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ای است کثیرالوجوه، اما پروژه شانو همکاران توفیق ابراهیم فکری آقای یهپروژ

 یهدر جلس امصحبت یهخلاصپردازم. به یک وجه از مباحث ایشان می فقط جامن این

ای را از بررسی بخشی از مطالعات مندانههوش یهنتیج حاضر این است که آقای توفیق

جا به کلیت علوم اما احتمالًا نابه انددرستی استنتاج کردهعلوم اجتماعی در ایران به

ز ترین تضاح این مطلب ابتدا روایت خودم از اصلیاند. برای ایتعمیم دادهاجتماعی ما 

خواهم  ایشانایِ های حاشیهدهم، سپس به یکی از بحثبه دست می آقای توفیق را

ای استنتاج ای که از بررسی همان بحث حاشیهبا اتکا بر نتیجههم نهایتًا  ،پرداخت

ارائه  انشبرانگیزتحسینترین تزهای پیشنهادی برای تعمیق یکی از اصلیخواهم کرد 

 کنم.می

اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن : چشمبازآرایی امپراتوریآقای توفیق در کتاب 
کنند که علوم اجتماعی در ایران بر مبنای استدلال می (0011گام نو،  :)تهران در ایران

در حال گذار  یهگفتمان جامع ایدئولوژی گذار شکل گرفته است، یعنی در چارچوب

. به اعتقاد ایشان، در بستر چنین نظام دانشی که متکای میان سنت و تجدد

پردازی است اصولاً امکان نظریه بوده پردازی در علوم اجتماعی ما در ایراننظریه

پیشاپیش منتفی شده است. چرا؟ چون، به باور ایشان، ایدئولوژی گذار اصولاً درکی 

چه باید باشیم ممکن از آنرا  ما یهو گرچه ایضاح فاصل هنجارین از دوران مدرن است

سازد. درواقع، امکان توضیح امر اجتماعیِ واقعاً موجود را ناممکن می ، توأمان،کند امامی

ای که در حال گذار علوم اجتماعی ما در جامعه یهاز نگاه آقای توفیق، موضوع مطالع

 یهاست که در گذشت یچیزهایآن  یهمشود غیاب و غیبت هاز سنت به تجدد تلقی می

اند. به عبارت دیگر، علوم اند و گذار غرب به تجدد را میسر کردهغرب وجود داشته

ناموجودی در  یهواقعاً موجودِ حال را به صورت لحظ یهاجتماعی ما در ایران لحظ

ین بر اکشد و شناسانه به تصویر میای جامعهشناسانه و آیندهای شرقکشاکش گذشته

دهد. تاریخ ایران بر این چه نیست شرح میمبنا وضعیت تاریخ ایران را بر اساس آن

ای از عوامل غایب که غربِ متجدد را غرب متجددِ کرده و در شود مجموعهاساس می

از یاً ناث از منظری هنجارین باید پدید آید واولاً جغرافیای ما نیز هنوز پدید نیامده اما 
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انداز علوم اجتماعی ما در رو چشمشناسانه پدید هم خواهد آمد. ازاینمنظری غایت

 امر واقعًا موجود یهپردازی دربارایران که مبتنی بر ایدئولوژی گذار است امکان نظریه

نگاری ما در چنین چارچوبی فقط را ناممکن کرده است. از نگاه آقای توفیق، تاریخ

یاب است، یعنی نوعی تاریخ سلبی است که به منطق درونی هیچ نگارش دمادمِ تاریخ غ

بَرَد. درواقع، علوم اجتماعی ما در ایران بر اثر تکیه بر ایدئولوژی تاریخ خاصی راه نمی

 یهبه عبارت دیگر، بنا بر نظر آقای توفیق، لحظ گذار به تعلیق زمان حال انجامیده است.

 و نه متصل به گذشته متصل بهنه  است پارهای دوحال برای علوم اجتماعی ما لحظه

 بازآراییهای اول و دوم کتابِ سه فصلیِ آقای توفیق در فصل رو معلق.و ازاین آینده
های ریهو نظ تلویحبه های دولتنظریه یهترتیب دربارمشخصاً همین ایده را به امپراتوری

های دولت و هم نظریهکنند که هم کنند. استدلال میمدلل می تصریحبه هویت ملی

های هویت ملی در ایران بر اساس ایدئولوژی گذار که تقابل سنت با تجدد را مبنا نظریه

نظام دانشی   دهند که در بستر چنیناند. بر این مبنا نشان میدهند شکل گرفتهقرار می

پردازی در علوم اجتماعی ما قرار گرفته است اصولاً شرایط امکان که متکای نظریه

 دولت و هویت ما پیشاپیش منتفی شده است. یهپردازی دربارنظریه

های دولت و موجودِ نظریه یهمجموع یهمن خودم را واجد نظری صائب دربار

 کنم و خبرهایی تأکید میدانم. اما در مقام ناظر چنین نظریههویت ملی در ایران نمی

و هم به  در فصل اول های دولتدهم که رویکرد انتقادی آقای توفیق هم به نظریهمی

ر گکننده و روشنبرای شخص خودم بسیار قانعرا در فصل دوم های هویت ملی نظریه

، به های موجود و هم، هم رویکرد انتقادی ایشان به نظریهیافتمسودمند گشا و راه و

های بدیل. هاشان برای حرکت به سوی تقریر مقدماتی ایدهنظرورزی قول خودشان،

های واقعاً موجود و به چه قصد؟ به قصد تبیین دولت لیبد یهادهیا یمقدمات ریتقر

ن که در خلال دیالکتیکی ظریف میان امر خاص جمعی ما در ایراهویت حقیقی دسته

 بندد.و امر عام شکل می

هست که آقای  نیز حال، سوای مضامین دولت و هویت، مضمون دیگریدرعین

ه ناند که به مضامین دولت و هویت، اما ترتیبی به آن پرداختهمنطق و همان  با  توفیق

و نه تلاش چندانی برای  اندآن را شرح داده یهربارشان دقدرها رویکرد انتقادیآن
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ام به مضمون . اشارهانداش کردهدرباره پردازییا، در سطحی بالاتر، نظریه نظرورزی

نبودن اقتصاد ایران است. به این معنا، چنین مضمونی  داریسرمایهداری بودن یا سرمایه

حال، من اب. بااینکتاب آقای توفیق جای دارد نه در متن اصلی کت یهدر حاشی

 یهبرای پرداختن به حاشی نفسهفی هم نه، آنخواهم بر همین حاشیه تمرکز کنممی

استنتاج  ایحاشیه بررسی چنین ای که ازبا نتیجه بحث بلکه به قصدی دیگر. قصد دارم

 بندی کنم.ترین تز آقای توفیق صورتاصلی یهدرباررا ام حرف اصلی کنممی

 آقای توفیق به دست دهم که ایِحاشیه از این بحث حداکثریگر خوانشی حدی و ا

توان یدر ایران نم ایشان،نگاه  نیز دارد، از بازآرایی امپراتوریدر کتاب  چندین مؤید البته

 و ترین ابزار کسب قدرتمهم کماکاندولت  چونداری سخن گفت از اقتصاد سرمایه

شود جدایی ناکامل نیروی کار از ابزار تولید باعث میاز نگاه ایشان، ثروت و منزلت است. 

ل تأمین معاش شک یهیگانه شیو یهتا اجبار ساختاری برای فروش نیروی کار به منزل

، تسلط بر چنین نیروی کاری جز از طریق اِعمال یا حداقل تهدید به هنتیجدر  ،نگیرد و

ر دروابط اجتماعی  از نگاه ایشان، این مبنا، اِعمال جبر غیراقتصادی میسر نباشد. بر

 است. نیافتهبر محور تقابل کار و سرمایه ساخت ایران 

داری وقتی از سرمایه آقای توفیق چندان روشن نیست که یهالبته در متن نوشت

کدام مقطع تاریخی در ایران معاصر شان به گویند اشارهاقتصاد ایران می نسبیِ نبودنِ

 حیات جمهوری اسلامی؟ یهپهلوی دوم، یا دور عصر یا ، لعهد پهلوی او: مثلاً است

 های پس از انقلابدر ایرانِ سالخصوصاً داری سرمایهنسبی فقدان اگر آقای توفیق 

قتصاد ایران اموافق نیستم. وجه هیچبهکشند باید تأکید کنم که من با ایشان پیش می را

 یهشرح خواهم داد. ایداجمالًا دارانه به معنایی که از نگاه من اقتصادی است سرمایه

لکه بنبوده است،  صِرف داری فقط یک ایدئولوژیِداری به سرمایهگذار از پیشاسرمایه

ر تهای پس از انقلاب هر چه به امروز نزدیکنوعی ایدئولوژی بوده که خصوصاً در سال

 است. را شکل داده ایرانی یهواقعیت حیات جامعتری با قوت بیش شویممی

 یهبا اتکا بر چارچوب مفهومی و تجربی زنجیر ترهاپیش بنا بر تحلیلی که من

 نظام اقتصادی ،امبه دست دادههای پس از انقلاب انباشت سرمایه در اقتصاد ایرانِ سال

در ایران درواقع نوعی نظام اقتصادی است که در آن از یک سو مناسبات طبقاتی 

دارانه تولید سرمایه زمان،، به طور همشده و از دیگر سودارانه مستمراً تقویت میسرمایه
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داری تاریخی در ایرانِ پساانقلابی شده است. این نوع از سرمایهمستمراً تضعیف می

به همان معنایی که آقای فردیت تاریخی  ،عی فردیت تاریخی داشته استدرواقع نو

 یهنوعی امر خاص در جامع داریْاند. سرمایهدرستی از ماکس وبر وام گرفتهتوفیق به

منطق سرمایه در سطح جهانی  عامِ با امرِ ی وثیقدر پیوندکه  بوده پساانقلابی ایرانِ

در هیچ دو جغرافیای متفاوت  نه داریاست. سرمایه پیدا کردهتاریخی  قوت تفردیبه

 یهسدزمانِ واحدِ در  انگلستان و آلماندو جغرافیای متفاوتِ ، مثلاً واحداما زمان 

جغرافیای ، مثلاً دو زمان متفاوت جغرافیای واحد اما سان بوده و نه در هیچنوزدهم، یک

و جا همهما  .بیستم یهنوزدهم و سد یهسد دو زمانِ متفاوتِ انگلستان درواحدِ 

یکی از این انواع  ایم.های تاریخی مواجه بودهداریبا انواعی از سرمایه وقتهمه

گذار از  های پس از انقلاب بوده است.داری در ایرانِ سالها نیز سرمایهداریسرمایه

 قطفوده است نه داری در ایران حقیقتاً واقعیتی تاریخی بداری به سرمایهپیشاسرمایه

 .صِرف یک ایدئولوژیِ

داری در ایران را محققانی چون داری به سرمایهبرخی عناصر گذار از پیشاسرمایه

اما کماکان نه  ترمراتب قوییا، از این هر دو بهمحمدرضا فشاهی  یازاده آوتیس سلطان

با رویکردهای گوناگون به  های مختلفدر زمان محمدرضا سوداگر ،آن قدرها قوی

ا حدی تداری در ایرانِ پساانقلابی را اند و برخی عناصر واقعیت سرمایهبررسی گذاشته

داری در ایران حال، نه واقعیت گذار به سرمایه. بااینمحققانی دیگر از جمله خود من

د به و شای چنان که بایدداری در ایرانِ پساانقلابی هنوز معاصر و نه واقعیت خود سرمایه

 ایران تبدیل نشده است. علوم اجتماعی و اقتصادی ما در تحقیقات در یهسوژ

هایی ما فاقد حداقل ،داری در ایران پساانقلابیواقعیت سرمایه یهاز باب نمونه، دربار

کم دست مان هستیم.اجتماعی و اقتصادی یهاندیش یهدر گنجین آبرومند از تحقیقات

دانیم که کفایت نمیبه ،کنمداری ایرانِ پساانقلابی نگاه میسرمایهاز منظری که من به 

 اندوانستهت گونههچدولتی دولتی یا خصوصی یا شبه هایکنندگان در بخشمالکیتسلب

 و بحران نابرابری در مصرف و ندنمالکیت کها سلبدر مقیاسی بسیار گسترده از توده

دولتی یا خصوصی یا  انکارفرمای دانیمنمیکفایت به، درآمد و ثروت را رقم بزنند

و  را مطیع انشپیروزمندانه نیروهای کار استخدامی اندتوانستهگونه هچدولتی شبه
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اجتماعی نیروی کار  لیدو بحران اختلال در بازتو دنتر سازنیروی کارشان را هر چه ارزان

گونه هچدولتی ا دولتی یا شبهخصوصی ی انکارگزار دانیمنمی کفایتبه ،را شکل دهند

به زیان را  زیستهای محیطانحصارگرایانه حق استفاده از ظرفیت اندتوانسته

و به سهم  دندرآور شانتر در انحصار خودهر چه بیشنابرخورداران از حقوق مالکیت 

رمز و رازهای مناسبات  .زیست را شکل دهندمحیط یهخودشان بحران تخریب فزایند

 شدگان را، بین کارفرمایان و کارگرانمالکیتکنندگان و سلبمالکیتقدرت بین سلب

زیست را به های محیطرا، بین برخورداران و نابرخورداران از حقوق مالکیت بر ظرفیت

ت قدرت بوده است که مناسبات ا. تعمیق همین انواع مناسبشناسیمحد کفایت نمی

ه است. کردتقویت می اًتمرپساانقلابی را مس داریِ ایرانِدارانه در سرمایهمایهطبقاتی سر

گونه هچهای مولد های نامولد بر فعالیتدانیم فعالیتبه حد کفایت نمی به همین قیاس،

، اندو بحران تولید کالاها و خدمات را رقم زده اندچیرگی یافتهدر قلمرو تولید ارزش 

تحقق  در قلمروگونه هتجاری بر تولیدکنندگان داخلی چ یهسرمایدانیم نمیکفایت به

و بحران کمبود تقاضای مؤثر برای محصولات تولیدی داخل  ارزش غلبه کرده است

برداران از اقتصاد ایران بر سرمایهدانیم نمیبه کفایت ، پدید آورده استکشور را 

و  اندانباشت مجدد سرمایه تفوق یافتهقلمرو  درگونه هچگذاران در اقتصاد ایران سرمایه

. تعمیق همین انواع روابط نابرابر قدرت درون اندزدایی را شکل دادهبحران انباشت

داری ایرانِ پساانقلابی را در سرمایهدارانه مسلط بوده است که تولید سرمایه یهطبق

داریِ ایرانِ شناسی سرمایهها همه اجزایی از هستیاین کرده است.تضعیف می اًمستمر

ران داری ایباب پژوهش در این انواع مناسبات قدرِت نهفته در سرمایه است. پساانقلابی

در  داریسرمایهبه گذار  تبط بادر مطالعات مر چندان باز نشده است. هنوز پساانقلابی

اصطلاح آقای ، به وام از ن پساانقلابیداری در ایراواقعیت سرمایهنیز و  معاصر ایران

نهایِت بنا باشد از  اگر. ایممواجه« تعلیق زمان حال»با درجاتی محسوس از  توفیق،

وع مان بهره بگیریم، باید این ننظام دانش در قبالآقای توفیق رویکرد انتقادی منطقیِ 

داری در ایران معاصر و واقعیت تعلیق زمان حال در مطالعات مرتبط با گذار به سرمایه

یعنی  ،شناسانه تبیین کنیمرا در سطح هستیپساانقلابی  داری در ایرانِخود سرمایه

ت به وقوع نپیوسته اسداری گذاری به سرمایه ، بنا بر رأی آقای توفیق،نشان دهیم چون

 یهل مطالعامحققان در ح، پس سخن گفت یدارهیاز اقتصاد سرما توانینم رانیدر او 
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با  من ناموجودی خیالین هستند نه امر واقعاً موجود در ایران معاصر و ایران پساانقلابی.

درواقع با این استنتاج موافق نیستم که تعلیق زمان  استنتاجی موافق نیستم.چنین 

 شناسانه قابلیت تبیین دارد.با تکیه بر سطح هستی یمطالعاتچنین حال در 

به گمان من گرچه مطالعات اقتصادی ما در تبیین امور واقعًا موجود بسیار ضعیف 

گذار به روند خیالین اصطلاح به یهمطالع ر اثرنه باین ضعف  عمل کرده است اما

در مطالعات اگر  .است داری در ایرانناموجودی به نام سرمایه اصطلاحبه داری وسرمایه

نین ، چپردازیمداریِ ایران پساانقلابی چندان به امور واقعًا موجود نمیمرتبط با سرمایه

ان جنس بحربنا بر ارزیابی من،  .شناسانه نیستبحرانی به داوری من از جنس هستی

شناسانه است و عمدتاً روش داریداران سرمایهعاتی در ایران در میان طرفچنین مطال

 سیاسی.داری نیز عمدتاً در میان مخالفان مترقی سرمایه

در همین بحث آقای توفیق استنتاج کنم  یهستم از حاشیخواای که مینتیجه

شان نه بحرانهایی از علوم اجتماعی ما که جنس هستند بخششود: مرحله آشکار می

جنس بحران علوم  است. شناسانه و نیز سیاسیشناسانه بلکه عمدتاً روشهستی

اجتماعی در ایران از این بخش به آن بخش و از این مقطع به آن مقطع و از این نحله 

 علل چنین بحرانیمتفاوت است. بحران علوم اجتماعی ما علتی واحد ندارد. به آن نحله 

ی اصخهای درستی از بررسی بخشای را که بهآقای توفیق نتیجه حال،بااین .متکثرند

خطا به کلیت علوم اجتماعی ما تعمیم اند احتمالاً بهاز علوم اجتماعی ما استنتاج کرده

 .دانندمیشناسانه هستیاز جنس تمامی در ایران را به و بحران علوم اجتماعی دهندمی

 درستی علومشاید بتوان گفت آقای توفیق که به ،ام صحیح باشدگر ارزیابیا

دانند خودشان در خلال شناسایی جنس درکار تعلیق زمان حال میاجتماعی ما را دست

 بلاً ، متقاموجهنا احتمالاً یهای علوم اجتماعی در ایران، بر اثر تعمیمبرخی از پهنه بحرانِ

اسانه شنماهیتی هستی البته درکار سطحی دیگر از تعلیق زمان حال هستند کهدست

 شاندآمیز خوتحسین یهعمیق ایدتپیشنهاد من به آقای توفیق این است که در  .دارد

تعلیق  هب جای ارتکاببهکلیت علوم اجتماعی در ایران  های متکثربرای شناسایی بحران

  ما بازگردند. یههزارپار علوم اجتماعی متکثر هایشناسیهستیبه زمان حال 

 


