگری ها را 

نداشته باشد، آکادمیک و معتبر نخواهد بود. 

گذشته از بازنگریهای جدی، نکات خود برای بازنگری های جزئی را نیز ارائه 

بازنگری همه ی  )نویسندگان( می تواند هنگام  نویسنده  ترتیب  این  به  کنید. 

آنچه الزم است را در نظر بگیرند.

 

لحاظ  از  و  در رشته مورد بحث  مقاله  اگر  است:  نامناسب  مقاله   -۴

موضوع  ادبیات  در  تأثیری  هیچ گونه  نداشتن  یا  )روش شناسی(  متودلوژی 

خود، قابل تأیید نیست، رد شده و بازگردانده میشود. اگر بر این باورید که 
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و شواهد  عینی  که دالیل  است  دارند، مهم  مقاله وجود  در  مشکالت جدی 

کافی در این رابطه ارائه کنید. این به شورای تحریریه کمک می کند تا دالیل 

و نقطه نظرات شما را در زمان تصمیم گیری راجع به مقاله بداند و بفهمد. این 

همچنین به نویسنده مقاله کمک می کند تا بر اساس بازتاب قاعده مند شما، 

در پژوهش های آینده خود پیشرفت و ارتقاء پیدا کند. 

»نظر  جدول  در  چهارگانه  مسیرهای  از  یکی  پایه  بر  را  خود  نهائی  نظر 

همتاخوان« در باالی فرم ارزیابی منعکس کنید.

ثبت فرم ارزیابی 

کامال  ارزیابی همتاخوانی شما  فرم  که  کردید  اطمینان حاصل  که  هنگامی 

بازتابی حرفه ای از نظرات شما درباره مقاله است، آن را بر طبق مهلت توافق 

شده با شورای تحریریه ارسال می کنید. 

هنگامی که فرم گزارش همتاخوانی ارسال شد، شورای تحریریه آن را مورد 

توجه و مطالعه قرار می دهد و درباره گام های بعدی تصمیم گیری می کند و 

نتیجه را برای نویسنده )نویسندگان( ارسال می کند.

پس از بازنگری چه اتفاقی می افتد؟

تحریریه  شورای  به  را  مقاله  و  می کند  اعمال  را  الزم  بازنگریهای  نویسنده 

برمی گرداند. اگر بازنگری های مطرح شده جزئی بوده باشند، شورای تحریریه 

نسخه بازنگری شده را بررسی کرده و به نویسنده اطالع می دهد که مقاله 

برای انتشار در ژورنال پذیرفته و نهایی شده است.

اگر بازنگری های جدی مطرح شده باشند، ممکن است شورای تحریریه نسخه 

بازنگری شده را برای داور یا داورانی که مقاله را در دور نسخت داوری کرده 

بودند نیز بفرستد تا تأیید آنان را مبنی بر انجام مناسب بازنگری ها دریافت 

کند. این روند با توجه به کیفیت و کمیت مقاله و دسترسی به همتاخوانان و 

زمان پاسخگویی آنان می تواند زمان بر باشد. در پایان نویسنده پیامی مبنی بر 

پذیرش یا عدم پذیرش مقاله  برای انتشار دریافت خواهد کرد. 
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مقاالت پذیرفته شده

پس از پذیرش، نسخه نهایی مقاله برای انتشار آماده خواهد شد. ممکن است 

شورای تحریریه از نویسندگان بخواهد تا نسخه نهایی مقاله خود را مطابق 

مرحله  این  در  کنند.  تنظیم  نظر  مورد  ژورنال  استفاده  مورد  نگارشی  اصول 

نسخه  حق  شرایط  تعریف  برای  که  شود  خواسته  نویسنده  از  است  ممکن 

برداری و اعالم هرگونه تعارض منافع ، فرمی را امضا کند.
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