
 

Problematicaa.com 
 

 

1 

 
هایی که دانا، اقتصاددان مارکسیست و آموزگار سوسیالیسم، برای جوانفریبرز رییس

العاده خواندند، اهمیتی فوقیالیست در دهه هفتاد و هشتاد شمسی خود را چپ سوس
های پرشور رانی. سخنها نیز حفظ کرداین اهمیت را برای دو نسل پس از آنداشت و 

اش با ه سوسیالیسم در مقام آلترناتیوی واقعی و مجادالتبرانگیز او دربار و تأمل
دل ای قدرتمند ببدیل و پشتوانههای ایرانی، او را به همراهی بیها و نئولیبراللیبرال

دالنه قدر همبرای همراهی با جوانان و کارگران و زنان آناش پایانکرده بود. انرژی بی
ز ند. اکه حتا یک بار او را دیده باش رودنمی و فروتنانه بود که هرگز از یاد کسانی

و  بدیل او هر چه گفته شود کم است و این سیاهه چنان بلندباالمنش آموزنده و بی
 . توان بازگو کردای از آن را نمیپربار است که ذره
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همان  ادانایی حرف بزنم که بیش از سه دهه بخواهم از فریبرز رییسجا میدر این
های برد، درگیر فعالیتهای عملی را پیش میقدرتی که مبارزه سیاسی و فعالیت

ت. ای است که از خود به میراث نهاده اسگیر نظری بود و نتیجه آن آثار برجستهپی
ست خواهم بر آثار مهمی از او دخواهم کارها و آثار او را فهرست کنم بلکه مینمی

خواهم آن اند. میی سوسیالیستی در زمانه داشتهامداخلهاز بگذارم که نشان 
گیر در مقام سوسیالیستی پیدانا های نظری را برجسته کنم که فریبرز رییسگاهگره

 ها نشان دهد راهی و جهانی دیگر ممکن است. مداخله در آن باکوشید 
 

 مسأله شهر 
سی در سیاهای اقتصادیکه در دهه هفتاد به دگرگونیبود یکی از کسانی 

سپهر شهری »هایی مانند واکنشی درخور نشان داد. در نوشته شهرهای ایرانکالن
دهنده نیروهای شکل»یا  «سالهفرهنگ تهران این پایتخت دویست»یا  «تهران

تصویری  کوشید( ب ۱۳۷۱دانا، )رییس «اقتصادی و فرهنگی در مشهد و تهران
 شهری در تهران ارایه دهد. فرهنگیهای اقتصادیعمومی از وضعیت و دگرگونی
منتشر شدند توسعگی اقتصادی ـ اجتماعی کمهمچنین مقاالتی که در کتاب 

 مند در این حوزه دارند. الف( نشان از مداخالتی نظام ۱۳۷۱دانا، )رییس
مشخصًا با رویکردی مارکسیستی به که اولین کتابی را  شمسی، در آغاز دهه هشتاد

اقتصاد سیاسی شهری و مه کرد. کتاب پرداخت، ترجمسأله شهر می
که بسیاری از مباحث شهری به شکل کنونی نوشته ماتیو ادل پیش از آنای منطقه

 کوشید با رویکردی مارکسیستی مسأله شهر و مسکن را واکاوی کند.مطرح شوند می
کادمیک و سیاسی آموزهحرام»کتاب نوشت: این گفتاری بر او در پیش های شمردن آ

همانند شمار زیادی  ،سیاسی رادیکال در جامعه و فرهنگ و نظام آموزشی ما اقتصاد
های زیادی را به ها و تعارضها و آسیبفهمیسرنوشت در این مورد، کجاز جوامع هم

که آموزش درست الگوهای خاطر آن. ]...[ من این کتاب را فقط بهاست بار آورده
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رغم موجزبودن، به عهده گرفته هبو توانمند، ای بسیار عالی گونهاقتصاد سیاسی را به
خاطر اهمیت باالی مطالعات شهری و است ترجمه نکردم. ترجمه کتاب همچنین به

ای است که باز در جامعه و نظام آموزشی، نارسا و سطحی مانده و در حیطه منطقه
  (.الف ۱۳۸۰)ادل، « کارشناسی هم عقیم شده است

« تهران جنوب، تهران شمال؛ رشد تضاد در شهر»وان در یادداشتی با عن همچنین او
اشاره « نیشهر کارگرنش کی ییشوش، نوزا»( به کتابی با عنوان ۱۳۸۹دانا، )رییس

. نداریمهنوز هم خبری از آن که . کتابی که گویا ناشر آن را گم کرده است کندمی
را  که بازتاب آنرا نیز مورد توجه قرار داد در نیمه دوم دهه هشتاد مسأله مسکن 

دانا، )رییس« های جامعدگرسازی یا بازسازی طرح»هایی مانند توانیم در مقالهمی
 . ببینیمو مقاالت دیگر ( ۱۳۸۸

 
 مسأله روش در علم اقتصاد 

ایدئولوژی و روش در اقتصاد در دهه هفتاد و چه بسا پس از انتشار کتاب 
های نظری ( بود که درگیر بحث۱۳۷۴نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان )کاتوزیان، 

شناسی اقتصاد و اقتصاد سیاسی مارکسی شد. در نیمه دوم دهه هفتاد در حول روش
شهر  -رفتار مهاجرت روستا  یبرا یسازواره ا یالگو  کی شنهادیپ»ای با عنوان مقاله

ه ( روشی را در مطالعه اقتصادی معرفی کرد ک۱۳۷۶دانا، )رییس« (رانی)با توجه به ا
در کتاب  «ی مارکسیکردارگرا»و در پیوند با رویکرد  ترشکلی مبسوطکمی بعدتر به

. مقاالت دیگری مطرح شد( پ ۱۳۸۳دانا، )رییسرویکرد و روش در اقتصاد 
دانا، )رییس« ینزیو اقتصاد ک نزیفلسفه و روش ک»های که در همین برهه با عنوان

 »، ب( ۱۳۸۰دانا، )رییس« در باب تجربه و عقل در علم اقتصاد یگفتار»(، ۱۳۷۶
 ۱۳۸۰دانا، )رییس« ستمیقرن ب انیاقتصاد در پا یدر روش شناس یاساس یچالش ها

رویکرد و روش در در کتاب  خود را یافتهانسجام شکلپ( منتشر کرد، همگی 
از منظری  ،خی منسجمقرار بود ـ به نظر من البته ـ پاساند، کتابی که یافتهاقتصاد 
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او در پیشگفتار همین کتاب اشاره به کتاب کاتوزیان باشد.  ،انتقادی و رادیکال
های کردارگرای ی دیدگاهکوشد به تبیین درست و منصفانهکتاب می»کند که می

های مکانیکی و انسانی در این رویکرد های رادیکال و سپس نگرشمارکس، دیدگاه
گرایی سطحی و علق به اثباتهای آماری و اقتصادسنجی متروشبپردازد. این کتاب 

گرا مبتنی بر روش هندسی دکارتی در دیدگاه مکانیستی، دیدگاه ذهن بین  محدود
های مهندسی در سازواره و روابط اقتصادی را همچنین دیدگاه و اقتصاد نوکالسیکی

ارآمد و گاه های اقتصادی نارسا و ناکهای اساسی واقعیتبرای شناخت ریشه
این کتاب یکی از مداخالت مهم در (. پ ۱۳۸۳دانا، )رییس« داندکننده میگمراه

 آن است.  شناسی علم اقتصاد و فلسفهحوزه روش
 

 مسأله پول و تورم 
به جای گذاشت، کتاب پژوهشی دانا از خود ترین آثاری که رییسیکی از مهم

. آموزندگی و پول و تورما نوشت: ای است که همراه با فرخ قبادی آن ر تألیفی
 ( دقت نظری و انسجامی که در برخورد با موضوع۱ گردد بهاهمیت این کتاب بر می

 گرایی و هم با مکتب کینزیکه هم با مکتب پولانتقادی تقابلی ( ۲در آن هست و 
« هم تاریخی است و هم نظری»شان گویند که بررسیها خود میدارد. آن

هشی (. این کتاب درواقع نه تنها اولین که تنها کتاب تألیفی پژو ۱۳۶۸دانا، رییس)
ی انتقادی ایرانی درباره نظریه مقداری پول بود که طرفداران مشهورش مانند موس

کادمیک ونژاد، محمد طبیبیان و مسعود نیلی هنوز هم یکهغنی  تاز عرصه اقتصاد آ
ی های ایرانی نیز توجهکتاب حتا در میان چپ متأسفانه ایناند. گذاریعرصه سیاست

که عجیب آنبرای نقد یا حتا بسط آن صورت نگرفت. بر نینگیخت و هیچ تالشی 
بسیاری سازی به دانا خود نیز دیگر جز در چارچوب مسائل جهانیفریبرز رییسخود 

 مباحث این کتاب برنگشت.  از
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 سازی مسأله نظم نوین جهانی و جهانی
 و نیمه آغازی دهه هشتاد دوم دهه هفتاد شمسی )نیمه دهه نود میالدی(در نیمه 
به  دارانهسرمایه سازیمباحث گوناگونی درباره نظم نوین جهانی و جهانیشمسی، 

دانا با قدرت تمام فریبرز رییس. تبدیل شدنداندیشگی ایران  محورهای مجادالت
دموکراسی در برابر دو کتاب دست به مداخالتی مهم و جدی در این فضا زد. 

دانا، )رییسعام اقتصادی سازی قتلجهانی( و ۱۳۸۱دانا، )رییسعدالتی بی
دارانه و سازی سرمایه( آثاری مهم در آن فضا بودند که مسأله جهانیب ۱۳۸۳

دانا به مسأله گذاشتند. رویکرد خاص رییسآلترناتیوهای ممکن آن را پیش رو می
ها به او را در میان بسیاری از چپ ،دموکراتیک تحول سیاسیدموکراسی و فرایند 

از این داد. های او را جهت میکرد، چیزی که کل نوشتهای یگانه بدل میچهره
سازی برای بخش های جهانیباریزیان» برانگیزمقاله تأمل ازتوان دست می

نقد »اله خواندنی مق( نام برد. ۱۳۸۳)نویسندگان، « کشاورزی و توسعه اقتصادی ایران
سازی را از دو منظر جهانی( نیز الف ۱۳۸۳دانا، )رییس« سازی از دو منظرجهانی

و در این چارچوب از مقاالت  کاودکند و میرادیکال و غیررادیکال بررسی می
 بسیاری خواندنی اوست.

شد،  یک دهه بعد هنگامی که مسأله نئولیبرالیسم به مسأله مرکزی مباحثات جاری بدل
هایش به این موضوع پرداخت و در بخشی از صاحبههای پرشور و مرانیاو در سخن

 ( نیز به آن پرداخت. ۱۳۹۳دانا، )رییسرهایی بشر کتاب 
 

 مسأله توسعه 
هایی است که بدون توجه به او دانا از آن چهرهدر حوزه توسعه نیز فریبرز رییس

در ایران فهم کرد. مسأله توسعه عماًل  را سعهای مهم از منازعات بر سر تو توان برههنمی
توان دانا است و رد پای آن را میهای نظری و تحلیلی رییسمفهوم محوری همه تالش

هایش پی گرفت. اما در این میان دو کتاب مهم وجود دارند که مشخصًا در کل مقاله
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 یاهیررسبکند. یکی کتاب سه جلدی ها مسأله توسعه را واکاوی میدر آن
 ادصتاق( و دیگری کتاب ۱۳۸۰، دانا)رییس رانیاد اصته و اقعوست یرداربک

هایی اساسی و مهم ها کاوش(. هر دو این کتاب۱۳۸۱دانا، )رییس هعوست یاسیس
داوری هستند.  اودر رابطه با مسائل توسعه از منظر اقتصاد سیاسی مارکسی مورد نظر 

 گنجد اما بدون شکتحلیلی و نظری این آثار در این مجال کوتاه نمیدرباره انسجام 
مندان به اقتصاد سیاسی رادیکال و مطالعات وظیفه اساسی همه عالقه ای،چنین داوری

من قصدی برای ترسیم فضای غالب بر مباحث انتقادی توسعه در ایران خواهد بود. 
منتشر شدند، ندارم اما تنها به این دانا های رییسمطالعات توسعه در زمانی که کتاب

سیاسی در ایران گرا بر مباحث اقتصادیها در اوج غلبه جریان راستاشاره کنم که این
البته ای انتقادی و اش کوشید وارد مباحثهزمانی که در کنار معدود یاران ؛نوشته شدند

گیری طلبی شود که مراکز تصمیمطلب و غیراصالحاصالح یهانابرابر با لیبرال
 اقتصادی را از همان پایان دهه شصت جوالنگاه خود کرده بودند. 

 دانا هر چند نهها رییسهای جذابی اشاره کنم که در آنجا باید به مقالهدر این
معی جای اقتصاد بدآمده» هایمقالهبه مسأله توسعه در ایران پرداخت؛ یعنی مستقیمًا 

 - یاقتصاد یهازهیعلل عوامل و انگ»و ( ۱۳۸۳دانا، )رییس« )با نگاه به زلزله بم(
 (. ۱۳۸۴دانا، )رییس« رانیدر ا یاجتماع یدهایها و تهدبروز بحران یاجتماع

 
 سم ایرانیلیبرالی علیه

دانا در چهار دهه مبارزه قلمی خود همواره کوشید نقدی منسجم را به رییس
صت های ایرانی پیش ببرد؛ کاری که از همان نیمه دهه شلیبرال ادعاهایها و سیاست

برال ان لیای از جمشید آموزگار اقتصاددآغاز شد و در آغاز دهه هفتاد با نقدی به مقاله
 رسمًا کلید خورد. 

های حمله دربارهای از آموزگار نوشت و در آن نقدی بر مقاله ۱۳۷۴ر آذر سال د
های مبارزه جفاجویانه چپ»چه به آن ،اقتصاددان لیبرال ،جهانگیر آموزگار
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این »نوشت:  پنداشته بود، آموزگارای که نقد دوراهیدرباره خواند و می« دردستقلم
مانده است که یک راه آن بدون دوراهیسربر چگونه دلسوزی برای جامعه و میهن  

نظم، استقالل عمل  وری و کارآمدی،توجه به آنچه که درباره عدالت اجتماعی، بهره
و  گویدها میملی، صیانت و شرافت، سطح ضروری تأمین اجتماعی و مانند آن

صرفًا به مثابه ، شماردمداخله غرب و امریکا و اسراییل را خطری برای فرایند توسعه می
شود ولی راه دیگر فقط به این دلیل که کشانه و سد پیشرفت معرفی میم ریاضتنظا

های بانک جهانی را پیش ببرد، سرزنش نتوانسته است با تمام قدرت، هدف و سیاست
اگر چنین باشد، پس حق داریم نگران باشیم در »در ادامه افزود:  دانارییس«. شودمی

ها به مردم شه توسعه همگانی و اعطای فرصتآینده هر کوششی برای جاانداختن اندی
و هر اندیشه متمایل به  شرط بلکه به عنوان امر ماهوی دموکراسی،نه به عنوان پیش

تر درآمد، نه به عنوان مرحمت بلکه به عنوان ابزار توسعه انسانی و مادی، توزیع عادالنه
« کوب شوددر کنار پرهیزکاری مخالف پیشرفت سر « چپ مکال»با خوردن انگ 

ای دولت گذاران حاشیه(. مقاله آموزگار ما را به قلب سیاست۱۳۷۴دانا، )رییس
آن دارد که او دانا نشان از طور که متن انتقادی رییسبرد همانهاشمی رفسنجانی می

 . درستی تشخیص داده بودرا به لیبرال گذارانسیاستگرایش آینده 
 و دیگران هم ادامه پیدا کرد. سیاهه این نژاداین مجادالت بعدها با موسی غنی

 دانا نیست. او در همه آثارش چنینمجادالت چیزی کمتر از کل آثار فریبرز رییس
 مسیری را پی گرفت. 

 
 مسأله چپ و مباحث مارکسیستی 

او دانست. دانا آشکارا خود را سوسیالیست و اقتصاددانی مارکسی میفریبرز رییس
عملی چپ داغ سهمی اساسی در مباحث گوناگونی داشت که در فضای فکری

هایی برای توضیح، بسط یا مداخله از منظری مارکسی و شدند. همه آثار او تالشمی
چه در هنگامی که وارد مباحثه بر سر شیوه تولید سوسیالیستی در وضعیت ایران بودند. 



 

Problematicaa.com 
 

 

8 

الف؛  ۱۳۷۱دانا، )نک: رییسن نوشت آسیایی شد و مقاالتی قابل توجه درباره آ
گفت، همواره در پی ارتقای های چپ مارکسیستی گاه که از چالشچه آن( ۱۳۸۶

و عمل جنبش سوسیالیستی در کلیت و تنوع آن بود. کتابی از او با عنوان نظریه 
در  کوشیدکه در آن  (۱۳۹۳دانا، )رییس در خارج از ایران منتشر شدرهایی بشر 

جا گونی وارد شود و مسائل مرتبط به چپ مارکسیستی را بکاود. در اینمباحث گونا
مارکس، دولت و »پردازد، به مسأله است که برای اول بار شاید به مسأله دولت می

در سطحی را گوید و پای مسأله عدالت کند و از نئولیبرالیسم میاشاره می« آزادی
 کشد. تر وسط میعام

بینم که چنین نامه او بدانم اما میشکلی وصیتب را بهشوم که این کتاوسوسه می
چیزی نیست که در یک اثر از او نامه او وصیتاست.  سختی قابل دفاعبهادعایی 

اش همه آثارش و در همه آنچه در زندگی پرشور و پرفرازونشیبدر  تجلی یابد بلکه
 است.  بازتاب یافته ،انجام دادو  نوشت

 
 حرف آخر 

ام که همواره برای داناستام بیش از هر چیز ادای دین من به فریبرز رییسنوشتهچه آن
را داشته است؛ کورسویی در دوردست که هم راه را  ایآویخته بر کلبه چراغیشأن 

شکلی سطحی و بهرا  شنه تنها آثار جا در ایننشان داده و هم امید بخشیده است. 
گاهانه  نیز را اشهای حیات فکریجنبهبرخی بسیاری آثار و بلکه  امگذرا مرور کرده آ

. ای خاص از میراث او را برجسته کنمدر این مجال کوتاه جنبهام تا بتوانم نادیده گرفته
شود برانگیزش را درباره ادبیات نادیده گرفت، چگونه میمقاالت تأمل توانچگونه می

در ایران کنار  مخدر و فقر و نابرابری اش را درباره موادردهمطالعات عمیق و گست
بانی نظری و عملی از جنبش یاش را در پشتتوان سهم عظیمچگونه میگذاشت، 

توان نقد گیرایش را به کتاب چگونه مینادیده گرفت، یابی کارگران و تشکلکارگری 
سپر انداخته  کتاب هنگامی که همه در برابر آن کردفراموش مشروطه ایرانی 
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 اشعملی اجتماعی و سیاسیهای و فعالیت اشتوان دانش گستردهچگونه میبودند، 
به انجام چه در این گزارش آن ؟تقلیل داد در اینجا اشاره شد،چه صرفًا به آن را

 و سنگالخ، در تاریکی ،که او کوشیدبوده  راهی ای گذرا بهاشارهصرفًا  ام،رسانده
  و هموار کند. های جوان پس از خود بگشایدبرای نسل

 
 
 

 :منابع
 ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر سمر  هاناموزونی(؛ ب ۱۳۷۱دانا، فریبرز )رییس
سخن؛ ؛ مصحح: ژیال پیتوسعگی اقتصادی و اجتماعیکم(؛ الف ۱۳۷۱دانا، فریبرز )رییس

 چاپ اول؛ تهران؛ نشر قطره 
 ۵۸شماره « گزارش»؛ منتشره در مجله ؟زدموآ می چه رگازموآ جهانگیر(؛ ۱۳۷۴فریبرز ) دانا،رییس

  ۱۳۷۴آذر 
گاه رویکرد و روش در اقتصاد(؛ پ ۱۳۸۳فریبرز ) دانا،رییس  ؛ چ اول، تهران؛ نشر آ
 ؛ چ اول؛ تهران؛ نشر نگاه اقتصاد سیاسی توسعه(؛ ۱۳۸۱) فریبرز دانا،رییس
 ؛ چ اول؛ تهران؛ نشر علم عدالتیبرابر بیدموکراسی در (؛ ۱۳۸۱)فریبرز  دانا،رییس
 ؛ چ اول، تهران؛ نشر نگاه سازی قتل عام اقتصادیجهانی(؛ ب ۱۳۸۳) فریبرز دانا،رییس
 «داهبرر و »مجلس؛ منتشره در مجله منظر دو زا زیسا جهانی نقد(؛ الف ۱۳۸۳دانا، فریبرز )رییس

  643 تا 703 زا 34 هرشما، ۱۳۸۳ نبستاتا
 ۴ ، شمارهمنظر؛ منتشره در مجله جامع یطرح ها یبازساز ای یدگرساز(؛ ۱۳۸۸دانا، فریبرز )رییس
  ۲۷تا  ۲۲ صص
ظر، ؛ منتشره در مجله منتهران جنوب، تهران شمال؛ رشد تضاد در شهر(؛ ۱۳۸۹دانا، فریبرز )رییس

  ۲۵تا  ۲۲صص  ۱۱شماره 
دانا؛ چاپ ؛ مترجم فریبرز رییسایمنطقهاقتصاد سیاسی شهری و (؛ الف ۱۳۸۰ادل، ماتیو )

 اول، تهران: نشر قطره 
؛ مترجم م. قائد؛ چاپ اول؛ ایدئولوژی و روش در اقتصاد(؛ ۱۳۷۴کاتوزیان، محمدعلی )

 تهران: نشر مرکز 
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ا توجه )ب رشه -رفتار مهاجرت روستا  یبرا یاسازواره یالگو  کی شنهادیپ(؛ ۱۳۷۶دانا، فریبرز )رییس
 22و  21شماره  تیجمع؛ منتشره در مجله (رانیبه ا

 66تا  34 صص
 ؛ چاپ اول، تهران: انتشارات پیشبرد پول و تورم(؛ ۱۳۶۸و فرخ قبادی ) فریبرز دانا،رییس
سازی، پیشینه و شدن، جهانیجهانی(؛ ۱۳۸۳فاستر، جان و دیگر نویسندگان )بالمی

 ؛ مترجمان؛ چاپ اول، تهران: نشر دیگر اندازچشم
رفاه  ؛ منتشره در مجلهاقتصاد بدآمدهای جمعی )با نگاه به زلزله بم((؛ ۱۳۸۳دانا، فریبرز )رییس

 112تا  81 صص 13اره شم یاجتماع
 ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر دیگر سوسیالیسم و آزادی(؛ ۱۳۸۶دانا، فریبرز )رییس
 ؛ چاپ اول، تورنتو: نشر آوانتی رهایی بشر(؛ ۱۳۹۳دانا، فریبرز )رییس
؛ چاپ اول، تهران: رانیاد اصته و اقعوست یرداربک یاهیررسب(؛ ۱۳۸۰دانا، فریبرز )رییس

 نشر چشمه 
 یدهایها و تهدبروز بحران یاجتماع - یاقتصاد یهاهز یعلل عوامل و انگ(؛ ۱۳۸۴دانا، فریبرز )رییس

  ۲۵۰تا  ۲۱۹صص  ۱۶؛ منتشره در مجله رفاه اجتماعی، شماره رانیدر ا یاجتماع

 


