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رسد. ایرانی در تقویم هجری شمسی به پایان می ۰۰سا  چرخش قرن است، قرن  ۰۰۱۱ساا  

تاریخی را پایه قرار دهیم، شااااید ب تر  یهاگر چندان به عدد و رقم پایبند نباشااایم و ماتوای دور

بدانیم.  ۰۸۲۱باشاد شرو  قرن را انقاا  مرروییت بذااریم هه رسم شده است سا  شاخ  نن را 

فصل  ۰۵۱۱توانیم بذوییم رسد چنین باشد. نمی؟ به نظر نمی۰۵۱۱اما پایان قرن چه زمانی است؟ 

یک »ایم. هنوز نن مرکل مرروییت مانده یهوچه را بست. ما همچنان در خمِ ۰۸۲۱نغاز شاده با 

 بریرف نرده است.« قانون»ای یعنی «هامه

های ثابتی باره هه تاریخ معاصاار ایران با چه موعااو اینپایدار قرن هدام اساات؟ در  یمسااهاه

 نن ایی را هه یشود هه اگر همهشود، پیوسته صابت شده است. در این مقاله باث میمرخ  می

توانیم بذااریم. مجموعه با هر تعبیری با هم در نظر گیریم، بر مجموعه چه نامی میاسااسی هستند 

هند. و این شااوند مواجه میهند و ننجایی هه چیزهایی جمع میخود به خود ما را با ننچه جمع می

را  کیفیت جامعیت جامعهپای  –ها تضادها و درگیری –ها هننده خود جامعه اسات. مساهاهجمع

راد. به این هیییت، به شار ی هه در بخش نخست مقاله گااشت، با می وم انتذراسیون هپیش می

 شود.اشاره می

در بخش نخساات ترااری  شااد هه جامعیت جامعه نه امری مکانیکی، نه جمع بودن افرادی در 

نه هااً یک وععیت متاقق، باکه امکانی است هه  جایی، نه برخورداری از هر نو  نظم و ساختاری، و

هایی برای این موفقیت به نمیز بوده اساات. شاااخ یابی به نن موفقیتد دید تا چه  د دسااتبای

 بندیدست دادیم هه در این بخش دوباره به نن ا خواهیم پرداخت. در بخش یکم همچنین یک دوره

ایران استیاده خواهیم  یتاریخی را پیش گااشاتیم هه در نن در مورد موعاو  انتذراسایون جامعه

 هرد.

نذریم به یک تااش پربار برای توعی  فضای شاود. درمیاین بخش هم با باث نظری شارو  می

 یشناس فرانسوی. با نظر به او و همچنین باث ماهس وبر دربارهاجتماعی: تااش پیر بوردیو، جامعه

یر ی را برای توصیف ماتریس اجتماعی « اقتصاد و جامعه»اجتماعی و پایذاه اجتماعی در  ییبقه

 ای است هه هار  مارهس بنیادش را ن اده است. نظری اصای نموزه یگااریم. پایهدر ایران پیش می

شناسی اجتماعی ای را درباره هستیفضاای اجتماعی، بایی پایه یبه دنبا  باث عمومی درباره

 اپردازیم و موعو  انتذراسیون در هرور رتری به ایران میهنیم. ساسس به صور  مرخ یرح می

ونندِ این ماتریس پیدر مر اه هانونی نوشاااته را تقریر  یگیریم. در پایان نکتهمی های مختاف شااان

 های اجتماعی در ایران است. هنیم. یک ماصو  فرعی دریافت منطق جنبشمی
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 انتگراسیون و فضای اجتماعی
ییت اسااات، انتذراسااایون در می ومی هاه در منظر نن جامعیت جامعه قرار دارد، بیان یک هی

 social)« فضاااای اجتماعی»هیییات یک وعاااع  ا . خود وعاااع  ا  را با می وم بوردیویی 

space) هه به تببین او از این مقوله وفادار باشااایم. پیر بوردیو با بررسااای هنیم، بی ننبیاان می

نن در توان از شاناخته، یعنی فرانساه، می وم را سااخته و پرداخته است. عینًا نمیای هه میجامعه

پردازی او توان از عزیمتذاه بوردیو در یرح موعااو  و می ومهای دیذر اسااتیاده هرد، اما میجامعه

 شناختی خود قرار داده، ال ام گرفت. برای ترری  ننچه در برابر اِنذارش جامعه

استیاده هرد برای تاایل و نمایش ساختارهای اجتماعی « فضای اجتماعی»پیر بوردیو از می وم 

نمود، و او بر نن بود هه ای هه در نظر گرفته بود، دربرگیرنده میهاای فردی. مد  جامعهجاایذااهو 

 دربرگیرنده بررسی هند.  یتمایز و تبعیض را در درون این جامعه

در جایی چون ایران دربرگیرندگی را نباید پیرااااپیش به صاااور  هانی در نظر گرفت، همچون 

ای بندی شاده، اما به هر  ا  همه در نن قرار دارند. هر قیسهای هه درسات اسات هه یبقهقیساه

چیزهایی هه در یک  یگیرد. همهمقادراتی دارد هه یبق نن هر چیزی در سااارجای خود قرار می

شود هم در تعریف صاوری جزو اشایاق قیساه هساتند، در واقعیت هم در درون قیساه هستند. نمی

موازی هساتند. هناره و  اشیه،  متعارف معمولاً ییساهها در یک قدرون قیساه بود هم نبود. ردیف

خودش را ندارد و مقدرا  نن با مرهز تیاوتی اساسی ندارد. اما قیسه هااً به خایر  یبندی ویژهردیف

بالای نن، مد  چندان خوبی −مکانیکی بودن فضاااایش و تمرهز توجه بر ماور عمودی یعنی پایین

 های انسانی نیست. برای جامعه

ای شده هه به نرایش نن قیسه یدیو اِشاکا  این مد  را دیده، در رفع نن هوشایده و نتیجهبور

بندی را گرفته، به ماور افقی نن هم اهمیت شااود. بوردیو مد  لایهافقی ماتویا  نن هم توجه می

داده و یاک بععاد زماانی هم باه نن افزوده اسااات. جاایذااه فرد بر روی ماور عمومی با  جم های 

شود. ماور اقتصادی، فرهنذی و اجتماعی( مرخ  می یای هه در اختیار دارد )سرمایه«ایهسارم»

شود و سمت راست نن با فرهنذی مرخ  می یافقی ماور تمایزهاسات. سمت چ  نن با سرمایه

یر ص یاقتصادی. بععد زمانی بیانی از پویش اجتماعی است. سیر زندگیِ همه از یک نقطه یسارمایه

زند. های متیاو  در زندگی هودهان را رقم میها شرو های متیاو  خانوادهشود. جایذاهشارو  نمی

ی روابط و تعاقا  خانوادگی و اجتماعی هم هساات هه مجموعه یپویش در بععد زمانی تابع ساارمایه

 مایطی و گروهی است.
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ر ایران از منظ عیا  جامعهای هه واقفضای اجتماعی، به گونه یبوردیو درباره یبرای اقتباس ایده

نن تغییراتی داد. مکان  مندیزمانو هم در  مندیمکانتر تببین شااود، هم باید در نن ب تر و هامل

برداری مرهز نن از دیدگاه  اشیه صور  گیرد. باید خم شاود، گساسات در نن دیده شاود، و نقره

فضا خارج شود. زمان به یک گونه زمان هم باید از  الت تصاور یکساان از زمانیدن در هر جای نن 

ها بسااای همزمانی ناهمزمان یفرانساااه، پدیده یزماند. در جایی چون ایران نساابت به جامعهنمی

 چرمذیرتر و تأثیرگاارتر است.

توان بیان هرد و پرساااید از پی هم می« ماتریس اجتماعی»را باا « فضاااای اجتمااعی»می وم 

ماتریس از نن رو مناسااا اساات هه تجساام نهنی نن های ترااری  این ماتریس. اصااطااح امکان
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ی نن، قدری دارد، پیراااپیش با این تصااور همراه اساات هه هر عنصاار در نن، به اصااطااح هر درنیه

 ۰تر.تر یا بزرگمنیی یا نسبت به دیذری هوچک−میبت

هاای مادی، و فرهنذی و نمادین( بوردیو ماور عمودی مااتریس را باا  جم برخورداری )دارایی

سنتی  بندیتر. این قسمت هار همان مد  یبقههند: داراتر بالاتر نرسته و ندارتر پایینمرخ  می

زیرین  یگیرد هه در بالاترین مرتبه نراسته و یک یبقه اهم در نظر می یاسات. او نیز یک یبقه

ی قهدسااتان. میان این دو جایذاه یبت ی یمردم اساات: هارگران و مجموعه یهه مترااکل از توده

گردد هه در هر ای( برمیای )داراییهای افقی به نو  ساارمایهها در سااتونمیانی اساات. تمایز خانه

 اهم یکی هارخانه دارد، یکی مدرک تاصاایای عالی یا  یهدام انباشااته شااده. میااً در ردیف یبقه

ر بیند، دیفرهنذی را م ییک مقام دولتی سااط  بالا. بوردیو در ساامت چ ِ ماتریس تراهم ساارمایه

های ماتریس را هه نقش و قدر ای از خانهاقتصادی را. او مجموعه یسامت راسات نن تراهم سرمایه

هنرمندان،  یخواند، میل رساااتهمی (Champ/Field)« رساااته»اجتمااعی مرااااب ی دارناد 

قای هنند یا ارتها در ماتریس پویا هستند. افراد سقوط میجایذاه ۸روشانیکران، هرایران، مدیران.

روابطی هه فرد از نن به عنوان امتیاز ب ره  یاجتماعی، مجموعه ییاابناد. سااارماایاهیبقااتی می

ای مربوط به ساابک های سااایقهگیرد، در این  رهت نقش دارد. بوردیو بر روی ماتریسْ گرایشمی

ت تر هسااتند، در سمتر و فرهیختهها در سامت چ  رریفداند. منشپایر میزندگی را هم نمایش

ای اساات هه نظم نن تابع بعردارهای تر. هل فضااای اجتماعی شاابکهتر و ا یاناً زمختراساات مادی

های نمادین های دیذری چون خاستذاه و قومیت، برخوردار از قدر قدر  است. جنسیت و خصیصه

 در شکل میبت یا منیی هستند و در فرادست بودن یا فرودست بودن افراد مؤثرند.

مدرن. اما در این یرح  یتااشاای اساات برای توصاایف جامعه« فضااای اجتماعی»یرح بوردیو از 

هایی را هه نیکااس اند، از جماه جدایشهم به شکل مستقیم، منظور نردهدساتها، جدایش یهمه

« رسااته» یهای ساایسااتمی مرااخ  هرده اساات. با همک مقولهلومن نن ا را به عنوان جدایش

پایر هسااتند. افراد در هه با توجه به جدایش ساایسااتمی مراااهده چیزهایی را دید یتوان همهنمی

های گیرند و متأثر از نو  و جریان رسانش در نن زیرسیستم به شکلهای مختاف قرار میزیرسیستم

                                                      

های عمودی شود نن را عنوانی دانست ایااق شده بر یک جدو  هه دارای ستونماتریس اصاطاا ی است ریاعی. می ۰

ها تراااکیل شاااده و هر خانه با یک ارزش )میاا یک عدد میبت یا منیی( ای از خانهو افقی اسااات. جادو  از مجموعه

 شود.مرخ  می

اما  ،برابرن اد ب تری اسات در اشاره به سیاست )میدان سیاسی(« میدان»اند. هم گیته«  وزه»یا « میدان»به فارسای  ۸

برابرن اد ب تری « رسته»رسد ی هه مانند صانف هساتند، همچون روشانیکران و هنرمندان، به نظر مییهادر مورد گروه

 باشد.
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مختاف و چه بساا ناهمخوان و متناقضای در همرساانی اجتماعی شارهت هرده و موعع خود را در 

 قبا  این یا نن موعو  تعیین هنند.

گردد، مرخصًا به فصل چ ارم تبار یرح بوردیو به توصایف ماهس وبر از جدایش اجتماعی برمی

عمیقاً زیر تأثیر « هایبقه، پایذاه،  ز »او. خود مضااامون فصااالِ « اقتصااااد و جامعه»در هتا  

ا ماهس وبر ر ییبقا  اجتماعی اساات. با نذاهی بوردیویی هه نوشااته یمارهساای درباره یاندیرااه

نخساات با دو ماور عمودی و افقی تصااور هنیم:  یتوانیم ماتریس اجتماعی را در درجهنیم، میبخوا

هند، را مراااخ  می (Stände)ها ماور عمودی ماور یبقااتی اسااات، اماا ماور افقی، پاایذاه

 های اجتماعی را.شأن
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رتر بیبا تصور بوردیویی، شأن اجتماعی در سمت چ  بیرتر توسط فرهنگ و در سمت راست  

بر گاارد، اما وشاود. بوردیو فر  را بر یک انساجام نسبی در هلن فضا میتوساط اقتصااد تعیین می

هم اشاره هرد. « هاست»هایی در  د توان به شکافگنجاند هه با نن میباری را در می وم پایذاه می

یک  توانند درای مختاف میههند. افرادی با پایذاهنیاز نمیاما می وم پایذاه ما را از می وم رسااته بی

های اجتماعی مختایی دارند اما گروهی از زنان و رسااته جمع شاااوند، چنانکه میاا زن و مرد پایذاه

دهند. مبنا را بر اسااتیاده از پایذاه در را ترااکیل می« هنرمندان» یگروهی از مردان با هم رسااته

ی و بوردیوی یهه در مورد رستهی نابر توعایاب .توصایف ماور افقی ماتریس اجتماعی هم بذااریم

مدرن باید جدایش سیستمی را هم  ی، باز همچنان در توصیف جامعهشدداده  زیرسایساتم لومنی 

 منظور هنیم.

 

 شناسی اجتماعیفضای اجتماعی و هستی
نیم با ههه گمان می –افزون بر یبقه، رسته، پایذاه و زیرسیستم  –چند می وم در اختیار داریم 

ها یا انیم دساات به توصاایف و ترااری  فضااای اجتماعی در ایران بزنیم. به همک این می ومنن ا بتو

هنیم. گیرد، واقعیت اجتماعی را تبیین میهاای هاه در زیر هر یاک از نن ا قرار میییبناددساااتاه

-عیاجتما یشاناسانهبندی و بار هساتیدساته یپیرااپیش باید هنتر  داشاته باشایم روی ناوه

 است. (framing)بندی بندی قالاقوله. مقولهتاریخی هر م

یر های زن یم، اگر هر یک از جماهتوجه هنیم هه تصااویرهای متیاوتی از واقعیت ایران پیش می

 را اصل بذیریم:

 یبقاتی است. یایران یک جامعه یجامعه −

 های مختاف.ایران ترکیل شده است از مایت یجامعه −

 است از یک اهیریت شیعی و اقایتی غیرشیعی.ایران ترکیل شده  یجامعه −

 مداران و مخالیان ولایت فقیه.ایران ترکیل شده است از ولایت یجامعه −

 ها و متجددها.ایران ترکیل شده است از سنتی یجامعه −

های نن نساال، و و باورمندان به نرمان« ۱۱نساال »ایران ترااکیل شااده اساات از  یجامعه −

 انقاا  شدند.هایی هه قربانی نسل

خواهد واقعیتی را بیان دید خود را روشن هند، نشکار سازد هه می یای باید زاویهبندیهر دسته

نن تن ا بردن ما به سامت معینی اسات، باید مرخ  هند در چه سطای از انتزا   یهند یا انذیزه

بندی ع هر دستهاش چیساات. موعای متکی اسات و عمق تاریخیهای تجربیقرار دارد، بر چه داده

 های دیذر هم باید روشن باشد، نن هم به لااظ تاایای نه با صدر  کم. بندینسبت به دسته
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مندی همراه اساات. راسااتی اما همواره به معنای درسااتی و بندی با ادعای  قیقتهر دسااته

اما  د،شااونقدان تقساایم میهارنمدی نیساات. راساات اساات هه ایرانیان به دو گروه باندقدان و هوتاه

این گزاره باشاااد، درسااات و هارنمد نیسااات. اما در یک بررسااای  یای هه بر پایهتاایل اجتماعی

های بندی جمعیت بر اسااس قد برخوریم هه بنابر پرسششاناختی ممکن اسات به تقسایمزیسات

 تواند موجه باشد.ای نن بررسی میپایه

مرخ  هارنمد نباشند. این هه های های ممکن اسات درست باشند، اما در تاایل بندیدساته

نظری و تجربی نیرومندی دارد. اما  یجامعه از یبقا  تراکیل شاده سخن درستی است و پرتوانه

توان از نن تاایل مراخ  درنورد. نن ساخن یک قرن پیش درسات بوده، ده سا  واساطه نمیبی

قرار  متن مرخصیهه به صور  مرخ  درنید، بایستی در پیش نیز، یک ساا  پیش نیز. برای این

گیرد هه نن را ماتریس اجتماعی نامیدیم، با این فر  هه ماتریس اجتماعی در نن سطای از انتزا  

ن های تجربی نقرار دارد هه های انضامامی نام تواند گرفت. یر ی با خصات های انضمامی هه داده

 grounded)ند تواناد جاایذاه تهوری بنیادمای تصاااای  و تکمیال هنناد، میرا باه یور دوره

theory) .را داشته باشد 

 natural)هایی هه برای تهوری اجتماعی مطرح هسااتند، از نو  انوا  یبیعی ها و گونهدسااته

kinds)  شااان در نرایش و ترهیبی از بنیاد مادی و اند، هسااتیاند، تاریخیتغییرنیسااتند. نن ا در

مند به شااکل هماهنذی و ه اساات، نظامشااناسااانهای نمادین اساات. پیوندهای نن ا هسااتیپدیداری

های مرخ  خود از نو  عِانی است. در یک مقطع زمانی همزمانند، در عین پیروی اسات و در شکل

و  ۰توانند ناهمزمان باشااند، چون زمان برای دو پدیده ممکن اساات به یکسااان ننزنماند. ا  هه می

هایش در رابطه یین شااود تا شاابکهاش تعیتواند بیرااتر توسااط وعااعیت قبایرفتار یک پدیده می

 ۸وععیت هنونی.

های اجتماعی ممکن اسات سنرسنری، فکرنرده و تابع مقتضیا  لاظه یا دوره، پدیده بندیمقوله

های مستقیم ایدئولوژیک داشته باشد، یا یا برای رسایدنی به هدفی خا  باشاد، ممکن است انذیزه

 باشد.  ۵«های اندیره و هستی نذام تعینهم»ممکن است متکی بر تأمل انتقادی باشد و 

                                                      

 ه:ها بنذرید بهمزمانی ناهمزمان یدرباره ۰
Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt/M 1992, S. 104ff. 

ای یونانی ن ادند هه واژه Hysteresisپساخوراند گاشته در اهنون ابتدا در فیزیک مغناییس مطرح شد. بر نن نام  ۸

اند. این شکل تاریخیت در اقتصاد هم مورد نامیده پسمانداسات به معنی عقا افتادن و دیر بروز هردن. به فارسای نن را 

 شناسی هرد.توجه قرار گرفت. بوردیو می وم را وارد جامعه

۵  Georg Lukács, Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog. 

Frankfurt/Suhrkamp 1981, S.236. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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های بندیزدگی ت ی هردن سیاست از مضمون اجتماعی است. براین پایه مقولهسیاست یعارعه

دهند. توان در برابر این پرسش قرار داد هه تا چه  د مسائل اجتماعی را بازتا  میسایاسای را می

هه بذویند وقتی مراااکل اصاااای یبق به این صاااور  اسااات  دررفتن از زیر این پرساااش معمولاً

به رسمیت  یشوند. چنین پاسخی نران دهندهمساائل هم  ل می یبندی ما  ل شاد، بقیهمقوله

دسااتکاری به هر  ینرااناختن جامعه اساات. جامعه از منظر نن هید زندگی مسااتقای ندارد و نماده

 شیوه است.

ویژه اهمیت بهز نن ا هم م م اسااات. ها و تاقی ابنادی، هیییت خود مقولهافزون بر نیس مقولاه

باور هساااتیم ننذاه هه به یک مقوله ناتی پایدار را نسااابت نا  ۰.باوریدارد نذااه انتقاادی به نا 

شاااود، چرااام ای هه گویا با نن مقوله بیان میهای هساااتی و تاریخ پدیدهدهیم، بر پیچیدگیمی

هاهیم و سااایت فرومی یاهساااته توان گیت هه  جمی را به یکپوشااایم. به زبان تصاااور میمی

های اجتماعی جدی است. گاهی ویژه در مورد تصاور از گروهبهگساایم. مراکل های نن را میرابطه

شااود تن ا در برداشاات و تبایا ساایاساای موجودیت دارد  بندی ساااخته میگروهی هه با یک مقوله

  گاهی موجودیت دارد جمعی نایکدست نیست یهنندهیکدست گاهی عنوان نن چیزی جز برچسا

ها هه ویژگی بندی از جمعی از انسااااندر یک ساااط  تاایای اما نه به عنوان عامل، یعنی با مقوله

شود. بر این قرار سزاوار است هه هر همساانی دارند، گروهی با اراده و هدف و عمل وا د ساخته می

 ها قرار گیرد:ای در برابر این پرسشمقوله

  هه به شاااود؟ یا اینهند؟ پدیداری و ثبو  نن چذونه موجه میمی ی را بیاان«نا »نیاا

شااده است؟ نن نسابت تیبیتبهاش در همسیوندی و یک سااختار ای اشااره دارد هه پدیداریپدیده

 ساختار چیست؟

 هند یا نظر به یک عامل دارد؟ در  الت اخیر نیا مقوله تن ا به باشاندگی ماض اشاره می

 ؟ به یک موقعیت؟«نا »گردد؟ به یک عامایت نن به چه برمی

 هند، جمعی از اشخا  را. ای بسا جمع دارای گااری مینامای یک گروه انساانی را مقوله

یم گوینید هه در مورد نن میشود، یعنی در تصور ما به صور  یک شخ  درمیشخصیت تصور می

 ی؟ موجه است داوری دربارهسازیهند. موجه است این سادههند یا عمل میچنین و چنان فکر می

 فردی؟ یسوژه جمعی به صور  یک سوژه

                                                      

شااان باوری به معنای انکار وجود واقعیت سااخت نیساات. رابطه و ساااختار هم در واقعیت وجودینذاه انتقادی به نا  ۰

ی ها یتوانند چونان گرساانذی، نوارگی، دیوار و زندان باشااند و تجساامی چون  صااار بیابند. به صااور  یک قاعدهمی

دن به یابد، یعنی تبدیل شااگرایش بیرااتری به تجساام میتوانیم بذوییم در جایی هه همبود چیرگی دارد، ساااختار می

 زندان و شااق و گاوله. یجسم، نن هم جسم سخت، جسمی چون میاه
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( و دسااته یا یبقه typeم م توجه به تیاو  میان گونه )ساانخ، تی ،  یدر این باث، یک نکته

(class) .دیذر یتواند به لااظ تعریف می ومی عضااو یک یبقهعضااوی از یک یبقه نمی ۰اساات 

نیستند، یعنی عضوی از یک گونه ممکن  (exclusive)ننده ها به این صور  یردهباشد، اما گونه

ای دیذر هم باشاد. در گیتار سایاسای و اجتماعی ایرانی چه بسا گونه به اسات همزمان عضاو گونه

 شود.صور  یبقه در می وم اهید نن در نظر گرفته می

نن نیست هه  یدهندهاین نکته را هم باید در نظر داشت هه می وم ساختار به خودی خود نران

توان دارای ناتی سااااا باوری گار هرده اسااات. سااااختار را هم مینن از نا  یتیکر به هار برنده

نن ا را ساااختار  یگیریم و اساام رابطههایی را میرو  میدانساات. هم در نن هنذام هه وجود یبقه

بر نن اساااتوار ها را گااریم، و هم در نن هنذامی هه سااااختارها را پیراااین فر  هرده و یبقهمی

 یدیدن همه (relational)مند باورانه اسااات. بدیل این نو  نذاه ربطمان نا هنیم، بررسااایمی

مندی هایش اساات. ساااختار از ربطها و نساابتبنیاد دیدن پدیده با ربطهای اجتماعی و همپدیده

ک مکان نید و خودش امر پیرااین نیساات. ساااختار، نساابت تیبیت شااده برای یک دوره در یمی

اند. ساااختار ساختار است در اند یعنی در نسابت با هممندربطاجتماعی اسات. سااختارها هم خود 

مدرن. ماتریس، توصیف نن با  ها. فضاای اجتماعی اسام این شابکه است در دورانای از ربطشابکه

 هنند.هایی است هه جاها را در این فضا تعیین میبندینظر به ماورهایی و تقسیم

 

 یف ماتریس اجتماعی در ایرانتوص
 شود، ازجماه به اینهای نظری درنمیخته میدر زیر به ناگزیر توصیف ماتریس اجتماعی با باث

 ها برای توصیف نیاز داریم هه باید نن ا را تعریف و تبیین هنیم.ای از مقولهخایر هه به مجموعه

 محور عمودی ماتریس اجتماعی ■

ک می وم اسااسی است. اساسی بودن نن به اساسی بودن هار در یبقه در می وم مارهسای نن ی

ر بندی دمزدی است، یبقه اساس مقوله گردد. تا زمانی هه هار به صور  هارِی انساانی برمیجامعه

نن هم نااه فقط بااه قام  −هااای نظری هااای تاااریخی، تاایالانساااانی اسااات. گزارش یجاامعااه

های مختاف پرتیبان این گزاره هستند. گزاره در متن های تجربی در دورهو داده −ها مارهسایست

تجربه و خرد  ۸اند.ایران تأییدپایر اسااات. انبوهی اثر تاقیقی نن را تأیید هرده یتااریخ و جاامعاه

                                                      

 این تیاو  است: یهنندهاین هتا  هااسیک تدقیق ۰
Carl G. Hempel und Paul Oppenheim, Der Typusbegriff im Lichte der neuen 
Logik. Leiden: A. W. Sijthoff 1936. 

 دهد:این هتا  دیدی های نسبت به یبقا  اجتماعی در ایران می ۸
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او  با تعاق یبقاتی او  یفرد در درجه (position)هند هه جایذاه اجتماعی روزمره هم تاأیید می

های ی و هم با روشهای پژوهش همنپایر اساات. هم با روشنزمونرا تی بهشااود. گزاره تعیین می

 توان درستی نن را سنجید.پژوهش هییی می

: یبقه تعیین هرد یتوان با مقولهبر این پایه، در ایران نیز ماور عمودی ماتریس اجتماعی را می

تراااکیل  های عمودی ماتریس اجتماعی رارده –ی میانی فرادساااتاان، فرودساااتان، و یک یبقه

 دهند. می

ای یبقاتی است.  کم های این است هه هر چه با انتذراسایون، هه باث اصاای ماسات، مسهاه

. در تر هستیمتر و مارومایتر قرار گیریم،  اشایهنظر به ماور یبقاتی در ماتریس اجتماعی پایین

 د:ها برای سنجش شانس انتذره شدن پیش گااشته شبخش نخست این نوشته این شاخ 

 اقتصاد: برخورداری 

 سیاست: مرارهت 

 قوق: مصونیت و برابری  

 شناسیفرهنگ: بیان نزاد خود و ارج 

یم، تر باشسازند: هر چه فرودستانتذراسیون را نشکار می یها ابعاد یبقاتی مسهاهاین شااخ 

مکان ود و اشمان بیرتر پایما  میپایرتریم،  قتریم، از جایذاه قدر  سیاسی دورتریم، زخمماروم

 تری برای بیان نزاد خود و توقع شناختن قدرمان را داریم.هم

تعیین مرتبه در سااااختار  یشاااخ  او ، یعنی برخورداری، به دو گونه مطرح اساات: از زاویه

تر باشاااد، در پویش یبقااتی و از نظر میزان شاااانس برای ارتقای یبقاتی. هر هس هه فرادسااات

 یتواند خود را بالا بکرد. زاویهتر از خود با شتا  بیرتری میتاجتماعی تصا ا، نسبت به فرودس

. دهدبینیم، به ماتریس یک بععد زمانی میدوم، همان گونه هه در یرح فضاااای اجتماعی بوردیو می

 این مسیر بیان منیی هم مسیر ارتقا در روند زندگی روی این ماور زمانی ترسیم شدنی است. یبعاً

 : مسیر سقوط.تواند داشته باشدمی

تیاو  نباید با اختااف معطوف به  یشناسانهاختااف اسات. می وم های هساتی یجامعه عرصاه

ای اسااات برای توجیه تبعیض و تضااااد در امتیاازوری یکی گرفته شاااود. یکی گرفتن نن ا مغاطه

عی ه اجتماشناسانه، باکای انسانهرای و جاودانی نران دادن نن. اختااف در امتیازوری نه پایهب ره

های مختایی در بندی شاده اسات. پیرااپیش فرصترده ییبقاتی جامعه یو تاریخی دارد. جامعه

دستان را از هند، و ارتقای ت یدهد. بسیاری از استعدادهای رشد را خیه میها قرار میاختیار انسان

شاااود هه تامیل می داریسااارمایه یساااازد. به همه در جامعهپایین به بالا تابع اتیاق و بخت می

                                                      

ا مد اشارف و عای بنوعزیزی، یبقا  اجتماعی، دولت و انقاا  در ایران، ترجمه سا یاا ترابی فارسانی، ت ران: انترارا  

 .۰۵۲۱نیاوفر 
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هری زندگی داشته باشند، برای  یظ جایذاه اجتماعی خود و برای بالا هریدن خود. نقره ینقراه

ها تعرعی نقره ینموزند. هر چه نبرد بر سر تصا ا شدیدتر شود، سویهرا از هودهی به انساان می

هری و لذد زدن به نقره یدههای نن ا زیر فرار خعردهننها و رابطهشاود. روان انسانتر میبرجساته

 گیرد.یکدیذر قرار می

ود گردد. خفرودسات بودن تن ا به اساتیمار مساتقیم در قالا شاخصانی خدایذان و بنده برنمی

شااود هه فضااای اجتماعی برای نن م یا باشااد. اساااس، دهنده میقالا شااخصااانی در جایی شااکل

رهرد دارد. خود سیستم تن ا با دقت بر داری موجودیت و هادار در سرمایهسایساتم اسات. سارمایه

پایر نیسااات. نظم هارخانه با پراااتیبانی رابطاه در بنذاه تولیدی و اساااتیمار نیروی هار توعااای 

ای از ن ادها ) قوقی، پایساای، مالی، پرااتیبانی تدارهاتی، ترابری، نموزشاای، و فرهنگ و مجموعه

برخااف  −است « نزاد»بار هارگر را هه پرسیدنی است: هدام اج ۰بخش( پابرجاست.ایدئولوژی ثبا 

دار هند؟ سرمایه، راهی هارخانه می−اسایر و دهقانی هه در گاشته پایش به زمین بسته بود  یبرده

بار ای از اجگاارد. فضااای اجتماعی، همتافتهدارانه نمیای مرااابه هارگر پا در بنذاه ساارمایهبا انذیزه

رح اسات، در سطای بالاتر خود را روی ن  نذه داشتن ترین ساط  بقای ماض مطاسات: در پایین

تااش اسات، و در بالای بالا  یظ و تاکیم موعاع مسااط. استیمار مستقیم در نظم اجبار  یانذیزه

گردد. نیسِ بودن، بودن در موقعیت اجبار است  و شاود. اصال استیمار به خود نظم برمیمیسار می

بودن. هر شااکل دارایی  اصاال هار « هاربی» الت فرودساات بودن، اسااتیمار شاادن اساات،  تا در 

وری از  اصل تااش همذانی معاصران و گاشتذان و اجتماعی اسات. ماروم بودن، سااا  ق ب ره

تاریخی اساات. این باث عمومی از نظر درک می وم یبقه م م اساات. نظم یبقاتی -اجتما  ج انی

 هارگر است.−داررمایهنابرابر و استیماری س یداری  اصل تکییر رابطهسرمایه

 بندی دو باث عمده است:در مورد یبقه

 ها فکریبندی چیست. در میان مارهسیستباث نخست این است هه چارچو  و معیار یبقه −

اصای  یداری صانعتی تام است هه در نن جامعه به دو یبقهپرنیون اسااس قرار دادن مد  سارمایه

روا هه وارد باث های و ج انبی نن ۸شاااود.ی تقسااایم میی میانبورژوازی و پرولتاریا و یک یبقه

                                                      

 اشت:انب یساختار اجتماع یها دربا  تهوربه نوشته دیبنذر ژهیباره به و نیدر ا ۰

Social Structure of Accumulation (SSA) theory 

 :SSA-Theoryجامع درباره  یهتاب

David M. Kotz, Terrence McDonough, and Michael Reich (editors), Social 
structures of accumulation: the political economy of growth and crisis. Cambridge 
University Press 1994. 

دارانه به هل جامعه  اصال شاده اسات. معیار ترخی  یبقه، رابطه با این مد  از بساط مد  بررسای تولید سارمایه ۸

وسااایل تولیدی اساات. پرسااش این اساات هه ابزار تولید به چه هساای تعاق دارد. در چارچو  مد  بررسااای تولید 
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توانیم بذوییم هه ماور عمودی ماتریس اجتماعی ایران را این این فکر شویم، با قطعیت می یدرباره

فرادساات در هار تولید صاانعتی یا ن ادهایی  یتوان توعاای  داد. بخش هوچکی از یبقهگونه نمی

ی هارگر صاانعتی در میان هل ز متکرااان و . همچنین یبقهمرتبط با تولید هالا اساات مسااتقیماً

   ۰نید.فرودستان اقایت به  سا  می

ای هه های انساااانیگروه یای اسااات در برگیرندهای در نظم یبقااتی اسااات، ردهیبقاه، رده

ی و هییی اسااااسااای با یکدیذر دارند. اجتماعی تیاو  همن ی )انرژی(برخورداری نناان از هاارمایه

اجتماعی  اصال تااش معاصاران و پیراینیان است، و در اصل نه مای باکه ج انی است.  یهارمایه

شااود هه همبسااته با نن  ق بیرااتر داشااتن از او  با دارایی مرااخ  می یبرخورداری در درجه

یبقاتی قرار  یدیذری اساات، نه صاارفاً داشااتن. این برداشاات از  ق در هانون نظام  قوقی جامعه

قرار، می ومی  قوقی اسات. بدون یک سایساتم  قوقی، به هر شکل، یبقه یک  دارد. یبقه، براین

ماند. شااااخ  یبقه همیت و هیییت برخورداری اسااات. میزان برخورداری، میزان گروه پایدار نمی

دارایی اسات. داراییِ مصاو  نظام  قوقی، مالکیت است. بنابراین معیار یبقه میزان مالکیت است، 

 هنیم.  میهه با نن داشته را مرخ

ای از وریاقتصادی است هه ب ره یداری سارمایهاند. شاکای از نن در سارمایهها مختافداشاته

هند. این داشته هرای از نیروی هار را ممکن میای اسات هه در روند تولید ب رهاجتماعی یهارمایه

ی بذیرد. منبع شاااود تا فزونپو  می−هالا−پو  یپایر اسااات به پو ، پولی هه وارد چرخهترجماه

 فزونی گرفتن استیمار است.

هند. نماید. این هار سااوقتیاهم ایجاد میمی« ساارمایه»های داشااته را شااکل یپیر بوردیو همه

ه داند. سرمایای را، میااً در شکل پو  و گنج را، سرمایه نمیاقتصادی یدرستی هر داشتهبهمارهس 

                                                      

دار است. او از ه صا ا تولید است، سرمایهتراری  شاده پاساخ روشن است: نن هس ه« هاپیتا »دارانه هه در سارمایه

ر های نن بشکل یده هارگر است. مرکل بر سر بسط مد  است: ایجاد ارزش در همههند. ب رههرای مینیروی هار ب ره

تری از هبسیار گسترد یگیرد. همبسته با این نکته این است هه می وم هار  یطهمد  تولید صانعتی صاور  می یپایه

ی دارد. های مختایپایرد و شکلهرای نیز تن ا در چارچو  تولید صنعتی انجام نمیگیرد. ب رهولید را دربرمیت ی یطه

تاایل  داری را تجزیه وبندی سرمایهدارانه است، هانون صور هه بررسی اساس تولید صنعتی سرمایه« هاپیتا »بررسی 

های هند هه ج ان معاصاار انبار نن اساات. دیدن شااکلروشاان می هاود، و می وم هالا راهند، جوهر اسااتیمار را وامیمی

های مختاف هار منافاتی با این بررساای ندارد. در خود نثار مارهس و های مختاف ساارمایه و شااکلمختاف هار، شاایوه

ای هها و پدیدهدیدن هایت فضااای اجتماعی توجه به چه عرصااه یهه لازمه به اینبینیم فراوانی می هایهانذاس اشااار

دیذری اساات. در بخش یکم این نوشااته باث اندهی شااد در مورد تااشاای ممکن برای بازسااازی ج ان از دید مارهس. 

 دیده به هید رو به هارخانه مادود نیست.ج انی هه او می

ان رای درباره پرولتاریای ایاین هتا  توصاییی عمومی از مردم ز متکش در ایران معاصار است و در نن ایااعاتی پایه ۰

 داده شده است:

 ۰۵۱۲س را  ب داد و فرهاد نعمانی، یبقه و هار در ایران، ترجمه مامود متاد، ت ران: انترارا  نگاه 
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نن  یای مربوط به نن، دارندهولید یا فعالیت اقتصادیاجتماعی به نام ت یننی است هه در یک رابطه

دهد. اما این نظر او هه امتیازوری در نظم وری از ارزش اعاااافی قرار داشاااتاه را در موقعیات ب ره

ای اساات هه برای توصاایف و نکته ۰،شااوداقتصااادی مربوط نمی ییبقاتی تن ا به داشااتن ساارمایه

 ترری  ماتریس اجتماعی پراهمیت است.

های اجتماعی به هار تری از ساارمایه و هار را در تاایلهای وساایعوردیو همک هرده هه می ومب

شااود، و صاانعتی مادود نمی یاقتصااادی به ساارمایه یایم هه ساارمایهبریم. از او و دیذران نموخته

 یدهند، مادود به سااارمایههایی هه فرد را در تراز بالاتری در ماتریس اجتماعی قرار میداشاااتاه

وان به تهری را هم نمیشود. هایت ب رهاقتصاادی نیسات. هار هم به هار تولید صنعتی مادود نمی

تر را هری هم لازم است می ومی گستردههای نن برگرداند. در مورد ب رهتولید و  اشایه یمادوده

 تولید در نظر بذیریم.  یمستقیم در مادوده یاز یک رابطه

دار، چه به صور  فرد چه به هری مستقیم توسط سرمایهمیان ب رهدر همین راساتا لازم اسات 

بندی اجتماعی در شکل عمومی یا موععی نن فرق بذااریم. هری توسط صور صور  بنذاه، با ب ره

بافد تا خانواده بتواند از اش قالی میباف هه در خانهتر شاادن موعااو : زن قالیدو میا  برای روشاان

تر از تاایل اسااتیمار در مورد هارگر ل اسااتیمار در مورد او بساای پیچیدهپس زندگی برنید. تاای

ای از مسااائل )هار خانذی، موقعیت زن، موقعیت مال صاانعتی اساات. این تاایل ما را با مجموعه

                                                      

تر توصاایف هنیم. بوردیو ساارمایه را تر و دقیقما به درهی مرااابه نیاز داریم تا بتوانیم فضااای اجتماعی را مرااخ  ۰

. هندشده بروز میاجتماعی در این می وم به دو شکل مادی و درونی« انرژی»داند. اجتماعی انباشاته شده می یهارمایه

های دیذری هم هسااات هه نن ا را هم باه نظر بوردیو فعاالیات اقتصاااادی نو  خاصااای از هنش اسااات. هنش را نو 

ایش رهای دیذر سرمایه برای تعیین نشکل یاقتصادی را از همه یاقتصاادشاناسای هنش باید بررسای هند. او سارمایه

فرهنذی است هه به شکل عینی )هتا ، اثر هنری، وسیاه(،  یداند. نو  دیذر سرمایه، سرمایهتر میفضای اجتماعی م م

هند. نو  سوم سرمایه از نظر پیکرانه شاده )نموزش و م ار ( و ن ادینه شاده )میاا به شاکل مدرک تاصایای( بروز می

و  های اقتصادیست و اگر سط  بالا باشد، ا تما   یظ و فزونی سرمایهاجتماعی است هه روابط فرد ا یبوردیو سارمایه

برد، اما منظور او یک نو  چ ارم نیسااات. نمادین )ساامبایک( هم نام می یبرد. بوردیو از ساارمایهفرهنذی او را بالا می

رام ر و هسا ا تقد یگیرند و به صور  شانس برشناختهنمادین شاکای اسات هه ساه نو  دیذر به خود می یسارمایه

 نید.اجتماعی درمی

ده تری از هار و استیمار همراه نکرن اد می وم گستردهن اد را با پیشیک اِشاکا  هار پیر بوردیو این است هه او این پیش

ناسی ششد با این انتقاد هه مد  اقتصادی سرمایه را برگرفته و نن را به جامعههرد شاید مواجه نمیاسات. اگر چنین می

شناسانه از سرمایه و موعو  درک جامعه یشا ر  دارد. درباره« امسریالیسام اقتصاادی»امیل هرده، رویکردی هه به ت

 بنذرید به:« امسریالیسم اقتصادی»
Peter Streckeisen, Soziologische Kapitaltheorie. Marx, Bourdieu und der 
ökonomische Imperialismus, Bielefeld: Transcript 2014 
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 یدارانهدار یا بنذاه ساارمایههراای توسااط بازار در هایت نن، نه در شااکل یک ساارمایهزندگی، ب ره

هه در مورد هارگری در هارخانه در اصاال مطرح نیسااتند. به همین سااان هند مرااخ ( مواجه می

ار اش در یک هارگاه صاانعتی یا انبتوانیم هولبری را میا  بزنیم. شااکل هار هارگری را هه ورییهمی

توانیم پایه قرار دهیم برای توعااای  هولبری. از ها، مواد و هالاهاسااات، نمیجاابجا هردن وسااایاه

هایی ارائه داد هه خارج از توعای  استاندارد قرار توان نمونهصانعتی هم می یهای پیرارفتهجامعه

 یها و اختااف نظرها دربارههای توعی  همان جامعههه وارد باث در مورد مراکلگیرند. بی ننمی

توانیم بذوییم هه وععیت در جایی چون ایران چنان ماتریس اجتماعی در نن ا شاویم، با قطعیت می

یران را ا یشود برگیریم و با نن جامعهت هه روا نیست ننچه را در نن ا استاندارد تاقی میپیچیده اس

ای نن با همتیافته یتوعااای  دهیم. هم در پاایین هرم اجتمااعی، هم در باالای نن و هم در میانه

تر نساابت به اسااتاندارد برخاسااته از مد  های پیچیدهمواجه هسااتیم هه تاایل نن نیازمند می وم

 سرمایه، هار و استیمار است. یتولید صنعتی درباره

ای هه گوید هه در جامعهعارور  ساختاری وجود پو  می یدر باث درباره هاپیتا مارهس در 

 توانندشااااخ  ج اان نن هالا و تولید هالا اسااات، تولید هنندگان منیرد تن ا به توساااط پو  می

ش  یتوان گیت جامعهمین روا  میهمسیوندی اجتماعی را برقرار نذه دارند. بر ه یبقاتی همدوساااِ

امتیازها و  یظ نن تیبیت  یدهی به شاابکههایی برای شااکلها و نرااانها، نامخود را با وساایاه

ن ا واره شدن دارند. نشود، هل امتیازها میل به بتواره تبدیل میهند. تن ا هالا نیسات هه به بتمی

سااارشااده، » هاپیتا توصاایف مارهس در پایان جاد سااوم دهند هه به فضااای ج انی را شااکل می

ه دارانهند. تباد  سرمایهپایر میپو  هالاها را در ابعاد اجتماعی تباد  ۰است.« پا شدهواژگون و هاه

باه مایطی نیااز دارد هه روند نن را  یظ هند. این مایط فقط بازار در می وم نا  اقتصاااادی نن 

بندی شااده با امتیازهاساات. هااً ناممکن اساات برخورداری از نا نیساات. این مایط همان ج ان ها

 یظ  یهنندههری با اتکا به داشتن سرمایه بدون وجود مایط مساعد و تضمینامتیازی برای ب ره

 دارانه است، یعنی شرایط امکان نن. اینهری سرمایهامتیاز. صاابت بر سر شرایط ترانسندنتا  ب ره

 شود.است هه به عنوان نظمی تبعیضی مدام بازتولید می شرایط امکان همان مایطی

ه همه نماد یمذر اساابا  بزرگ ،بزرگان نتوان زد به گزاف یبر جا هیتک»ایم هه از  افظ شاانیده

هم پیوسااته اساات، اساابا  فرودسااتی و خواری نیز. در به ییک مجموعه« اساابا  بزرگی«. »یهن

ین این است هه ا −سی در تقریر و توعی  نن دارد هه مارهسیسم نقش اسا −اصاای  یجا نکتهاین

دو مجموعه در واقع یکی هساتند: اسبا  بزرگی این، اسبا  هوچکی نن است. نظم تبعیضی را این 

توان تبارشااناسااانه بازشااناخت یعنی منرااأ و هنند. نن ا را میسااازند و  یظ میبرپا می« اساابا »

 زمانی یمردان تکیه برجای بزرگان زدند، یا در دوره شااان را هاوید، میااً بررسااید هه چه شاادتاریخ

                                                      

 .(MEW 25: 838)، ۰۲فصل  ۰
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داران در هر جا چذونه پدید سرمایه یتر انباشات نغازین سارمایه چذونه صور  گرفت و ساساهتازه

نامد. به می سرمایهنن ا را  یای و مقطعی نن اسبا  است. بوردیو همهنمدند. هار دیذر بررسای دوره

 ب تری است.  اصطااح داشتهشر ی هه گااشت 

فرهنذی )تاصیل( و  ی، داشته−های نن سرمایه است هه یکی از شاکل –اقتصاادی  یداشاته

توانیم به این گزاره بسنده است. در جایی چون ایران نمی« اسبا  بزرگی»ارتبایی از انوا   یداشته

اقتصادی، با  یمدارج در ماور عمودی فضای اجتماعی بدانیم. داشته یدهندهتوعای هنیم و نن را 

با  ایگاه دیذری هم لازم دارد: رابطهشاااود. تکیهتن ایی سااابا بزرگی نمیبه جمی بسااایار هاان، 

دولت. اگر این رابطه شااکل مع ود خود را نداشااته باشااد، یرف ممکن اساات هم مالش را از دساات 

روزمره ما  یهشود. تجربساز نمیفرهنذی هم بدون تأیید دولت، سابا یدهد، هم جانش را. داشاته

ساااز بزرگی در درجه او  داشااتن ارتباییِ ساابا ینیساات. داشااته« پارتی»ای گوید هر رابطهمی

 های قدر  است.در هانون« پارتی»

در مورد ما ارتباط با  ۰نامد.ی ساایاساای میی اجتماعی را ساارمایهبوردیو شااکای از ساارمایه

ارتبایی بررسی شود. در  یزیرموعو  داشتهتر از نن اسات هه تن ا های قدر  بسای پیچیدههانون

گر اصای در تعیین نرایش ماتریس اجتماعی است. برای اینجا )و بسی هرورهای دیذر( دولت تنظیم

ی عنوان لویاتانی است هه هر هسبهرسد تصور از دولت ای هه به نظر میتوعی  این نقش اولین ایده

هم سرهو  هردن است، هم تعیین جایذاه افراد  نرااند. سر جای خود نراندنرا سار جای خود می

نن ا دولت را به  یاین ایده هسااتند. همه یدولت ساااطانی پردازنده یها دربارهاساات. انوا  نظریه

ا نرااانند. اما ارتباط بالا بهنند و بر فراز جامعه میرا از زمین برمی چیزبییند، نن می چیزعنوان یک 

درگیر شااویم، دساات هم باید بخراای از فرازیدگان را در  ن پرسااشپایین چذونه اساات؟ وقتی با ای

 در درون خود دولتدر فرود −ارتباط با فردوسااتان تصااور هنیم. این تصااور بازتولید ساااختارِ برفراز

انجامد، میاا جایی هه بخواهیم دولتیان اساات. تااش برای توعاای  نن دوباره به بازتولید ساااختار می

های سیاسی روز در ایران، تصور از شکل اتصا  مافوق با مادون را. در باث مادون را بررسی هنیم یا

، و فرمانروای نرسته بر فراز معمولاً درست است و از نن گزیری نیست، اما وقتی چیزدولت به عنوان 

شاااود و معاوم ها تبدیل میها و رویهای از رابطهبه مجموعه چیزهنیم، نن یک دوره را بررسااای می

 هه فرمانروا هم میدان عمل مادودی داشته و خود زیر فرمان بوده است. گرددمی

                                                      

۰ Cf. Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power. Harvard University Press 
1991, PP 172-197. 



 16/  محمدرضا نیکفر

 

 |
ی
صاد سیاس

نقد اقت
 |

 

اما اگر تصور بدیل  ۰میابه عرش، گااشتن نن در درون فضای اجتماعی است.بهبدیل تصور دولت 

به صاور  تصاور یک جزیره یا بخش مجزا باشاد، باز با مرکل توعی  رابطه، تقریبًا به همان شکل 

اسااسی، به ویژه وقتی یک دوره را در نظر گیریم،  یشاویم. مساهاهاجه میدرزیر، مو−الذوی برفراز

اارند و گاین اسات هه سایستم مقدم است بر مایط یا برعکس و اصولاً این ا چذونه بر هم تأثیر می

تعین دو ساااویه در همان نذاه نخسااات به یک دوره، ماموس و  یهنند. نکتهیکدیذر را متعین می

دهد، دولت به جامعه. اما برای شاااکل دادن به یک معه به دولت شاااکل مینیاد: جاپاایرفتنی می

اساات هه خود فرمانروا اساات و  ای از جامعهمیانجی نیاز داریم. نن مقوله بخراای یا سااویه یمقوله

نظام ساااطه  ۸گوییم.می نظام ساااطهمیانجی  یدولت پیرااوا در نن مسااتقر اساات. به این مقوله

ی است هم نهنی، هم زندان است هم هتا ، هم سخت است هم نرم، ای اسات هه هم مادهمتافته

بریم وقتی پس می هم شاخصانی است هم ساختاری. این نظام زیرساختی است هه به وجود نن پی

                                                      

های همبسته با گااشاتن درون فضاای اجتماعی شاید عبار  ب تری از گااشتن درون جامعه باشد و جاوی سوقتیاهم ۰

هم گرفتن نقش دولت و انداختن را بذیرد هه ماور نن دست State-in-Society-Approachرویکرد مرا ور به 

 به گردن خود جامعه است. تقصیرها یهمه

 به هنید نذاه. امبرده« ن ادینه سیسستم» عنوان به باث اقتضای به نن از گیتارهایی درباره تهوری سایساتم لومن در ۸

 .هیتم یجاسه از چ ارم بخش

 این می وم: یتوعیای های درباره

 های یولانی نظمبندی و بررسی دورهای تاریخی است هه به هار دستهبندی )فرماسایون( مقولهدر مارهسایسام صاور 

قرار دارد. ما به  توان با ارجا  به نن توعای  داد چون در سط  بالایی از هایت و انتزا نید. همه چیز را نمیاجتماعی می

تواند این می وم بندی مرتبط هند. نظام ساااطه، مییک می وم میانجی نیاز داریم هه وعااعیت مرااخ  را به صااور 

های مختاف یا های ساااطه ممکن اساات در جامعهمیانجی باشااد. نظام ساااطه، هانی مرااخ  اساات. خطویی از نظام

ای همعین هم ممکن است برخی ویژگی یشند. در یک جامعهبندی تاریخی یکسان باهای مختاف انکرااف صور دوره

تر از خود های مختاف ثابت بماند. اما در مجمو  چون نظام سااااطه در  رهت اسااات، پرتارکنظاام سااااطه در دوره

های دهد، و نیز از درگیری درون گروههای بقا وفق میبندی اساات، خود را با وعااعیت مبارزا  یبقاتی و الزامصااور 

ای شااکل مرخ  خود را پایرد، در هر جایی و هر دورههای مدعی در میان فرادساتان تأثیر میاعی  اهم و گروهاجتم

ناپایر است به دولت. دولت ممکن است عو  توان از زبان دولت شنید، اما خود نن تقایلدارد. صادای نظام ساطه را می

داری از یریق تداوم بندی سرمایه  نرود. تداوم صور  کومتذری نیز، اما خطوط اصای نظام ساطه عو یشاود، شیوه

ر نن تغیی یبندیِ دربرگیرندهشود، اما در چارچو  صور خطوط ثابتی در نظام سااطه اسات. نظام سااطه دگرگون می

وری ادوزیم، نه به استیمار به یور های، نه به ج ان تولید هالایی و فرهنذی هه هالامدهد. به نن هه نظر میماهیت نمی

هری های  کومتی، باکه به هر ننچه تبعیض و ب رهها و هابینهها و  ز هند، و از ساوی دیذر نه به شاخصیتتولید می

هنیم. وقتی تغییر م می در وععیت سیاسی و اجتماعی رخ هند، توجه میرا با اتکا به زور و ایدئولوژی سااطه ممکن می

 یشود و مبارزههری تغییر هرده، از این نظام چذونه ماافظت میو ب رهپرسایم چه چیزی در نظام تبعیض دهد، میمی

 دوزیم.ها چرم بر نظام ساطه میای یافته است. با این پرسشهای تازهیبقاتی ایدون چه ویژگی

https://www.radiozamaneh.com/536725
https://www.radiozamaneh.com/536725
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ریزد اما در نن زیرسااااختاری از بارانی جدی میل انقاا  دولت عو  شاااود. همه چیز به هم می

 ، نظام ساطه است.ماند. نن  املوجود دارد هه پایدار می

ها هها و رتبماند: جایذاههرمنوتیکی می یبررسای و بازنمایی نظام ساطه به  رهت در یک دایره

ها در فضای اجتماعی و ننچه ف میم و نظام ساطه را از راه هاوش فاصاهرا با ارجا  به نظام ساطه می

با تاایل ساااختار یبقاتی از راه  دهد. تن امورد به مورد هیییت انتذراساایون اجتماعی را نرااان می

مقدم  یدانیم نابرابری اقتصااادی سااویهمیرساایم، هر چند بررساای اقتصااادی به این تهوری نمی

نابرابری اساات. نابرابری می ومی پیچیده اساات. نابرابری فضاال اساات و تیاو  در قدر و ارج. فضاال 

در ایران یک باث بارز مبنایی برتری اساات، و دانش و اخااق در معنای منش. از نغاز عصاار جدید 

 سنت و تجدداین اسات چه گروهی افضال است، یعنی برتر است. مضمون یبقاتی باث مر ور به 

فضل ممکن است تمامی موعو  ارج و قدر را  ۰تقابل دو نو  فضال است، فضل قدیم و فضل جدید.

هایی اصاااً ممکن است وهنسوشااند، به این ج ت نن را باید در باث نابرابری جداگانه مطرح هرد. گر

فضال در هراور راه داده نراوند یا مدام به نخر صاف رانده شوند. این  کایت  یدر میدان مساابقه

 هنند.شان میارجارج یا بیهای قومی و زبانی و دینی است هه پیراپیش هماقایت

یتار ر گنظام ساااطه با دولت نخساات باید می وم دولت را مرااخ  هنیم. د یبرای تبیین رابطه

ایرانی دولت می ومی نشیته است: گاهی در بالاترین سط  انتزا  از نظر اشاره به موجودیت  یروزمره

هه این نمایندگی چه شود صرف نظر اینسایاسای اسات، مترادف با نمایندگی سایاسای هراور می

 یعنی هامااً مرخصی است به هانونی در قدر  یای داشاته باشد، و گاهی اشارهشاخصاانی یچ ره

هایی چون دولت امیرعباس هویدا یا دولت  سااان رو انی. ی وزیران و رئیس نن، در ترهیاهابینه

توانیم پیچیادگی می وم دولت را به این این معناای مترادف باا هاابیناه را هاه هناار بذاااریم، می

جامعه. -تدول یها اسااات، یا رابطهدولت-دولت یبرگردانیم هاه باافتاار معنادهنده به نن یا رابطه

الماای مطرح است، یعنی در اینجا به وجه خارجی وجود دولت نخسات به اعتبار  قوق بین یرابطه

دوم بافتار معنادهنده ساختار قدر  سیاسی است.  ینذریم. در رابطهمنتز  از شکل مرخ  نن می

عنایی شود، دولت هم مدر باث نظری، وقتی سااختار قدر  به صاور  های و درازمد  بررسی می

 های ساایاسییابد. شااید به خایر مراکل بودن هار با چنین می ومی در تاایلهای و درازمد  می

 رواج یافته است. نظامو   اهمیتمرخ  باشد هه در گیتار سیاسی ما دو می وم تقریباً مترادف 

مظ ر، پاساادار و سااخنذوی نظام ساااطه اساات. نظام ساااطه  نظامو   اهمیتدولت در می وم 

ند ههند )پایس صاادا مین د. دولت هم خطا  میهند و دولت بر نن ا نام میها را تعیین میجایذاه

                                                      

 در تاایل اجتماعی در ایران است: «فضل»ای پایه یاین مقاله معرف مقوله ۰

 .ننااین. ۰۵۳۱زمستان ، ۰۰۱ شمارهر: نذاه نو، ، د"فضل روشنیکران"نیا، رعا شکوه

https://www.radiozamaneh.com/421155
https://www.radiozamaneh.com/421155
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ر ایران د هند، میااً گااری مینلتوسر( هم )به قو  بوردیو( نام –هند: هی بیا جاو ببینم! وجو تا پرس

ا فاسااد، هسااانی را خادم، شااریف، فاعاال، دانراامند، هارگر نمونه، هنرمند سااا ، و هسااانی دیذر ر

اری گانام یهای تعیین رده هم از مقولهخواند. بساایاری از عنوانگر، خرابکار و نوهر اجنبی میفتنه

دولتی هساتند: ساردار، سارباز صایر، وزیر، مدیر، رئیس، هارمند جزق، نذ بان، مستخدم، نبدارچی. 

 ند.هتغییر جا را تعیین می یشوند. دولت رویههمه سر جای خودشان نرانده می

توانیم با دو چیز مرااخ  هنیم: یک اسااتراتژی انباشاات هه همان مد   اهمیت یا نظام را می

صورتی  ۰ها برای  یظ و گسترش قدر  است.رویه یساطه هه مجموعه یرشاد است و یک برنامه

امور  یگیرد، هم در شکل ن ادهای نن هم در هیهت اشخاصی هه گردانندههه  اهمیت به خود می

های اقتصااادی دولتی را در پیش و پس از هسااتند. وقتی هه برنامه ابع این دو مرااخصااههسااتند ت

ررسی ب گااریم. اما وقتی میااً هنیم، دو استراتژی انباشت را در برابر هم میانقاا  با هم مقایساه می

های همهای فرهنذی و تبایغی دو ساااساااه با هم چه تیاوتی دارند، نظرمان به برناهنیم هه برنامهمی

 هژمونیک نن است.

قدر  م م و روشنذر است،  یافزون بر  اهمیت و نظام می وم دیذری هه در معناشناسی عرصه

های مختاف های سایاسی مختایی بارنورد و  اهمیتتواند نظاماسات. نظام سااطه می رژیممی وم 

نیز  اهمیت و نظام  تر از دولت وهای مختایی شکل دهند. رژیم می ومی مرخ توانند به رژیممی

ساااز مسااتقیمی با نن دارد. رژیم، در گیتار و دگرگون یدهندهساایارش یاساات. نظام ساااطه رابطه

 کمرانی اساات، به معنای چیزی اساات واسااط میان  یساایاساای چند معنا دارد: به معنای شاایوه

رود در میتر و فراشااخصاای اساات، و نیز به هار  کومت یعنی  کمرانی روزمره و دولت هه پیچیده

هایی هه هاربساات لیظ رژیم را لازم های مسااتبد بدنام شااده. در گاشااته تیکیکاشاااره به  کومت

ها از زمان جنبش مرارویه پا گرفتند. خواست مررویه هنند، وجود نداشات. در ایران این تیکیک

ر بعدی با ییتغییر رژیم بود، تغییر سااسااه نبود. رژیم تغییر هرد. رعاشاه هم رژیم را عو  هرد. تغ

توانست عو  روی هار نمدن جم وری اسااامی رخ داد. توجه هنیم هه رژیم مستعجل مررویه می

ای ازهت و  اهمیت هسی به نام سردار سسه ساساه هه سااساه و نظام عو  شود یا لزوماًننشاود بی

                                                      

۰ accumulation strategy & hegemonic projectبندی از با  جسوپ است. بنذرید به:. این تقسیم 
Bob Jessop, State Theory: Putting the Capitalist State in its Place. Cambridge: 
Polity Press 1990, 198–208. 

 عنوانیک تیاو  م م در نذاه این نوشاته به دولت با دید جساوپ دیدن یک وجه مادی اسااسی دولت است هه از نن به

دهد. نظر او به دولت داند و با منطق فرم نن را توعی  میفرم می شاود. جسوپ دولت را اساساًدولت خصاوصای یاد می

هانونی  اهمیت وابساته است و نن است  یدایره یبه غاظت قدر  در جایی هه مساتقیما به اراده دموهراتیک اسات و

 هند، توج ی ندارد.هه  اهمیتی را استبدادی می
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مان بینیم و نهنمیهای زیادی تیاو  ها را با هم مقایسااه هنیم، یبعاًرا بنیاد گاارد. وقتی  کومت

ها ببینیم. بنیاد این دهد اسااتمراری را در رویهشاود. می وم رژیم اجازه میمتوجه افراد شااخ  می

های خود دهد تواند بماند، اما تغییرهایی در ن ادها و رویهاسااتمرار در نظام ساااطه اساات. نظام می

هند. در هه نظام ساطه ایجا  می شاوند، اما در چارچوبیها عو  مییعنی رژیم را عو  هند. رژیم

شود. در خود نظام شود و عو  نمیاین معنا با عبور از پ اوی به جم وری اسااامی، رژیم عو  می

ای در جریان اسااات برای تغییرهایی در رژیم. خواساااتاران تغییر جم وری اساااااامی هم مباارزه

ها در نن تغییر ن ادها و رویهخواهند نظام سااااطه و چارچو  عمومی  اهمیت بماند، اما برخی می

ساااطه در  د فعرم را  یهند. تغییر رژیم معمولا هر دو بععد  اهمیتی اسااتراتژی انباشاات و برنامه

 گیرد.دربرمی

های جدید پیش شان و نظام ساطه همبنیاد هستند. یبقههای اجتماعی در شکل مرخ یبقه

نن و با نن اساات. بازتولید نظام ساااطه، شااان در جدید وجود ندارند. موجودیت یاز نظام ساااطه

یت اند. نظام ساطه یک هادارانه است. این دو درهم تنیدهبازتولید قدر  و بازتولید مناسبا  سرمایه

سااختارمند سایاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک است. پیکر نن ترکیل شده است از دستذاه سرهو ، 

ننده و پرااتیبان انباشاات ساارمایه. موجودیت هدسااتذاه ایدئولوژیک، بوروهراساای و ن ادهای ممکن

دسااتذاه بوروهراتیک با نن اساات، موجودیت  یمدیران و هارگزاران در نن اساات، موجودیت بدنه

شدگان و مارومان، چه راندهنور نظام به  اشایه ناپایران و بنابر هارهرد منطق تبعیضادغام یهمه

 نسبی چه مطاق، عایه نن است.

رهت اسات و در درون نن رقابت و ساتیز در جریان اساات: رقابت بر سر نظام سااطه خود در  

های بارانی این های نن، ساااختاربندی و تعیین هارگزاران اصااای. در دورهفضاال و قدر، تعیین رویه

هایی در نید. چیره شادن یک ایستار بر ایستار دیذر با خود دگرگونیدرگیری درونی از زیر به رو می

شدنی است در انتذراسایون از این نظر بررساای ینورد. مساهاهه به همراه میهیییت جامعیت جامع

 های نظام ساطه.راستای تاریخ دگرگونی

نن مبارزه عایه  ییبقاتی در می وم گسترده یاز بیرون هم نظام سااطه زیر عر  است. مبارزه

هرااای و برای های مختاف نن اسااات. هر مبارزه عایه تبعیض و ب رهو ساااویه هایت نظام سااااطه

هارگری، مبارزه بر سر دستمزد،  ییبقاتی در این می وم گسترده است: مبارزه یشناسی مبارزهارج

بر سار برخورداری از مساکن مناساا، برسار تأمین اجتماعی، بر سار ب داشات، بر سر نموزش، هااً 

، اقوام، زنان –های مختاف مباارزه برای هساااا  ق زنادگی ب تر، مبارزه عایه تبعیض در شاااکل

یبقاتی در این می وم  یهمه به مبارزه –دگراندیرااان، معاولان، دگرباوران و دگرباشااان جنساای 

ای تر به مبارزهاصای دادن مضمون اجتماعی قوی یوسایع تعاق دارند. در هر مورد مرخ ، مسهاه

 .نابرابری است یشود. شاخ  در این مورد نذاه به هل ییف مسهاهاست هه پیش برده می
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 محور افقی ماتریس اجتماعی ■

تر فرادستان نزدیک یدر فضاای اجتماعی نظام ساطه تجسم مکانی دارد. هر چه به هانون یبقه

ساطه  نظام هافکا« جاویِ قانون»ایم. در داستان تر شدهشاویم، به قاا  کمرانی نظام ساطه نزدیک

تو ترکیل شده است. اگر جامعه از دو یبقه های تودریک قاعه است هه به توصیف دربان نن از تالار

م توانستیراستی میبهتراکیل شاده بود و فضاای اجتماعی در ماور افقی خود رده بندی نداشات، 

اجتماااعی  ینزدیکی بااه هاااخ از نظر مکااانی و رابطااه هاااخی را مظ ر نن در نظر گیریم. دوری و

 شد.هننده برای تعیین جایذاه میتعیین

اما ما اهنون جایذاه هانون تمرهز انرژی نظام ساطه را باید در جایی در سمت راست ردیف بالایی 

رویم برخورداری از این انرژی های بالایی هر چه به سااامت چ  میماتریس تصاااور هنیم. در ردیف

نور انرژی نظام ساطه به سمت گر و تبعیضهای پایینی هم فراار سارهو شاود. در ردیفتر میمه

 شود.چ  هه  رهت هنیم بیرتر و بیرتر می

س بندی در ماور افقی ماتریردهتر گیته شد هه پردازیم. پیشن اجتماعی این نقراه مییبه تبی

ماهس از مرااخ  هرد، می ومی هه نن را  (Stand)« پایذاه»توان با همک می وم اجتماعی را می

 نید.گنجانیم، به شر ی هه در پی میهنیم اما منظور خودمان را در نن میوبر اقتباس می

شاااود هه ماور عمودی ماتریس اجتماعی با می وم یبقه و ماور افقی با می وم پایذاه بیان می

ر تارجر چه به سمت چ  برویم همترین تعریف بیان شاأن و ارج در نظام نابرابری اسات. هدر سااده

خوریم. در میان شااویم. از جایی در منت االیه ساامت چ  شاارو  هنیم: به ب اییان در اینجا برمیمی

بندی از نظر میزان دارایی وجود دارد. جایذاه یک هارگر ب ایی در ماور افقی بیرااتر به ننان هم رده

 رود. اگر نن هارگر زن باشااد، باز جایذاه،ساامت چ  و در ماور عمودی بیرااتر به سااوی پایین می

شااود. و باز فکر هنیم هه این هارگر ب ایی زن، هعرد هم باشااد، در هارگاه تر میتر و فرودسااتارجهم

دچار ساناه گردد و به عنوان معاو  بیکار هم برود در  الی هه سرپرست خانواده نیز هست. با هر 

شااویم. تیاو  دنیاها را تن ا با ذر در فضااای اجتماعی مواجه میها ما با دنیایی دیهدام از این ویژگی

 توانیم توعی  دهیم.می وم یبقه در بیانی اقتصادی نمی

ای را برشاامریم هه در های عمدهتوانیم ویژگیممکن اساات به ف رساات هامای نرساایم. اما می

 گیریم:می تعیین پایذاه اجتماعی در ماور افقی مؤثر هستند. ایران امروز را در نظر

هند، بسااته به اینکه شاایعه باشااید یا ساانی، مسااامان باشااید یا ماها: پایذاه شااما فرق می −

، در رودگری بالا میماها. در سمت راست ماتریس، چذالی شیعیغیرمسامان، ماهبی باشید یا بی

 ماهبی.سمت چ  چذالی دگرباوری و بی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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تر از مردان ت. زنان عمومًا فرودستجنسایت: تبعیض جنسای از ارهان تبعیض اجتماعی اسا −

های ماتریس بیرتر مردانه است، سمت چ  و هساتند. به یور نسابی سامت راست و بالا در ردیف

 پایین بیرتر زنانه.

 های قومیزبان در سامت راست بیرتر است. جایذاه اقایتقومیت: تراهم اهالی مرهز و فارس −

ایت نید اگر اقتر میشناسی مرهز پایینج در نظام ارجو زبانی بیرتر در سمت چ  ماتریس است. ار

ز ا وعع ب تریاند، از این نظر هایی هه بر ماها شیعهقومی و زبانی بر ماها رسامی نباشاد. ترک

 ماها دارند.های سنیهردها یا باوچ

سیاسی: تاقی میبت از  اهمیت فرد را بیرتر به سمت راست ماتریس و تاقی منیی بیرتر به  −

-خودی یارتبایی از این نظر در فرهنگ ساایاساای ایرانی با دوگانه یبرد. داشااتهت چ  میساام

خوریم، در سمت چ  بیرتر به ها برمیشاود. در سامت راسات بیرتر به خودیغیرخودی بیان می

 ها.ناخودی

 ها، جامعه، از راسااات به چ  در ترهیا با  رهت از بالا به پایین، جامعیتباا هارهرد این عامل

دهد. مسیر یکنواخت نیست  ناهموار و پر از پاه و گاه به صور  سقوط شدید از دست میخود را پاه

عنوان بهتر انتذراسیون هیییت این فضای اجتماعی است. ننچه پیش یشاکاف و دره اسات. مساهاه

 نمایی ماتریس اجتماعیمارومیت و تبیعض خوانده شاااد، با این جاوه یادراک پدیدارشاااناساااانه

توان مرهز را دید  برعکس میسار نیست. مرهز،  اشیه را به عنوان شاود. از  اشایه میتر میپرمایه

 اش.بیند، نه در واقعیتدهوراسیون، و مرکل امنیتی می یزنندهسربار، مزا م، برهم

 یموعاع درخور ادراک فضاای اجتماعی در سمت چ  است، چ  و پایین. این مبنای اندیره 

ساااز. رسااان به هنش دگرگونگرا و دقیق اساات، هم انتقادی و یاریاساات هه هم واقعای اجتماعی

 دانش  قیقی اجتماعی در سمت چ  است. سمت راست، موعع تامیق و هنتر  است.

 

 تدقیق درک از ماتریس اجتماعی ■

رساد هه فضاای اجتماعی به صاور  جدو  تصاورشدنی است. این تصور را جا به نظر میتا این

ای از هاه نن را تصاااای  هرده و در واقع هناار بذاااریم. جدو  از مجموعهیریم، پیش از ننپاامی

یک فرد باشد، یا همبودی هه خانواده شکل اصای نن  تواند میااًها تراکیل شده است. خانه میخانه

ای ماتریس اجتماعی باشاد. تصااور از عنصر رساد هه خانه عنصار پایهاسات. در نذاه او  به نظر می

ای با گمان وجود وا دی دارای انسااجام درونی همراه اساات: میل خراات هه خودش ساایت و پایه

های هر چند ممکن اساات با بودن در یک وعااعیت ناپایدار فرو افتد. در مورد خانه ،یکسارچه اساات

های ای از تضادها و شکافجدو  مورد نظر ما این تصاور از وا د منساجم نادرسات است. مجموعه

نورند. در مورد یابند و در نن ا هم گسااساات پدید مینن بازتا  می یاعی در هر خانهفضااای اجتم
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و  های دینیخانواده گساسات اصاای جنسایتی است. در شرایط هامااً مساوی از نظر تاصیل، تعاق

توانیم در مورد هر تر از مرد اسااات. پس نمیقومی و گرایش سااایاسااای، پایذاه اجتماعی زن پایین

ها ر به ماورِ مختصااا ِ فضااای اجتماعی جایی در نظر گیریم و تصااور هنیم همخانهخانواده با نظ

 زند.همجا هستند. دست هم جنسیت تصور همجایی را به هم می

ایران جدایش سااایساااتمی در  یایران مدرن اسااات، ازجماه از این نظر هه در جامعه یجامعه

ا گیریم، بستمی را هم در نظر میمجمو  پیش رفته است. برای شناخت ماتریس جامعه جدایش سی

های اجتماعی به دست داده است. گیری از توصاییی هه نیکااس لومن از فرق میان زیرسایستمب ره

 یهای م م هستند. در دورهاقتصااد، سایاسات، نموزش، ب داشات، هنر، دین،  قوق از زیرسیستم

ش فرق روشنی بذااریم. پزشکی توانستیم میان ن ادهای دین،  قوق و نموزپیش از عصر جدید نمی

هرد. دولت و دین هم با اند. دین اصو  تجار  را هم تعیین میو دین هم مرز روشانی با هم نداشته

اهنون، نظام قضااایی، با وجود ریاساات هم درنمیخته بودند، و قضاااو  هم در دساات فقی ان بود. هم

هه ن اد دین اساات. همچنین با اینیک معمم بر نن و  ضااور فراوان  وزویان در نن، باز منیک از 

دولات ایران دولتی دینی اسااات، و با وجود اینکه این دولت برای و د   وزه و دانراااذاه انقاا  

فرهنذی برپا هرده، باز میان ن اد دین و ن اد دانرااذاه تیکیک وجود دارد. یا اساااامی وجود دارد، 

اشت مدرن ن ادی مجزاست و خودبنیاد شاود پزشاکی و ب دای هه از نن میپراتیبانی یاما با همه

شاود. دولت، دینی اسات  اما عامای دولتی هر چه بکوشااند باز زیرساایسااتم ساایاست و تعریف می

، بندی ساختاری برقرار استتوانند یکی هنند. میان نن ا به قو  لومن جیتزیرسایستم دین را نمی

یستم دین و نه زیرسیستم سیاست شود. به همین سان نه زیرساما این باعث یکی شادن نن دو نمی

خود قرار دهند هه تابع هامل شااود. هر روز  یتوانند زیرساایسااتم اقتصاااد را چنان زیر ساایطرهنمی

توان شااهد نن بود هه چذونه  کم هر زیرسایساتمی به زیرسایستمی دیذر به زبان زیرسیستم می

 گردد.شود و وارد منطق دیذری میمخایا ترجمه می

عنوان هبگاارد. نمیز جدایش سیستمی بر نهنیت و هنش افراد تأثیر میناقضهای تچندساویذی

همزمان وجود ادراهی و  میااًموردی سااااده و باه را تی درک شااادنی فردی را در نظر بذیریم هه 

های دین، اقتصاد و سیاست و عام است. هر یک از نن ا ممکن است اش در زیر زیرسیستمرساانرای

و نیروهایی هرااراای مختاف او را دچار تنش مداوم هنند. فرد مورد نظر، به او را به سااویی ببرند 

ه ای است هاش به گونههای  اهمیت قرار دارد، اما تعاق دینیلااظ اقتصاادی میااً در برابر سیاست

ای از یا اساامی باور دارد، همزمان هند. مؤمن اسات و به هر دلیل به ایدهاو را یرفدار و مطیع می

یبان هایی را هه یبتواند نسخهدلیل اینکه تخص  و شغاش در هادر پزشکی مدرن است، نمیاما به 

نیم بیهاماا ماموس را هم در نظر گیریم: بسااایار می یپیچند، تأیید هند. و این نمونهاسااااامی می

از ور افرادی را هه به لااظ سااایاسااای و فرهنذی با  اهمیت موجود زاویه دارند، اما در جایذاه ب ره

ن های مدرن در ایاند و به این خایر سازگارند. یک وجه عقاانیت نظامزیرسایساتم اقتصادی نرسته
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توانند مراااخ  ثابت ندارند، می یهای عاقل در نن، به قو  معروف، یک عقیدهاسااات هه انساااان

ن  د های مختاف وجود داشته، اما ندمیان تا ایهمزمان چند جور فکر هنند. در گاشته ابراز عقیده

 اند.فرصت برای تغییر و انعطاف نداشته

های مدرن در تقابل با هم های وجود انسان در جامعههای مختاف سویهبه شکای دیذر هم جنبه

 (status inconsistency)هاست اصطااح تعار   ا  شاناسی مد گیرند. در جامعهقرار می

ف وجود اجتماعی دارد. میا  سااااده های مختارواج یافته اسااات هه اشااااره به تعار  میان  الت

وعاعیت یک هنرمند یا نویسانده اسات هه از یک یرف ش ر  دارد و همه جا با ستایش و ا ترام 

 بار است.درنمد است و زیر فرار زندگی مرقتشود، از یرف دیذر هممواجه می

ر بخش ویژه دبهی متوسط ماسوس است، تعار   ا  بیرتر در میان یبقه یدر ایران عارعه

ی یبقات یتوان از نوعی تقابل میان پایذاه و ردهفقیر نن. در مورد قرااارهاای باالاایی این یبقه می

سخن گیت. جایذاه در ماور عمودی هه ماور برخورداری است، متمایل به سازش برای  یظ وعع 

ه باسات. انباشت ناسازگاری در ماور افقی است هه از نظر فرهنذی و سیاسی و منش موعع نسبت 

هند. مراهدا   اهی از شد  تعار   ا  در میان زنان است. نیس زن سیستم  اهم را تعیین می

ما تاصیای بالایی دارید، ا یرتبه گیرد. شاما میااًهای دیذر زندگی در تعار  قرار میبودن با ساویه

 شوید.مناسا ماروم می یتن ا به خایر زن بودن از داشتن شغل یا رتبه

نن تصاااویر جدو  دور  هاای درونی هر خانه در جدو  میرو ، عمااًفتن تعاار باا در نظر گر

چنین چیزی. چندپارگی و نوسااان در هر دو ماور افقی و عمودی،  یشااود از تصااویر جاافتادهمی

عد زمانی به نن خواهیم پرداخت، ترسااایم ماتریس صاارف نظر از پویراای هه در ادامه زیر عنوان بع

 هنند.ی مرسوم ناممکن میاجتماعی را در نمودارها

هاا و پسااانادهاای فرهنذی را هم اگر به یور باه قو  پیر بوردیو( و گرایش habitusمنش )

. شودتر میمان به واقعیت نزدیکگاه تصور نظریمراخ  در توصیف ماور افقی دخالت دهیم، نن

به ساامت چ   در توصاایف بوردیو از فضااای اجتماعی فرانسااه ما بر روی ماور افقی هر چه بیرااتر

شاااود. در مورد ما قضااایه به این برویم، منش و نائقه با فرهیختذی و ررافت بیراااتری همراه می

-ای از یک سااو و از سوی دیذر تیاو  سنتیای و رساتههای قومی، منطقهساادگی نیسات. تیاو 

 اگاارند، فضااا رغیرماهبی هه ساایاساای شااده و بر امتیازوری اجتماعی تأثیر می-متجدد و ماهبی

 هنند.نن را هوهستانی می یپرشکاف و منظره

 

 بُعد زمانی ■

ها ثابت نیساتند، نه در ماور عمودی، نه در ماور افقی. اما ج ت و شتا  تغییر مورد به جایذاه

 بندی هنیم. توانیم دستههند. موردها را میمورد فرق می
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یا به قولی « های خو ژن»از  از موردی ساده شرو  هنیم: هسانی هه به اصطاا ی رایج در ایران

ها هسااتند، شااانس بیرااتری دارند برای بالا رفتن در ماور عمودی. همچنین به «نقازاده»دیذر از 

های ناهمجا در پویش اجتماعی در موقعیت یلاااظ نمااری دو هودک همساااا  اماا از دو خانواده

 ندر بهاپیش فرادست است. نمار ای فرادست زاده شده، پیرهه در خانوادهناهمساانی قرار دارند. نن

 هند.ختم می happy endهای فرودستان را به سرنوشت

در میان فرودساتان رویکرد تااش هردن و خود را روی ن  نذه داشتن چیره است. فرادستان در 

تااش برای  یی متوساط رو یههوشاند موقعیت خود را  یظ هنند. در میان یبقهاو  می یدرجه

 رد.ارتقا غابه دا

ی متوسط جدید و نظام  اهم با قررهای سنتی تابع ساازی رقابت اصاای میان یبقهدر فرهنگ

فرهنذی در نظر گیریم،  ینن است. اگر ماور افقی ماتریس اجتماعی را از نظر منش و پسند و نائقه

شااویم. قدر مطاق پویش در این ماور به نیع تجدد مدرن می-ساانتی بندیجا شاااهد قطادر این

 ست.ا

اما تن ا با پویش یبقاتی در بعد عمودی و پویش فرهنذی در بعد افقی توصیف بعد زمانی فضای 

 ها را هم باید در نظر گرفت:ها و سویهرسد. این نکتهاجتماعی به انجام نمی

شااده اساات. زمان ج انی ما را  (global time)زمانِش در ایران مدت اساات تابع زمان ج انی 

شود. نیروی هرری گارد شتا  زمانِش این زمان بیرتر میبرد. هر چه میخود میهِرد و با هم می

 شود.زا میگیرد. این امر تنشنن در تقابل با نیروی ماند در درون جامعه ایران قرار می

گرا با زمان ج انی مراکل دارد. پیامدهای شاتا  نن برای نباید گمان برد هه تن ا نیروی سانت

هایی هه نظم هایرااان و فرصااتشااود هه با وجود داشااتهای هم گران تمام مییهای اجتماعگروه

گیرنده را ندارند. زمانش ج انی دهد، توان لازم برای همسااز شدن با پویش شتا موجود به نن ا می

 هننده.گاارنده، به بیرون پر  هننده و لهبرنده است، هم فرقهننده و باخوددستهم یک

نیز خود به دگرگونی در بععد زمانی  جدیدیک می وم زمانی اساات.  عصاارد، در عبار  عصاار جدی

این عصر تیسیرشدنی هستند به  یهای ویژهاشااره دارد. مراکل با عصار جدید و بسیاری از مرکل

مر ور به سنت و تجدد،  یها در ادراک زمان. مسهاهپریرای، تیاو های زمانی، زمانعنوان مراکل

 نگاهی است.زمانْاز این نظر تیاو  در 

توان منطق این تصور را های اجتماعی همه با تصوری از زمان همراه هستند. در ایران میجنبش

های دیذر این  کم های واهااویاد و خطوط های نن را ترسااایم هرد. هم در ایران و هم در جاامعه

گاه هه موقت . ننرونده در برابر خود یک افق انتظار باز داردصااادق اساات هه جنبش پایدار و پیش

 شود. زندگی هردن باشد، افق انتظار تنگ می یزندگی هردن شکل چیره

گیریم: وقت هم داریم، یا وقت نداریم. نییم بیراااتر زیر فراااار وقت قرار میهر چه به پیش می

های گردد هه از ویژگیشااتابناک اجتماعی برمی وقت نداشااتن بر دو گونه اساات: یکی به دگرگونی
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د اسات  یکی هه با نن در پیوند اسات اما ممکن است بیرتر به وععیت خا  یک دوره عصار جدی

، های موقتینرینی، رابطهشاود، به زندگی موقتی تعاق دارد: قراردادهای هاری موقتی، اجارهمربوط 

اما همه در متن فرااار و  –های موقتی هند، دلخوشاایپولی را موقتی می یتورم هه ارزش داشااته

شاود: گساستن از تاریخ، اوم. وقت نداشاتن در این معنا به عارر گاشاته و نینده تمام میتقاای مد

 شوند.بینانه. گاشته و نینده هر دو نمای درماندگی مینداشتن یک افق انتظار روشن و خوش

تاک نن از ابتدای ورود ما به عصااار جدید دچار زماند. تیکما به یکساااان نمی یزمان در جامعه

پارگی گیر جامعه ایران اساات. تکههای چراامها از پدیدهشااده اساات. ناهمزمانی همزماننایکنوایی 

انتذراساایون در ایران  یمسااهاه یهانونی درباره یجامعه با پریرااانی زمانی همراه اساات. یک نکته

 تاریخی دربرگیرنده در نن است.-فقدان یک زمانش اجتماعی

 

 انطرحی از تاریخ تحول فضای اجتماعی در ایر
مند است. جامعه خود می ومی تاریخی است و ننچه اینک زیر این عنوان فضاای اجتماعی تاریخ

 ف میم در عصر جدید شکل گرفته است. می

هامل نیست و تن ا  ،شود. یرحدر زیر یر ی از تاریخ تاو  فضای اجتماعی در ایران عرعه می

طویی از نن ترسایم شده، و در واقع با نظر به باث اصاای هه همانا موعاو  انتذراسایون اسات، خ

 هایی است هه بایستی به رشته یک روایت هریده شوند و نظم یابند.تأمل

ایران در عصار جدید از ابتدا با جامع شدن چه مرکااتی داشت  یخواهیم دریابیم هه جامعهمی

ق اندند. یبگسست و تبعیض اثرگاار شدند و پا برجا م یهای منیی پدیدنورندهو چه شاد هه عامل

ن نهنیم. از این گوشه به های فضاای اجتماعی را بررسای نمییک نظم تقویمی یا موعاوعی تاو 

 نظری. یهنیم برای یرح یک نکتهرویم و از این دوره به نن دوره، و گاهی مکث میمی اشگوشه

 جدید  رهت هردیم. ینذریم هه چذونه به سوی جامعهابتدا در می

 

 یدورود به عصر جد ■

های جنذی، ماندگی همراه است. شکستهای شکست و ادراک عقاورود به عصر جدید با تجربه

ساازد. با وجود مادودیت این نشانایی و ناتوانی  کومت مرهزی را با واقعیت تغییر دوران نشانا می

د را های اصاااای تاو ، اراده به تجدید و تاکیم قوا در موقعیتِ جدید، اراده به تجدندر ادراکِ رگاه

وسااااز مدرن پا سااااختانذیزد. از زمان قاجار میل ترهیبی اراده به قدر  و اراده به تکنیک و برمی

ود شااشااود. از همان ابتدا تیکیکی میهای ثابت عقاانیت  کومتی در ایران میگیرد و از سااویهمی

ن انتخا  دهی و ساارهو  و تولید. قدر  در ایراسااازمان افزار مدرن درمیان فکر مدرن و سااخت
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هند. قاجار شاااوند اما چیزی در این انتخا  تغییر نمیها عو  میهناد. سااااساااااهخودش را می

 مدرنیت ایرانی است. یگاار بنای هج و هولهبنیان

هم تا پیش دستمدرن شادن و مدرن بودن دولت، بازنمای مرکاا  این مدرنیت است،  یناوه

نریام ری، خود « تمدن بزرگ»نن در دولت تغییر هرد. شکل بازنمایی  ۰۵۱۱از انقاا ، زیرا پس از 

به صور  « تمدن اساامی»هرد، اما اینک هدف تاقق معرفی نمی مدرنرا با صارا ت بدیل مدنیت 

 شود.قطبی در برابر مدرنیت قرار داده می

های جدید تقسیم هار، مدیریت و دولت جدید با گساترش ورایف دولت و الزام هاربسات شایوه

ریزی، و همچنین هنتر  اهالی پا گرفت. دسااتذاه نن هم گسااترش یافت و شاااخ و برگ پیدا برنامه

هنذام هرد. دولت جدید از ابتدا یک موجود متناقض اساات: یک سااازمان خصااوصاای اساات، هم

 امر عمومی.  ینماینده

ت. افدر هرورداری جدید، نظام تیولداری، اِعطای لقا، و اعطای امتیاز دگرگون شد و قالبی نو ی

عنوان هبجدید شکل گرفت، خود به نن شکل داد و تیبیتش هرد، و  ی اهمیت جدید با نظام ساطه

ای تبدیل شد هه نقش م می در نرایش عناصر در مغناییسی ینمود سایاسیِ نظام ساطه، به  وزه

در  توانیمماتریس اجتماعی دارد. همچنان هه اشاااره شااد، نن را در تصااور از ماتریس اجتماعی می

تر باشد، امتیازی برای قسامت بالا در سمت راست بینذاریم. هر هس و هر چیز به این  وزه نزدیک

توانیم به صور  بعرداری تصور هنیم هه عنصرهای امتیازور را به سمت یابد. هرش نن را میارتقا می

 ینوعی داشااتهساایاساای خواند هه  یتوان داشااتهبرد. رابطه با هانون قدر  را میراساات و بالا می

ایدئولوژیک هم دارد، اما شکل و قدر نن در  یسیاسی در ایران یک سویه یاجتماعی اسات. داشاته

 های مختاف عو  شده است.دوره
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 یناصارالدین شاه دانست، نه در دوره یهه مبدأ نن را باید در دوره −پا گرفتن  اهمیت جدید 

درون یک نظم تبعیضاای و یبقاتی. توجه به این  اتیاقی اسات در −برنمد و تیبیت سااطنت پ اوی 

عنوان گسااساات نبینیم.  الت خصااوصاای دولت جدید، شااود نن را تن ا بهبدی ی باعث می ینکته

داند و امر عمومی استبداد قدیم است. مناِک، با هر اسم و عنوانی، مماکت را معاک خویش می یادامه

خواند. اما دولت جدید با دولت ساااطانی قدیم این را، اگر پیش رود، لطف خا  خویش به رعایا می

هانون قدر  در نن بایساتی در سااختارهایی جاری شود هه از نن  یتیاو  فزاینده را دارد هه اراده

هه  تا به عنوان بخراای از ساایسااتم قصد ایساتند، بی ننساازند یا در برابر نن میچیز دیذری می

ن امر شود. ایگوید برو، نمیهند هه وقتی میتجربه می نافرمانی داشاته باشاند. ساطان جدید مدام

 شود. به ناو نشکاری در مورد زیرسیستم اقتصاد دیده می

. بینیمپ اوی دوم می یها یک مد  رشد پیش بردند هه شکل ن ایی نن را در اواخر دورهپ اوی

های رشد در ن امکانعناصار اصاای این مد  عبار  بودند از: مدرنیزاسایون در سط ، توزیع ناموزو

های اقتصادی، ایجاد تج یزا ، ساختارها و ن ادهای پرتیبان انباشت )جاده، نموزش، هرور و بخش

نظاام بانکی، نظام گمرگی، قوانین مالکیت، قوانین هار، هنتر  هارگران و دیذر اهالی ...( و در همان 

ه، خارجی و وابست یدن به سرمایه ا  هنتر  انباشت در شکل تابع نذه داشتن بورژوازی، میدان دا

امکان دادن به بورژوازی و هنتر  هردن نن  ۰تخصی  درنمد نیتی به واردا  و ایجاد صنایع مونتاژ.

و تعیین هردن میادان بازی برای نن، این یبقه را به ساااوی دلالی و وارد هردن جنس یا در ن ایت 

جامع هژمونیک  یقتصاد، جزئی از برنامها یایجاد صانایع مونتاژ ساوق داد. هنتر  هردن در عرصه

دولت بود. یک خروجی برنامه، تضاامین منافع دولت خصااوصاای شاااه و وابسااتذانش بود. اموا  این 

 شدند. هردند و ماافظت میهای دولتی رشد میمایل با امکان

اش برای  یظ ساااطه اش برای انباشاات یا به بیانی دیذر رشااد و برنامه اهمیت با اسااتراتژی

شود. مرخ  شدن هند و خودش توسط این ا مرخ  میشاود. این ا را مراخ  میراخ  میم

 مادود شدن است.

هه  تواند هر گونهاقتصااد، سیاسی است. اما این به معنای نن نیست هه هانون قدر  سیاسی می

 یستانهاش را در نن پیش برود. تاریخ جدید ایران، از زمان شااق خوردن بازاریان در نخواست اراده

و سااسس تا تعایرا   ۰۵۱۱مراارف به انقاا   یانقاا  مرااروییت تا مبارزه با گرانیروشاای دوره

های سازی، مانوور میان بخش کومت اسااامی، اقدام به دولتی هردن و اجرای سایاسات خصاوصی

ها، های پرتنوعی از قانونهاای مختاف بورژوازی، و همچنین گوناهمختاف اقتصااااد و فراهسااایون

                                                      

ن را ن ابد،ییاستقرار م رانیهه در ا یایدارهیدولت در سارما یهنندهو هنتر  برندهشیبه خایر نقش پ یم رداد وهاب ۰

 .ناریوب نیاو در ا یها یبه توع دی. رجو  هنداندیم «یاسیس یدارهیسرما»از مقوله 

https://www.radiozamaneh.com/626460
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ها و برپا هردن و برچیدن ن ادهای مختاف، همه شاااهدهای هانجار رفتن دولت با اقتصاااد نامهننیی

ها برخی نمودهای ساایاساای بودنِ اقتصاااد هسااتند. اما اساااس ساایاساای بودن اقتصاااد اساات. این

 ینماید. همتافتهشاادن هار اساات هه خود را در تیکیک ارزش مصاارف و ارزش مبادله میاجتماعی

جدید اجتماعی و گسترش بازار و مناسبا  هالایی مبنای پاگیری اقتصاد سیاسی است. تقسایم هار 

گیری فراتر هه در گاشااته وقتی از مالیا  –گری دولت در اقتصاااد این رخداد اساات هه به دخالت

شکل  –های قاطی به صور  دخالت در امر معیرت در دوره رفت، موعاعی و مقطعی بود، میااًمی

 تر در این عرصه دیده شده است.ناپایر با هر چه پیشد، با ابعادی مقایسهدهای میتازه

هالاها، و هار مرخ  فردی و هار اجتماعی دو  یاز یکدیذر منیک شادنِ ارزش مصرف و مبادله

نماید. در ایران، روند موازی هساتند. رشادِ تیکیک نن ا خود را در رشاد گردش پو  و رشد بازار می

هالا با  یای فراتر از مبادلهماور، یعنی همچون عرصااههم، بازار در شااکل پو پیش از عصاار جدید 

هند. اهنون هالا، وجود داشاته اسات. گره خوردن به تجار  ج انی تاولی اسااسی در نن ایجاد می

عنوان ماصو  داخای بهتوان نن را وارد هرد، ارزد و میشود چه چیزی به صورتی ویژه میمعاوم می

 شود.می و برای تولید بیرتر نن هوشید. این اتیاق از اواخر قاجار پرجاوهصادر هرد 

روساتا پایذاه هار مراخ  بود. مر اه به مر اه هار روی زمین تراخ  خود را از دست داد و 

داری به روستا رخنه هرد هالای هرااورزی هم ماصو  نیروی هار اجتماعی شد. هم از ش ر سرمایه

جایی بود هه تاو  نن یهای مالکیت بر زمین دگرگون شاادند. نقطهلو هم در درون روسااتا شااک

زمین به مالی برای خرید و فروش و اجاره در یک معنای جدید تبدیل شاااد. اصااال پانزدهم متمم 

قانون اسااسای مراروییت مظ ر شرو  تیبیت مالکیت بر زمین در ایران است. به یور های تیبیت 

داری است. این تیبیت با قانون مررویه متاقق نرد. یهشارط رشاد مناسابا  سارمامالکیت پیش

رعااشاه هم ثبت  یجاوی تعر  درباریان و زورمندان ماای به اموا  تا  دی گرفته شاد. در دوره

جااای  هرچناداموا  غیرمنقو  الزامی شاااد و این امر نقش م می در تیبیات ماالکیاات اییاا هرد، 

اه گرفت. اناصار تصرف در دست او بود. در زمان سنتی متعر  به مالکیت را خود پادش یمجموعه

اندوزی یافتند و از این رو  ر  و مامدرعاشاه، او و وابستذانش منابع مالی متعددی را برای ثرو 

اندوزی برای اصاا ا  ارعی رغبت ایجاد در ما  اصااحنزشان برای تصرف زمین هاستی گرفت. این 

مراخ  روی قطعه زمین مرخ  را تسریع هرد. هار  هرد. اصااا ا  ارعای به  اشایه راندن هار

انقاا  تا  د  یگیته در نساااتانهپولی شااادن مناسااابا  در می وم پیش-هرااااورزی هم با هالایی

بر روستا  اًپولی هاما-گرایشِ غالا، اجتماعی شده بود. پس از انقاا  مناسبا  هالایی هنندگیتعیین

سرمایه در بخش هراورزی میدان دهد، باکه به صور   چیره شد، اما نه به نن صورتی هه به انباشت
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ها از جمعیت روستایی همسای این تاو  ۰مالکی و تولید دهقانی هه تولید هالایی سااده است.خرده

درصد هل اهالی است، در  ۱۱گر هاساته شاد. س م جمعیت ش رنرین در  ا   اعر  دود و هوچ

درصد در  ۱۱درصد اهالی باشند.  ۸۱شا رنرینان  قرن نوزدهم یشاود در نیمه الی هه برنورد می

 ۸نرین بودند.درصد هوچ ۸۱ده ساهن و 

ها ای از توصاایفهه م اجران به شاا ر چذونه جا  مایط جدید شاادند، مجموعهاین یدرباره

نراادن روسااتایی و در عو  شاا ریها این ایند: ها در این توصاایفها و مقولهداریم. برخی عبار 

دهاتی، -نباد، زورنباد، هارگر ساختمانی، دستیروش، ش رینرینی،  ابیر،  اشیهشدن ش روستایی

ها های شاا ری. به این گونه مقولههای شاا ری، شااورشفقیر، نانرامی یشاا رسااتانی، توده-ت رانی

 ای، ادبیا  و سینما.های رسانهشناختی، سیاسی، گزارشهای جامعهخوریم در بررسیبرمی

عنوان نمونه بهشااوند. ت ران ای میان منایق هرااور در شاا رها بازتولید میهها و تبعیضتیاو 

 ت رانی، هرد، عر ، ترک و لر خود را دارد.

های ناشاای از های فقر با گساالاند. گساالخوردهخورده اساات. شاا رها نیز تنرنکهل هرااور تنرنک

توان عنوان نمونه میبهن لایه هسااتند. در ت رالایهها م اجر  تا  د زیادی همسوشااانی دارند. گساال

اند، در خا  بیرتر هجا ساهن شده یساا  پیش م اجر  از یک نا یه ۱۱دید هه نمدگان با موج 

اخیر هه با گسترش فقر  یشدند، و در دورهاو  پس از انقاا  عمدتا در هجا جمع می یبیست ساله

 خورد.توان به ننان برهایی میو فااهت همراه است، بیرتر در چه مااه

روستایی دارند. بسیاری از م اجران هه نتوانستند  یبخش بزرگی از هارگران صنعتی ایران ریره

 هار وهار، هاشیای در بخش ساختمان )گدشدهتخصصیهای متوساط و بزرگ یا هار جا  هارخانه

های غا دهند هه در بسیاری از ش رهای ج ان اشتای را ترکیل میها( شاوند، تودههمانندهای این

هاراند. چرخ ش ر بدون نیروی  یمتنوعی دارند در شاکل درنوردن روزی خود از خیابان. اینان توده

های شیک ش ر قامداد دهوراسیون بخش یزنندههمچرخد، هر چند چه بساا زاید و برهار ننان نمی

 دهد. ترین بخش پرولتاریای ایران را ترکیل میبزرگ شوند. این تودهمی

                                                      

. زراعت روی ماک ۰هایند: شااان اینترینشاامرد هه عمدههاووس واعااای مرااخصاااتی را برای تولید دهقانی برمی ۰

ای دارد. . تقسیم هار میان افراد هارهعن است و شکل ساده۵ د اساسی تولید خانواده است. . در نن وا۸شاخصای اسات. 

نلا  در  د . به هارگیری ماشااین۱. تولید برای مصاارف خانوادگی وزن بالایی دارد )در مقایسااه با تولید برای فروش(. ۰

 پایین است. بنذرید به:

. ت ران: انترارا  صمدیه داری در اقتصاد ایرانارهای پیراسرمایه(، ساخت۰اقتصااد سایاسی ایران )ج. هاووس واعاای، 

 .۳۱−۳۱، ص  ۰۵۳۸

،  . ۰۵۲۰ی. ت ران: نرااار نی فتا  میمامدابراه یمامدا مد گل. ترجمه ایران بین دو انقاا ،  انینبراهام رواندی ۸

۰۱−۰۱. 
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های سایاسی ایران اییا هرده است. گسستذی به فقیر شا ری نقرای اسااسای در تاو  یتوده

فقیر ش ری گاهی خود پیرذام بوده، چیزی هه در همین  یشاورش و انیجار انجامیده اسات. توده

های برانذیخته ایم، و گاهی به جنبششااااهد نن بوده ۰۵۳۲و نبان  ۰۵۳۱اخیر، در دی ماه  یدوره

شاهد  ضور و نقش ننان  ۰۵۱۱ذر پیوسته: دو انقاا  مرروییت و عد ساطنتی توسط نیروهای دی

 .  هستند

قررهای سنتی به   یسادگی در زمرهبهروساتاییان و اهالی ش رهای دورافتاده و ماروم را نباید 

نید و اشااره به دو فضل یعنی بینش و پایذاه مدرن در مرهز پدید می−ی سانتیشامار نورد. دوگانه

گرا و متجدد جدا  بینری نا  نیست  بیرتر از ننکه موعو  فاسیه باشد، موعو  دا  سنتدارد. ج

روستایی و نیز فقیر ش ری هید  یاقتصااد سایاسای اسات. جدا  بر سار امتیازوری است. اما توده

ورزند تا در میان ننان تبایا هنند و ورزیدند و میگرایان تااش میهه سااانتامتیازی نداشاااتند. این

ویراان را به نیع خود بسیج هنند، داستان دیذری است. جایذاه اصای روستاییان با هنارافتادگی نیر

شاود اما نه به صور  رشدی هه به یک گام رفع میبهگامشاود. هنارافتادگی از رشاد، مراخ  می

قیر و های فهند. مااهپیوساتذی باهیییت برساد. م اجر  به شا ر مرکل هنارافتادگی را  ل نمی

 دور ش رها تجسم این هنارافتادگی هستند. یشیه ا

های اجتماعی در ایران بیرااتر اسااتعداد نن را دارد هه فقیر شاا ری در میان همه گروه یتوده

های ماای و و اعترا  ۰۵۱۱شود. انقاا   (contentious politics) امل سایاست ستی نده 

ها در انقاا  فعا  نراایندهد.  اشاایهیش میی اخیر این قابایت را نماچ ار دههبیش از فراگیر در 

هم این است هه چندان دستبودند، اما روساتاییان در مجمو  همراهی چندانی با انقاا  نداشاتند. 

جنگ با عراق تقویت  یخمینی نبودند. در روسااتا، پایذاه  کومت اساااامی در دورهالاه نیتیرفدار 

شاادند، نیون به جریان ن جا  بساایج و سااساه میداد، یا جوانانی از نشااد. وقتی دهی هرااته می

 افتاد.می

پایذاه اصای ماها در ایران ش ر است، نه روستا. همواره ماها ش ر و ماها ده از هم متیاو  

اند و دارند. شاا رها به یک درجه و به یک شااکل ماهبی های هم با هم فرق داشااتهاند. نا یهبوده

تازه در دوران جدید و  −اصو  ن اد رسمی  وزوی است هه م –ش ری  ینیساتند. ماها ن ادینه

 شود.ونمد میان ش ر و ده وارد روستاها میرفتبا تس یل 

در ایران همچون دیذر هراورهای مساامان، در عصار جدید دو پدیده و روند در رابطه با ماها 

 پعرمسامانیل و همراه با نن از نو مسامان شدن از جماه در شک ۰اساامی شدن اساامچرمذیر است: 

                                                      

 این اصطااح از عزیز العظمه است. بنذرید به: ۰
Aziz Al-Azmeh, Islams and Modernities. London and New York: Verso, 1996, P 
56. 



 تعلق داشتن، تعلق نداشتن، بخش دوم/  31

 

 
 

 |
ی
اس
سی

د 
صا

اقت
د 
نق

 |
 

پ اوی دو روند پیش  ی. در دوره(over-Islamization) هارگردیِ گزافهمسااااماانباه معنی 

 ینرااینند. تأساایس  وزهبه ثمر می ۰۵۱۱گرا در انقاا  روند و در بساایج انقاابیِ رهن ساانتمی

پیر  به قو  religious fieldدینی ) یی قم، نظم یافتن نموزش  وزوی و انکراااف رسااتهعامیه

بوردیو( در میان شاایعیان و تا  دی ساانیان، تأساایس نرااریا  ماهبی، انترااار انبوهی هتا ، 

های این دو گیری مؤساساا  دینی مختاف و اعزام مباا به گوشه و هنار هرور همه از نرانهشاکل

 خواهد با فکر عصر جدید مقاباه هندگیرد هه میهیش شکل میروند هساتند: با یکی اساامی راست

 یعنوان تختهبهاز خود تواناایی رهبری فکری در ج اان نو را ابراز هناد، با دیذری اسااااام عرفی و 

هافی  یشاود. مسامانی قدیم را به اندازهشاود هه در عین  ا  دور انداخته میپرشای اساتیاده می

 بینند.ایدئولوژیک و سیاسی نمی

ای وگردانی از دین و نقد نن جاوهاست، همچنان هه ر« دگرگونی بزرگ»ای از نومساامانی جاوه

های جدید یابند، منزلتهاای فرهنذی در فضاااای اجتماعی بازتا  میدیذر از نن اسااات. دگرگونی

ها و هیییت صدق و ها  نن ا هنند. خودنگاهیهای قدیم را از نو تعریف میهنند و منزلتایجاد می

 گردد.متاو  می

گرایان را از نظر منابع مالی، دهاد، سااانترخ می دین یهاایی هاه در  وزهتاو  یمجموعاه

تج یز و تاکیم منابع  یدین دوره یپ اوی برای  وزه یساااازد. دورهساااازمانی و فکری قوی می

د. این انجاوترگیرد، معمنمان از نظر بسیج منابع از رقیبان اسات. جنبش ن ایی عد پ اوی هه درمی

دینی به پراااتیبانی دولت از نظر منابع  یی هه  وزهشاااد بدون امتیازهایجاوافتادگی میسااار نمی

 ۰داشت.

 

 دگرگونی بزرگ ■

 و شااکل گرفتن زیرساایسااتم اقتصااادهار  پولانی ( « )دگرگونی بزرگ»در میان ما هم اساااسِ 

در شکل هارخانه،  –داری هه هم جسمی دارد است، اقتصاد جدید سرمایه تیکیک شدنش از اجتما 

داری، به میابه ساانجش هارنیی، هاردانی هم رو ی. روح ساارمایه −ز هالا بازار، و ج انی انباشااته ا

اور بنا  های پیرینجدید به ایران دمیده شد. روح دورهفضل وسیاه، با −سودنور و  سابذری هدف

شاد میان شاه و رعیت، میان اشراف و عوام، میان این یاییه با نن یاییه، بود. تیاوتی ناتی قایل می

نذرد به هارهرد است  در می (formalist)باور جدید صور  یقه با نن فرقه. روح دورهمیان این فر

                                                      

 های اجتماعی است:نقش منابع در جنبش یای م م دربارهزیر نوشته یمقاله ۰
John D. McCarthy and Mayer N. Zald: "Resource Mobilization and Social 
Movements: A Partial Theory". In: American Journal of Sociology Vol. 82, No. 6 

(May, 1977), pp. 1212-1241. 
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گیری شااده و در جدو  سااود و زیان بنراایند. این تواند اندازهپایر و این هه هدام توانش میاندازه

های هند: نا  اربا  دولت و نا  اربا  دین و مجموعهبااوری با دو نا  مراااکل پیدا میصاااور 

خواهند درباره پایرند و نمیط باا هر دو دساااتاه، و برعکس: این نوا  صاااور  جدید را نمیمرتب

ا جدید ب یشان  سا  پس بدهند و موعو   سابرسی قرار گیرند. جامعهشاان و میید بودننییهار

شاود. دیذر هسای روا نیست بذوید من نیازی را برنورده نیازها و برنورده شادن نیازها مراخ  می

هنم نیاز شما چه باشد. اما روا نبودن، به معنای واقعیت نداشتن به این صور  هه تعیین می هنممی

 نیست.

خوا ، −غنی، عوام-های فقیرورود به عصااار جدید با دوگانه یدر ایران، ناابرابری در نساااتانه

گر اسام دادند. هارنمد. زارعان بخش اصاای رعایا را تراکیل میاعیان و اشاراف به بیان درمی−رعایا

، تا ،  ما یافت: نهنذر، مسذر، رنذرز، تنهعام نداشات، و بساته به صنف و نو  هار نامی خا  می

 گیریشااد. در نغاز شااکلدوز، فراش، عماه، فعاه... فعاه معمولاً به عماه و بنا ایااق میخیاط، پالان

 بعداً هارگر خوانده شد.ای هه شد برای اشاره به هل یبقهنگاهی یبقاتی جدید، از نن استیاده می

داری با رشااد بازار توسااعه پیدا هرد. اقتصاااد معیرااتی هه در ولایا  و هااً در خارج از ساارمایه

تدریج جای خود را به اقتصاااادی داد هه در نن تأمین بهشااا رهاای بزرگ چیره بود،  یماادوده

هالا داد. پو  زبان −پو  یهالا جای خود را به رابطه−هالا یمیاانجی نیازهای زیساااتی و رابطهبی

گیری و گسترش زیرسیستم اقتصادی شکل یساز شد. قیمت، نیروی مارههمراترک شاد، مساوی

 است.

ای بود، اماا اتیااقی هه با ورود به عصااار جدید افتاد ای پاایاهدر باازار قادیم هم قیمات مقولاه

زده یا ، نظام ه ن را بارانارزد؟ این نو  نذاه ارزارزد؟ چقدر میگااری بود: میشدن قیمتهمذانی

هرد. فعاذی هم از بافتار اجتماعی قدیم منتز  شاااد و تبدیل به نیروی هار گردید. بازار در موقعیت 

جادیاد شااارو  باه اساااتیااده از این هاالاا برای توزیع و تولیاد هاالاای جادیاد هرد. نخساااتین 

م جدید ه یتند، در دورهتولیدهنندگان سربرنوردند. تاجران هه در گاشته ارج اجتماعی داش−تاجر

شناسی قدیم ای هه ارجمیانی بودند. در دوره یشان از اعیان ردهارج خود را  یظ هردند. سارنمدان

داد، این موعاو  اهمیت داشت. ننان با ارج وارد عصر جدید شاناسای جدید میجای خود را به ارج

ی هرد، به جنبری پیوستند و نن را به مدار ا تراما ترام شده به ننان بیشدند، و زمانی هه دربارِ بی

 خواهی نماد ورود ایران به عصر جدید شد.ای هراندند هه با نام مررویهتازه

جدید ایرانی در قالا تبدیل مماکت ماروساااه به هراااور جدید انجام  یگیری جامعهشاااکل

 هه نیروی چرمذیریگردانی اسات، بی ننپایرد. این به معنای نقش بالای زور در روند پیوساتهمی

پارگی ه ن به مواد و مصال  نظم تبعیضی جدید تبدیل برای گریز از مرهز وجود داشاته باشاد. تکه

شااوند  اشاایه و موعااو  مااساابا  امنیتی مرهز برای مرزبانی. معضاال شااود. اهیر ولایا  میمی

در درون  صار،  گیرد. یکسارچذی، امر نظامی اسات.ای نن پا مینا یه-انتذراسایون در شاکل قومی
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بازار  شود، با گسترشنید هه روابط بیرتر میپارگی ادامه دارد. ادراک تبعیض اما وقتی پدید میتکه

جایی دولت به صاور  بوروهراسی و همچنین استقرار های  مل و نقل، و  ضاور همهجدید، امکان

 ذی نسبی وجود داشت وربط ساخته نرده بود. هم پیوستهای بینظام نموزشی جدید. هرور از تکه

ساارنوشااتی هه در شاارهت فعا  ولایا  در وقایع مرااروییت هم میل ترهیبی و درک مؤثری از هم

بندی ها لایهها و قطعهخود را نرااان داد. همسای تبدیل مماکت ماروسااه به هرااور، در درون تکه

 شده امکان پیوستذی ساختاری یافتند. بندیلایههای جدید شکل گرفت. تکه

 

 تکه و تشکیل ملت جدیدتکه یگذار از جامعه ■

ایران تاریخی  یتکه اسااات. در پ نههای انساااانی در همه جا معمولاً تکهشاااکل ه ن جمعیت

اند،  تنا میان اندکها ها، شاا رها و روسااتاها. ارتباطها و عراایرهها، یاییهبینیم از قومموزائیکی می

بندی وجود دارد. ای ردههای ش ری و یاییه. در جماعتشا رها،  تنا میان مرهز  کمرانی با نوا ی

ها هواقعیت عینی ندارد. رد بالایی یا پایینی در سرتاسر هرور به صور  یبقه یاما تصاور از یک رده

های فراگیر شااویم، مذر در شااود هه قایل به وجود یبقهوجوه مرااترهی دارند، اما این نباید باعث 

پایر ها یکساار انتقا بندی یبقاتی بر مبنای اشااتراکساابت انتزاعی. ردهبیانی فرانذر و به همان ن

شناسی اجتماعی در شکل عینی نن. خان این نا یه یا رئیس این یاییه لزومًا هید نیست به هستی

همبساااتذی یبقاتی با خان نن نا یه یا رئیس نن یاییه ندارد. ممکن اسااات به خون یکدیذر هم 

با  شود و معاکبا دین تعریف می« مات»همبستذی مای هم وجود ندارد. ترنه باشند. چیزی به اسم 

گیرد هه مردمان یک پ نه تاریخی یا بخری از مناِک. یک هویت روایی هم در یو  تاریخ شاکل می

ها ساز این هویت روایی تا  دی نیست هه قومگرداند. توان همبستهننان را به یک منراأ وا د برمی

مداوم با هم نباشااند. چیزی به اساام داخل و خارج، و خودی و بیذانه در معنای  ها در نبردو یاییه

 امروزی هامه وجود ندارد.

« مات»شاااان گیرد هه اینک در جمعهایی پا میباوری با ادعای همبساااته هردن جماعتمات

ته اریخِ پیوسهایی درباره خاک و خون و تشوند. مات تبار دینی و روایی دارد، و با پنداشتنامیده می

توان مضاامون نن را سااکولار نا  خواند. غیر  دینی در غیر  مای همراه اساات. در هید جا نمی

ای هند و به نن هیییت تازهشاااود و در اداماه، غیر  مای غیر  دینی را بازتعریف میسااارریز می

نین باوری اسااات، چون مبتنی بر باور به سااارشاااتی ویژه اسااات، و همچباوری، نا دهد. ماتمی

توان بر روی اسااطوره بنا هرد، و ننجایی هم هه باوری اساات، زیرا ساارشاات ویژه را تن ا میاسااطوره

 یفریبنده یشود، دارد به اسطوره جامهیابد و به نژاد و ژن ویژه متوسال مینمودی شابه عامی می

 پوشاند.عام را می
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باوری در . تراژدی ماتسااازی اساات، انتذراساایون مای اسااتباوری همبسااتهادعای هانونی مات

های برنورده نکردن این ادعا اساات. ادعا به مسااتمسااک ساارهردگان در تعیین ساارنوشاات جمعیت

شااوند. این ساارهردگی از مواد و مصااال  خوانده می« مات»شااود هه اینک ای تبدیل میانسااانی

ساااتذی پیو بندی یبقاتی رو بهساااازد هه اهنون با ردهپارگی ه ن یک نظام تبعیضااای تازه میتکه

 ۰همراه است.

یم رسیبقاتی پر از تبعیض و جدایی جدید می« مای» یه ن به جامعه یتکهما از جمعیت تکه

زمانش نن شتابزده و تابع  ،۸شودو این جامعه، با پیرارفت تجدد، دچار جدایش سایساتمی هم می

 گردد. میها در نن پرجاوه و پرتأثیر شود و عوار  ناهمزمانی همزمانزمان ج انی می

 

 قدرشناسی جدید و تبعیض در حاشیه و مرکز ■

نورد. های فرهنذی را به دنبا  میهراااور و مایه یقدرشاااناسااای جدید تاقی تازه از هر نا یه

ی ای از ارزیابشود و وارد نظام تازهای بود  یظ میعناصری از نذاه قدیم هه امنیتی، ماهبی و یاییه

رود. این دو معمولًا در گااری پیش میسازی و تیاو ست همسانشود هه در نن همزمان دو سیامی

شود. به هر ها با بازتولید و تیبیت تبعیض همراه میسازی ناهمسانتقابل با یکدیذر نیستند. همسان

امنیتی یعنی جایذاه نن در مااساابا  برای  یظ و گسااترش قدر  مرهز  یای اینک از زاویهنا یه

ارزد، خود مردم و نمی-ارزدزایی اقتصاااادی. در  ساااابذریِ میب ره یزاویهنذرند و همچنین از می

 هننده رازدایی هنتر شاااان جایی ندارند یا جای اندهی دارند. تیاو دساااتاوردهای زندگی تاریخی

باور ای نا هند. این ایدئولوژی با بینش اسطورهایدئولوژی ناسایونالیساتی مرهز توجیه و ترویق می

هرااند. ایدئولوژی مرهز در عنوان روایت رساامی از تاریخ ساارزمین برمیبه. روایتی را نیدپیش می

                                                      

هاای اجتمااعی مدرن به هم زدن نظام تبعیضااای از راه ی هنونی پیرااارفتذی نظاام یبقااتی و جادایشدر مر ااه ۰

ای هه با خونریزی شاادید و در هر صااور  با مرگ و باوری اساات نن هم از یریق جرا ییابی تکرار تراژدی ماتیهزتج

باوری ی عااارور  تقویت هرچه بیراااتر مضااامون اجتماعی مبارزه عایه تبعیض، ماتاسااات. در دورهتبااهی همراه 

باوری بد شاید در نغاز باوری خو  دربرابر ماتغیرخودی است. مات-پریرای اسات، چون مبتنی بر تیکیک خودیزمان

ای جدید معنا و مضمونی واقعی هایی همابیش ماروساه به هرورهتکه در قالا مماکتهای تکهگاار از جمعیت یدوره

 ی مطاق باشد.تواند فاجعهباوری در موقعیتی است هه میداشت. اینک اما مضمون ماصننل نن تکرار تراژدی ماتمی

مدرن جدایش  یجامعه –ی جدید بندی شاادهلایه یجامعه –تکه تکه یای جامعهبندی سااه مر اهتقساایم یایده ۸

گیری از خطوط های فکری اوساات، نه جزئیا  نن. من صاال از نیکااس لومن اساات. ال امیافته به لااظ ساایسااتمی در ا

تر از تر و مناسااااتکه را دقیقتکه یجدید، به جامعه «مای» یجامعه یایران در پیش از دوره یویژه نامیدن جامعهبه

 ه اینجا:بندی لومن بنذرید بدانم. در مورد تقسیمفهودالی می یهایی چون جامعهعنوان
Niklas Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik - Studien zur 
Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 1., Frankfurt/M 1980. 

 



 تعلق داشتن، تعلق نداشتن، بخش دوم/  35

 

 
 

 |
ی
اس
سی

د 
صا

اقت
د 
نق

 |
 

گااری های ارجانذیزد. از امکانهاای مورد تبعیض واهنش ایدئولوژیک برمیهاا و ناا یاهمیاان قوم

 گردد.مند جامعه است، هاسته میمتقابل هه شاخ  جامعیت هیییت

هند، یعنی بنابر اقتضای قدر  نن را مماکتی را جور میوقتی مرهز با  رهت از نیع خود جنس 

، و تواند نداشته باشدفرهنذی یکی می یهند، داشتهدهد و نیین و ساازوهارش را تعیین مینظم می

بارنمده  ناجورای اجتماعی او نداشااته به  سااا  نید، اگر فرد در میان قوم یا منطقه ینیز داشااته

 باشد.

ولاایاا  جنس جور نیسااات، در مرهز نیز. قادر  مرهزی، متجدد هه از نظر هاانون قادر  در 

ینه تدریج ن ادبهمعنا نیست هه سیستمی هه  دانبزند، اما این شاود، قرارهای سنتی را پس میمی

رود هه یک وجه بارز نن هند. انتذراسیون با الزاما  قدر  پیش میشاود، متجددان را انتذره میمی

شااود به جا  متجددان در ت، انتذراساایونی اساات هه مادود میانتذراساایون ساایاساای ناق  اساا

دسااتذاه بوروهراتیک، همچنین تقویت زیرساایسااتم اقتصااادی جدید و از این یریق تقویت پایذاه 

 قررهای مدرن.

 

 ملت و انتگراسیون ■

شاااکل گرفت. این مقوله  ماتمنجر به انقاا  مراااروییت می وم جدید  یگیتیم هه در دوره

انتذراسایون، در تهوری به صاور  ترخ  دادن به مردمی هه  یرای یرح مساهاهچارچوبی شاد ب

در عمل تظاهر  ماتجایی هه شان. ننن ی به ننان و پیش گااشاتن  قوقساازند، ارجهراور را می

شود هه بعرشی یبقاتی، های ممتاز، معاوم مییابد، چه در گیتمان سایاسی غالا و چه در تجمعمی

قیدتی و سایاسای اسات از هلن جمعیت. ترهیا دور او  مجاس شورای مای جنسایتی، قومیتی، ع

گااری این بنای هج و ناق  بود: جمعی ترکیل شده از شاهزادگان و درباریان، گروهی از مظ ر پایه

ها، تجار و اسااتادهاران مرتبط با بازار )اصااناف(، عاما و اعیان و اشااراف و مااهان و ساارهردگان ایل

جدید. تغییرهایی هه از نن پس در می وم مات داده شاااد، همه بر مدار یک بخرااای از فااعااااان 

 انتذراسیون ناق  و معیو  بودند.

شود، اما این به دلیل جاافتادگی یک های یبقاتی تعاق به مات برداشاته میتدریج مانعبهراهراً 

 در همه جا تاباوینظام امتیازوری اسات هه به خایر عماکرد مبنایی نن دیذر لازم نیست در قانون 

شااود و دگراندیرااان و منتقدان نظام را برافرازند. ورود ممنو ِ صااری  شااامل زنان می ورود ممنو 

شود، اما پس از انقاا  سااطه. در مورد زنان در اواخر  کومت پ اوی ورود ممنو ِ قانونی تعدیل می

بندی در درون هم مبنای ردهشوند. دین دوباره زنان از جمع مات دارای  ق هامل هنار گااشته می

چه از نغاز تاهنون ثابت مانده اساات، ممیزی ساایاساای در گردد. ننمات و  اف گروهی از نن می
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ای دارد بر سا یبقه و جنسیت و بندی امتیازورانهتعیین ترهیا مات اسات هه در درون خود رده

 دیانت و قومیت. 

از نن گار هایی هه باید بت به وریهساااز بود، اما پرش نن نسااجنبش مرااروییت خیزی تاریخ

ها به سیاست جدید، ورود نسبی ولایت یدهی به  وزه، باند نبود. دساتاورد اصاای نن شکلهردمی

ا سیاست ستی نده بود. ب یسیاسی و به راه انداختن گردونه ینن، تراکیل انجمن، تأسایس رساانه

شااود. دولت به موعو  چالش فته میگیرد و به چالش گراین سایاسات دولت مورد خطا  قرار می

شاود. در گاشاته دولت چنین موعاوعیتی نداشت. دولت هم مردم را به موعو  عمومی تبدیل می

 .مایتچالش تبدیل هرد، از مجرای 

یک  −جمعیت و مبنای قدر  باشد  یهنندههه قرار بود جمع −رعااشاه، برای مات  یدر دوره

را در ع د باساااتان ن ادند. از دید ایدئولوژی جدید فااهت نن  یجانراااین جعل شاااد: مایت. پایه

دید هه ما را از نن ع د هایی میامروزین توعاای  خود را نه در وعااعیت عمااً موجود، باکه در عامل

گیتند به یعمن وجود شاااهان اسااتوار گرااته و هه می –هرد. تعاق به مایت نریایی باسااتان دور می

ایدئولوژیک  یماات شاااد. تبعیض و هناارگاااری یاک پایه ، شااااخ  تعاق باه−تاداوم یاافتاه 

شاادند، با منطقی مرااابه، یک ایدئولوژی مدرن یافت. مردمی هم هه موعااو  تبعیض می−نرهائیک

خواهی نمودند و همزمان پرچم  قهردند. ننان هم خود را باساااتانی میمدرن جور می-نرهاائیاک

 افراشتند.مدرن را برمی

گیرد. ت یا مات مسااامان جای مات مترااخ  شااده با نن مایت را می، ام۰۵۱۱پس از انقاا  

ه شود. در هر دو دوره نظام ساطجعیری تعیین می ینسابت با شیعه یاین بار تعاق به مات بر پایه

ها هعدهای امتیازوری هستند هه در نن ا دهد. ایناز تجدد و سانت تعرییی ایدئولوژیک به دسات می

خورند. تجددگرایی رعاشاهی نرهائیک است، منری معین به هم گره میسرسسردگی، نظم، بینش و 

های ه ن ساطنت ایرانی پیش خود را با شیوه یساازد و سااطهاز ایران پیش از اسااام اساطوره می

گرایی جم وری اسااااامی هم مدرن اسااات، اراده به قدر  نن هیییتی مدرن دارد و برد. سااانتمی

های مدرن ساطه است. اساامیسم ایرانی همبسته با ناسیونالیسم نیکها و ابزار و تکشایوه یشاییته

گیرد در برابر ای از نن است. ایرانیت از اساامیت ب ره میایرانی اسات، دگردیسای نن اسات، نساخه

نزادی و مسااوا ، و اساامیت هم از ایرانیت  یروشانذری و خواهنده یهنندهتجددگراییِ برجساته

 ر دشمنانما در برابیا  ما در برابر بیذانذانای هه به تقابل گریاکیم سااطههند برای تاساتیاده می

رهزی است م ینیاز دارد. بنابر تصور ناسیونالیسم ایرانی و اساامیسم ایرانی ایرانیت دارای یک هسته

دهد. این هسااته در هر دو ایدئولوژی پ اوی و شاایعی همسااان هه اصاال و نا  نن را ترااکیل می

مخایا قرار دادن  یهنیم با بررسی جغرافیای امتیازدهی و میزان و ناوها هراف میهساتند. نن ر

گردی باوچسااتان با جایی چون فارس یا اصای ان یکسااان اهالی منایق مختاف. امتیازوری و ساوژه

 ممتاز است.  یهسته ینیست. باوچستان در  اشیه
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از انقاا ، شاه جانرین دیذری بود. پس « خدا، شاه، می ن»در زمان پ اوی یک شاعار شااخ ، 

شود، دو عنصر دیذر می یهنندههننده و تعیینای هه در نن عنصار قدر  تعریفیافت، اما همتافته

بخرد و دگرگون نراد. بر این پایه می ن به خودی خود وجود ندارد. قدر  است هه به نن معنا می

گرایی   دستکاری و جعل است. سنتوری از نن را مرخ  هند. می ن موعو د تعاق به نن و ب ره

گرا با پاساداری از هایت سنت و میرا  فرهنذی گرا و اسااامدر هر دو شاکل ناسایونالیسام باساتان

تاریخی هم با ساانسور و تبعیض مواجه  یزنند. گاشاتههمراه نیسات. هر دو دسات به انتخا  می

نورند: برخی یادنوری را پیش می شاود. بر همین قرار هر دو ایدئولوژی نو  همساانی از سیاستمی

مردم و بایذانی گاشاته و اسناد  یتواند به یاد مردم بماند، برخی چیزها نه. هر دو  افظهچیزها می

 هر دو مرام است. یهنند. جعلِ سنت، رویهمعاصران را دستکاری می

 

 سنت و تجدد ■

دو را به عنوان دو نو  فضل در قالا فضای اجتماعی هر  ۰برای تبیین تقابل میان سنت و تجدد

عنوان نوعی بهف میم و هم عنوان برتری میبهشااویم هه فضاال را هم هنیم، و یادنور میتعریف می

                                                      

جدد سنت و ت یتوان گیت هه مسهاههای تاریخ معاصار ایران است. هااً میترین فصالبرنمد و سایر این تقابل از م م ۰

های امروز و دیروز از شناسی اجتماعی متکی بر دادهشناسی اجتما  ماست. هستیهای هساتیترین پرساشاز م م یکی

های تاریخی همک هند. های دید در بررسیتواند به یرح پرساش و روشن هردن زاویهجامعه اسات، و به سا م خود می

 شود:هایی اشاره میدر زیر به نکته

های  امل نن ا. معمولاً ت و تجدد ترهیبی اسات از بوده دانستنِ دو فرهنگ مختاف و سوژهسان یپاساخ رایج به مساهاه

، یک شود متجددشود: یک بخش میگیرند و بر اساس نن ا تیکیکی در جمعیت میفرهنگ و سبک زندگی مبنا قرار می

ی و نو  فعالیت اقتصااادی زیساات ماد یبینی به شایوهتر ساابک زیساات و ج انشااناساانهبخش سانتی. در نذاه جامعه

ا از گیرد یباورانه اسات. این تصور پایه قرار میشاود. اِشاکالی هه در این رویکرد وجود دارد گرایش نا گردانده میبرمی

رشت انسانی با دو س یشود هه گویا سنت و تجدد قایم به نا  هستند و سنتی و متجدد دو تیرهنذاه  اصل می یشیوه

دهند وقتی بازتا  نن ا را هنند. اما دو نا  راهراً مجزا جدابودگی و استقاا  خود را از دست میمتیاو  را مراخ  می

هند هننده اسااات. سااانت تعیین میدر هم ببینیم و دریابیم هه بازتا  در دیذری تا چه  د برای هویت هر یک تعیین

نده، فراز و فرود دارد. در همه جا، و نه تن ا هنهند، سانت چه باشااد. این بازتا ِ تعیینتجدد چیسات و تجدد تعیین می

های ساانت و تجدد گیرد و با دگرگون شاادنِ هسااتیِ مبنای تقابل خودِ می ومبینیم هه تقابل شااد  میدر ایران، می

یابند یا تن ا روشنذر رخدادهایی دهند و هارهرد موععی میشاان برای توصایف واقعیت اجتماعی را از دسات میتوانایی

را  متجددبذیرد، جای  هارماافظهرا  سااانتیشاااوند. ممکن اسااات تا  دی جای سااار به لااظ تاریخی می در پرااات

. و اصااولاً ممکن اساات دیذر نیاز خاصاای به این جیت برای توصاایف وعااعیت هنونی نداشااته باشاایم )به این خواهتاو 

ت. نن ا در واقعی یها و پایهر پویش می ومگردیم(. اشاره به این تاریخیت لازم است به خایموعاو  در پایان نوشته برمی

 انقاا . یاهنون باید ا تیاط بیرتری در استیاده از نن ا به هار بست، در مقایسه با میااً در دورهچنانکه هم
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دانش و منش. رقاابت بر سااار جایذاه در ماور عمودی با اتکا بر پایذاه در ماور افقی به اعتبار نو  

د(، و سبک زندگی )سنتی یا جدید( در فعالیت اقتصاادی )سنتی یا جدید(، نو  دانش )قدیم یا جدی

 یک هاام رقابت میان دوگونه فضل است.

ای ندارد. در ش رهای شود. این به نن معنا نیست هه گاشتهرقابت با شارو  عصر جدید نغاز می

پ ناوری هه ایران با هر تعرییی بخرای از نن است، نوعی زندگی ش ری جریان داشته هه  یمنطقه

ز نن در ادبیا  بازتابیده اسات. بخش اصای ادبیا  به دو زبان اصای منطقه یعنی هایی قوی انراانه

هند هه  امل یک هویت فرهنذی و عربی و فارسااای  کایت از وجود جریانی در زیسااات و فکر می

مدارانه است. دبیران و شاعران و فیاسوفان عمدتًا نسبت مستقل از زیست و فکر شریعتبهاجتماعی 

                                                      

های دو سااوی رابطه. باشااندگی به باوری پایه قرار دادن رابطه اساات نه باشااندهباور یا متمایل به نا بدیل نذرش نا 

گردد و بدون تمایز و تقابل و بازتا  واقعیت ندارد. این در عین  ا  نیی نیس باشاندگی نیست، یعنی چنان برمیرابطه 

هننده برای ای در روندی معین، تعیینای رابطهها برخوریم. اما در دورهوجود تن ا به رابطه ینیسااات هه ما در عرصاااه

 شود.یابی میهویت

تجدد یک فرد یا گروه نه سنتی است، نه متجدد. به این دلیل -بازتابی سنت یز رابطههاسات. خارج اجامعه جمع ارتباط

از پویش شاا ری در عصاار جدید « ماندگیعقا»روسااتایی به عنوان ساانتی.  ینادرساات اساات تاقی عمومی از توده

 گرا بودن نیست.خود سنتخودبه

توانیم به سادگی منظور هنیم. سنتی و متجدد را یهای موعاعی و شخصانی را هم مباور نباشایم، همسوشاانیوقتی نا 

یان ها وقتی باست. تیاو  یا نن –یا این شاان به صاور  ن  در نظر گرفت هه بیان نسابتنباید به عنوان دو سانخ ایده

به  هاگردند. گیتمانشوند، بارز میگر میهای زندگی هامااً متمایزی جاوهیابند و در سبکفرهنذی و سایاسای روشن می

روند. همواره باید پرسید: از چه نظر، درهجا، بر سر یابند و در واقعیت زندگی درهم میصاور  موعاعی تقابل قطبی می

ای؟ در مورد نغاز تاریخ تیاو  از تقابل فضال جدید و قدیم ساخن گیتیم. اما این تبارشناسی تن ا فصل او  چه مساهاه

نید. رشد جمعیت، تارک جغرافیایی، جمعیتی و پویش نسای پیش میختذی یدهد. پس از نن نمداساتان را توعی  می

گیری یک موعااو  جدید را ها روی هر دو ماور عمودی و افقی انتقا  از موعااع به موعااع دیذر و گاه شااکلو جابجایی

دهد هه ما به دست می« شام»ی در با  هیتم گاساتان توصاییی از تاو  در ماتریس اجتماعی ساعدشاود. موجا می

 ایم، البته نه به صور  غاونمیز زیر و رو شدن:شاهد چیزی شبیه نن بوده

 ای در شاموقتی افتاد فتنه

 ای فرا رفتندهر هس از گوشه

 روستازادگان دانرمند

 به وزیری پادشا رفتند

 پسران وزیر ناق  عقل

 به گدایی به روستا رفتند

ای روند و  اصااال درنمیختذی از هر عنصااار چیز تازه های مختاف و درها درنمیخته شااادن جریانفرهنگ یدر همه

های اب ام و دوپ اویی قاعده اساات. ادبیا  فرهنذی ما نمیختذی و بروز  الت یخِطنه ساااختن همابیش وجود دارد. برای

ری را های خودش را دارد. هم ف م متقابل و رواداها و بدیما سارشاار از اب ام و ای ام است. نمیختذی و دوپ اویی خوبی

 گردد.های معناشناسانه میشود و هم باعث بااتکاییی، فقدان صرا ت و انتقا موجا می
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تمایزگااری میان  ۰خود را دارد. یجتماعی شا ری تعاق دارند هه سانت پیوستها یبه یک رساته

بارز این رساته اسات. از میان همین رسته است هه فاعاان جدید  یخود و فقی ان وجه مراخصاه

ا شاود: تقابل دو نو  فضل. اینک دیذر درگیری نشکارخیزند. تمایز پیراین به تقابل تبدیل میبرمی

: گیرداعی اسات. همزمان با بروز این تقابل تاولی در مرااغل ش ری صور  میبر سار پایذاه اجتم

تجار  با هالاهای جدید و وارداتی و سااسس تولید برخی از نن ا و همچنین گسااترش اشااتغا  در 

 شود. دستذاه دولتی هه مدام به شاخ و برگ نن اعافه می

های ماعی نو هم هساات: ارتباطایم هه تقساایم اجتتقساایم هار نو شااده یاینک ما وارد مر اه

رسااد، بخراای دیذر دگردیسااه های ه ن به پایان مینیند. عمر بخراای از ارتباطای پدید میتازه

 ۸یابد.شاااود، و در واقع خود جامعه نغاز میما هم نغاز می یجامعه« دگرگونی بزرگ»شاااود. می

بود. این  «مکانیکی»میل دوره ایم ذر به قو  ایها با یکدتکه یتکه بود. رابطهاجتما  پیراااین، تکه

ار نذه ها را فرمانبردساااطانی از بیرون تکه یاییه نساابت به نن یاییه موجودی بیرونی بود. دسااتذاه

شااد، و در ها تقساایم میها و فرقهسااازِ اصااای دین بود هه خود نن به ماهاداشاات. همبسااتهمی

 ی دیذر.ش رهای بزرگ دینی یک چیز بود در روستاها و ایاا  چیز

ساه مراخصاه دارد: بینرای است هه در نن ج ان به روی  ۵تجدد بنابر توصایف ننتونی گیدنز

مات و مرارهت -ای ویژه از ن ادهای سایاسی از جماه دولتدخالت انساان گراوده اسات، مجموعه

ای اساات از ن ادهای دهند، و سااوم اینکه همتافتهساایاساات در نن را شااکل می یساایاساای  وزه

ویژه تولید صنعتی و اقتصاد مبتنی بر بازار. نمادهای تاریخی این سه مرخصه در غر  بهاقتصاادی، 

، ها را دارداین ایند: روشانذری، انقاا  هبیر فرانساه و انقاا  صانعتی. تجدد ما هم همین مرخصه

های اروپا: بینش و منش نوی شاارو  شااده با ن  یا نزدیک به ساارنمونگیریم هه نه در شااکای ایده

 ایی.هال−های پولیخواهی قدر ، و صنعتی شدن نسبی و گسترش بازار و رابطهدید، مرروطفضل ج

                                                      

 .کایرانیدر دانرنامه ا Dabirعنوان به  دیبنذر «ریدب» یدرباره ۰

 سخن رفته است: انیو منر رانیدب یاسیو س یاجتماع ذاهیجا یهتا  هم درباره نیا یجایجا در

Brian Spooner, William L. Hanaway (eds.), Literacy in the Persianate World: 
Writing and the Social Order. University of Pennsylvania Museum of Archaeology 

and Anthropology 2012. 

 گوید. بنذرید به:سخن می« هرف جامعه» از eat TransformationThe Grهار  پولانی در  ۸

 دانش سی. ترجمه مامد مالجو، ت ران: پردروزگار ما یو اقتصاااد یاساایساا یهابزرگ، خاسااتذاه یدگرگون ،یهار  پولان

 .به بعد ۸۸۵،  . ۰۵۳۰

۵  Anthony Giddens and Christopher Pierson, Conversations with Anthony 
Giddens: Making Sense of Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press 
1998, p. 94. 

https://www.iranicaonline.org/articles/dabir-secretary-scribe
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 گذاریفضل جدید و نظام جدید ارج ■

شود. فضْل دانش و م ار  تر به می وم فضال اشاره شد. عصر جدید با فضل جدید نغاز میپیش

ه فضل قدیم همراه است و نظام برتری نسابت ب یو مدیریت جدید اسات، اما از همان ابتدا با داعیه

ب داشت و ساامت، و  یزند. فضال جدید در قراون، دیوانساالاری، پ نههم میبهگااری ه نه را ارج

هند، سالاری را مطرح مییابد. شایستهسایاسات خارجی جدید اساتقرار می یادراک ج ان از زاویه

یذاه اجتماعی تخطهه هرده و بر مرور  و گاارد، اصل نسا را در تعیین پامعیار هارنیی را پیش می

توان قدر و منزلت واقعی بینی میهند. در این ج انبررسای و  ساابرسی و قاعده و قانون تأهید می

 نریند.شود از هسی هه بر روی نن میجدا می گااری هرد و بر روی نن قیمت ن اد. صندلیرا ارزش

توان شاااان را مینیاد هساااتند. همتافتذیهایی همبگاااری جدید پدیدهفضااال جادیاد و ارج

تری با شأن و منزلت دارد هه شاخ  برتری قدرشناسی نامید. قدر همان ارج است، اما تداعی روشن

جدید با  یشاادنی اساات. سااوژهو ه تری اساات  یادنور مقدار هم اساات هه اندازه اساات و  سااا 

 ۰شود.ندن قدر خود زاده میقدرشناسی، به صور  میبت یا منیی، و با نبرد برای برشناسا

نظام قدرشاناسی جدید، یک مرکل ثابت دستذاه قدر  در ایران عصر جدید،  ناگزیربا اساتقرار 

نید. نیس قدر  در عصاار جدید، اسااتقرار هایی هه تجربه هرده اساات، پدید میساااساااه یدر همه

 مدیریت یبه شیوه هند: یعنی ارج  دانستن فضل جدید، رو نوردنقدرشاناسی جدید را ایجا  می

سی ای ه ن،  سابرسالاری و همبسسته با نن الغای امتیازهای خانوادگی، اشرافی و رستهنو، شایسته

مداری. اما از یرف دیذر این قدرشناسی در تضاد است با نیس امتیاز ویژه برای هانون قدر  و قانون

با  دین هه فضل قدیم را نمایندگی سیاسی با ن اد ار یساطه یو قرر فرادست پیرامون نن و رابطه

پایانی قاجارها تا هنون عو  شده اما اصل مسهاه همان است  یهای مسهاه از دورههند. صاور می

 هه بود.

فضال جدید قرار فاعااان جدید را پدید نورد و اینان نظام فضاای جدید را بنیان گااشتند هه 

گره خورده است. دولت  دارالینونبا نام نموزش و پرورش جدید، برنمده از نن اسات. شارو   رهت 

دیم ق یها ابزاری نبودند هه بنابر دستور به شیوهبه صاا بان عاوم و فنون جدید نیاز داشات، اما نن

دار و هار هنند. منش جدیدی داشااتند هه رواجش دادند. بخراای از ننان هارگزار دولت شاادند و هج

                                                      

سااوژگی و عامایت، و برنامیدن و  یشااناسااان بر روی باره رابطهنخر ییف متنوعی از فیاسااوفان و جامعه یدر دوره ۰

 اند. گزارش مختصری در این با  در اینجا:برشناختن و شناختن ارج هار هرده
Norbert Ricken, "Anerkennung als Adressierung. Über die Bedeutung von 
Anerkennung für Subjektivationsprozesse", In: Thomas Alkemeyer, Gunilla 
Budde und Dagmar Freist (Hg.): Selbst-Bildungen. Soziale und kulturelle 

Praktiken der Subjektivierung. Bielefeld: transcript, S. 65–95. 
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ور و از این نظر تااابع. امااا بخرااای تااابع نبودنااد و مریز هااار هردنااد: هم نونور بودنااد و هم امتیاااز

روشانیکران از میان این دساته از فاعاان سر برنورد. مرکل پایدار  یتوانساتند براوند. رساتهنمی

گااری مدرن است. فکر ها بازنمای مرکل پایدار نن با ارجدوره یهانون قدر  با این رساته در همه

گااری به روشنیکر مستازم پایرش نزادی بیان است، نورد. ارجنو ارج خود را در بیان نو به دست می

 ها از نن تن زدند.دوره یها در همهچیزی هه دولت

 

 موقعیت زن ■

گااری جدید فوراً در ارزیابی از مقام و موقعیت زن منعکس شااد. نگاهی و تاقی تازه ابتدا در ارج

نان پا در نظام نموزشی نو ن ادند و به ابزارهای ویژه در مرهز، جا باز هرد. زبهی متوسط جدید، یبقه

ترویج نگاهی دساات یافتند. موعااو   قوق زنان مطرح شااد. نو  نذاه به زن و  قوق او عیارساانج 

دهد هه هنوز بینش و منش ه ن تا داد و میفرهنگ قدیم و جدید شااد. تاقی رایج از زن نرااان می

. اما مسهاه، فروهاستنی به فرهنگ نیست. منطق دار است، از جماه در میان متجددانچه  د ریره

ارزش اعافی است و  یداری در همه جا تصا ا ارزش اعافی است. نیروی هار، تولید هنندهسرمایه

هار  عنوان نیرویبههوشد هالایی هند، یبعاً مینن فرد یا سایستمی هه ارزش اعافی را تصا ا می

تر به نیروی هار زن است و از داری پرداخت همسارمایهترین قیمت بخرد. پس ترجی  نظام را به هم

داند، سازگار است. بر این پایه، توعی  وععیت زنان در ماتریس این نظر با سنت هه زن را ه تر می

داری. اینان با هم اجتماعی، هم نیاز به توجه به تداوم مردساااالاری ه ن دارد و هم منطق سااارمایه

 هایی دارند. سازگاری

بخرد، نه نیس منطق مناسبا  خواهی است هه جایذاه زنان را ب بود می ق یتردهجنبش گس

و همک به  ی هارداری ایرانی نقش اصااای زن تولید و پرورش نیرودارانه. در ساارمایهجدید ساارمایه

 تجدید قوای مرد است برای هار هردن و ب ره دادن.

 

 فرهنگی یمتوسط متجدد و موضوع داشته یطبقه ■

های گااری داشااتهای نقش م می در تخصاای  و ارزشلوژی دسااتذاه دولتی در هر دورهایدئو

قومی وقتی با تأهیدهای ایدئولوژیک -جنسااایتی-نمادین اییا هرده اسااات. نظام تبعیضااایِ یبقاتی

 یی میانی اساات. داشااتهشااود هه تأثیر نشااکارش بر یبقهای برقرار میدرنمیخته شااود، ممیزی

 ین یبقه پراهمیت است. فرهنذی برای ترخن  ا

متوساط متجدد را تسریع هرد.  یفرهنذی یبقه ییابیِ داشاتهپ اوی ارزش یتجددگرایی دوره

های سااااختاری هم یبعاً به نیع این گروه اجتماعی بود. قاعده برای ارتقای اعضاااای گروه در تاو 

و مدرک بود. فرهنذی به صاور  هسا تخص   یماور عمودی ماتریس اجتماعی انباشات داشاته
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. چیزی درس بخوان تا چیزی شویدر این قرار، نصایات دایمی مادر و پدر به فرزند این است هه 

گیری ی متوساط متجدد تعیین هرده است. با قدر ایرانِ عصار جدید، یبقه یشادن را در جامعه

شتند هه ماایان هم برای ننکه چیزی شاوند گرایش نشکاری به نن دا ۰۵۱۱  وزویان پس از انقاا ِ

 های جدید سخن گویند. خواندههم چون درسدستمدرک دانرذاهی به دست نوردند یا 

ران ای یویژه بخش متجدد نن بیراااترین تأثیر را بر بینش و منش جامعهبهی متوساااط، یبقه

ی متوسط متجدد است. قرر سنت ی، یبقهاتیکتمسیر جریان اصای  یهنندهگااشاته است. تعیین

هوشاااد روایت خود را از گیرد و میو  هم الذوهای رفتاری و ارزشااای متجددان را میمیانی و متم

 ها به دست دهد. نن

فرهنذی از راه تاصیل در ورود زنان  یمتوساط برای هسا داشته ینقش م می را تااش یبقه

د ش خواهی اییا هرده است. در میان متجددان تاصیل زنان با جامعه و یافتن توان  ق یبه عرصه

گرایان را در برابر تاصیل جامعه را فراگرفت. تجددخواهی رعااشااه مقاومت سنت یو ساسس همه

 میااً در همان« اساامی»جامعه درهم شکست. اگر انقاابی با صیت  یزنان و هااً ورود زنان به عرصاه

در  ۰۵۱۱گرفت، از تاصاایل زنان خبری نبود. رهبری انقاا  نغازین گسااترش تجدد درمی یدوره

 اش با واقعیت عمای تاصیل و  ضور زنان مواجه شد. دیذر هار از هار گاشته بود.پیروزی یمر اه

متوسااط متجدد خود را به روی ج ان  یفرهنذی یبقه یداشااته یایران معاصاار عمدتاً برپایه

گرااود. روشاانیکری در میان این یبقه پا گرفت. بخش اصااای نیروی فکری و انسااانی گرایش چ  

ی متوسااط اساات. در ایران نیز این نظر درساات اساات هه نگاهی از بیرون به میان ده از یبقهبرنم

ی میانی اسااات. اما ورود نگاهی از بیرون، هم لطف و ، یبقه«بیرون»رود. این هاارگر می ییبقاه

ی به تا  د« بیرون»مر مت بوده است هم اسبا  ز مت. وابستذی و دلبستذی هارگران پیررو به 

یابی یبقه تمام شااده اساات، ازجماه به دلیل تبعیت نذاه و ترااکل قاا  عمل و سااازمانعاارر اساات

 سیاسی در شکل  زبی نن.  یسیاسی یبقاتی از مبارزه

توانیم برن یم هه عمدتاً ه ن سخن گوییم، می یفرهنذی در جامعه یاگر مجاز باشایم از داشته

ور شااوند. ادیبان خ هرااند و از امتیازهای نن ب رهاند نن را به رتوانسااتهاند هه میاربا  دین بوده

و نقرااش در  پویشو  اند. در دوران جدید گروهی هه به لااظ گسااتردگیمنزلت ننان را نداشااته

 ی میانی متجدد است. سازی است، یبقههانون و منبع اصای فرهنگ« روند تمدنی»

ی میانی متجدد است. ن ادهای قههاردانان و هاروزران یب یبخش م می از گردش امور بر ع ده

ی میانی متجدد چرخاند. یبقهاداری، نموزشااای، ب اداشاااتی و خادماتی را این گروه اجتماعی می

اش از ابتدا خواهان انتذراسیون سیاسی بوده است، متناساا با نقش و وزن و هیییت بینش و منش

اهی و جانبداری از مادود خویعنی از مراارهت مات در قدر  سایاسی یرفداری هرده و در نزادی

 یساااختن اقتدار دولتی و قانونمند هردن سااازوهار دولت پیرااتاز بوده اساات. بار اصااای مبارزه

 ی هارگر پیش برده است. یابانه را این یبقه و یبقهاستقاا 
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یی هاصیت −شود نسبت داده می« بورژوازی مای»های میبتی هه در ادبیا  سایاسی به صایت

مداری خواهی و قانونابی، مبارزه با وابستذی، پرتیبانی از مات و منافع مای، نزادییچون اساتقاا 

میانی متجدد اسات. بورژوازی در سایستم انتذره است. یاا  ییبقه یهمه در اصال شاایساته –

اصااای نن از  اهمیت فراهم هردن شاارایط انباشاات اساات و این به معنای یاا مرااارهت نیساات. 

اجتماعی و  یارت از  یبری بیرااتر از ساارمایهدار سا مخود برای ساارمایه خواسات ارتقا و تقویت

ی خود است. برای رسیدن به این هدف دوگانه سرسسردگی به دولت را نیاز دارد. اما یبقه یسرمایه

جاایی هم هه خواهان ارتقا در ماور عمودی ماتریس اجتماعی اسااات، هر جا راه ابتکار میاانی، نن

ای شود. این اما قاعدهمدار و خواهان شارایط مسااوی برای همه مییابد، قانونفردی را مسادود می

انتزاعی است. هارهرد نن در بافتاری است هه فرد را مدام درگیرِ تقابل تمایل واقعی خود در راستای 

ده شهجهند. نردبان عمودی ماتریس اجتماعی و تمایل به ارتقا در راساتای عمودی می یافقی پ نه

 خیزد، ممکنسمت راست است، در  الی هه تمایل در ماور افقی، هه از بینش و منش فرد برمیبه 

های اجتماعی فرودساات جامعه به صااور  عمومی این اساات به این ساامت نباشااد. هارگران و گروه

 درگیری را ندارند.
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 ، عامل هج شاادن نردبان عمودی، نردبان ارتقای یبقاتی، به ساامت راساات یعنی هانون قدر

هند. نظام ساااطه گزینرااذر اساات: اجازه دولت اساات هه به شااکای فعا  عمل می ینیروی جانبه

گیرد تا بج ند یا خود را بالا نذه دارند، و در عو  ای را میای بالا بیایند، دست عدهدهد هه عدهمی

  یدها برایتم یگوید. مجموعهمی ورود ممنو ایستد و به صور  نشکار یا پن ان جاوی هسانی می

ورود، ممنوعیت ورود، تراااویق به ورود و همک ویژه برای ورود یا باقی ماندن در اندرونی،  یاجاازه

متوسط  یشاود. تمرهز گزینراذری استراتژیک بر روی یبقهخوانده می ۰گزینراذری اساتراتژیک

 است.

                                                      

 به ازجماه در این باره بنذرید ۰
Bob Jessop, State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place. Cambridge: 
Polity press 1990, p 10ff. 
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 گذاری چیرهنظام ارزش ■

 رهنذی بایستی با نظر به بافتار اجتماعیف یی متوساط برای هسا داشتهارزیابی از تااش یبقه

فرهنذی، نه فرهیختذی ماض در معنایی  ینن تبعیض است. داشته یصاور  گیرد هه مراخصاه

تواند در بازار ارزیابی شود و قابایت تبدیل متعالی اسات، باکه در واقعیت عمای چیزی اسات هه می

توانیم از یک منش ده شااود. میساایاساای از دید دولت ساانجی شاقتصااادی و نیز ارز شنن به ارز

، هاااسااابیی میااانی ایران در رابطااه بااا هااار مطاو  هم ساااخن گوییم. عمومی در میااان یبقااه

 نسبت ارجمند نیست و به هارگر بهبهمنصبی پسندیده است. هار یدی، میزنراینی و صاا اپرات

وده نب« زرنگ» هافی ینید و خود به اندازهشااود هه از پایذاه پسااتی میچراام هساای نذریسااته می

ی هرور و هااً وجه اصای و بارز فرهنگ ایران معاصر را یبقه« اتیکت»است. همچنان هه گیته شد، 

 نلودی متوساااط تنشقدر   اهم با یبقه یهند. از این نظر هم رابطهمتوساااط ت ران تعیین می

چه در بخش زنی. در درون یبقه هم، اساات. هم هماهنذی و همدسااتی وجود دارد هم رقابت و پس

 سنتی و چه در بخش متجدد نن، هم بر سر دو موعع دوری و نزدیکی با قدر  تنش برقرار است.

ی هارگر و دیذر ز متکران است. تمامی دستذاه نموزش گااری چیره به عرر یبقهنظام ارزش 

ظام ن نو پرورش، از مدرساه تا دانراذاه، و هل دساتذاه ایدئولوژیک نظام ساطه، در  ا  بازتولید ای

تاقیر هار و ستایرذر زرنذی، به فساد و ناهارنمدی هل دستذاه دیوانی  گااری است. این نظامِارزش

ساازی را نداشته است. در هارگر امکان و فرصات فرهنگ یو مدیریتی جامعه راه برده اسات. یبقه

 ، هاسبی ومنصبینورْ صا اشاود. ارجفرهنگ چیره هار ارجمند نیسات  هار دساتی  تا تاقیر می

 داری )دهتر، م ندس...( است. عنوان

شاکل داده است. این بندبازی « زرنذی ایرانی»بندبازی گرد ماور عمودی ماتریس اجتماعی به 

ابل توان از نوعی تقهند هه در مورد نن ا میی میانی را تعیین میویژه منش قررهای بالایی یبقهبه

یبقاتی جایذاه در ماور  ییت. به شر ی هه گاشت، ردهیبقاتی ساخن گ یبارز میان پایذاه و رده

تمایل به سااازش برای  یظ  یهنندهعمودی اسات هه ماور برخورداری اسات. برخورداری، تقویت

گیرد هه از نظر سیاسی و فرهنذی موعع وعاع اسات. انباشت ناسازگاری در ماور افقی صور  می

ارگر، این تنش دایمی قررهایی میانی را ندارد. ه یهند. یبقهنسابت به سیستم  اهم را تعیین می

دارد. هارگر نیروی ای سااااختاری هارگران و هایت مارومان جامعه را از قدر  دور نذه میبیذانذی

تیمار عنوان هارگر اسبهمرتبط با نظام سااطه. هارگر  هار برای تولید اسات، نه برای دساتذاه دیوانی

                                                      

به  اساویه نیسات. یعنی داستان تن ا از این قرار نیست هه دولت هسانی رگزینراذری اساتراتژیک به صاور  مطاق یک

هرد. هرری هم وجود دارد به سوی همدستی. در خدمت نظام ساطه درنمدن انیعالیت نیست، فعالیت سامت خود می

 هم هست.
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بودن یا نبودن  یرساند. هست ننچه هست  مسهاهذاه خدمت نمیعنوان هارگزار دستبهشود، اما می

رود هه هر سازمان و در پایذاهی امتیازورانه در نسابت با  اهمیت برای او مطرح نیسات. انتظار می

  ز  هارگری بر همین موعع بایستد.

 

 میانی یکارگر در نسبت با طبقه یطبقه ■

های هایی در برخی لایهمتوسط در ایران اشتراک یهارگر و یبقه یبه لااظ تبارشاناسی، یبقه

 ا  و تنذدست، با شرو  پویش اجتماعی جدید، هم های شا ری میانهجمعیتی دارند: از میان گروه

بندی یبقاتی تیبیت هنند و  تا توانند جای خود را در ردهخیزند هم هسااانی هه میهارگران برمی

تر هارگر دهد: گروه بزرگهرده به شااا ر رخ میم اجر ان ارتقاا دهند. همین اتیاق در مورد دهقان

ی اندازند جایی در میان یبقهوهاری راه میهساتر عمدتاً از این یریق هه شوند، و گروه هوچکمی

به فرزندان  ۰۵۱۱و  ۰۵۰۱های رونق دهه یویژه در دورهبهاجتماعی  شپویهنند. میاانی پیادا می

 یارتقای یبقاتی بیابند، نن هم عمدتاً از راه تاصیل و هسا داشتهدهد یبقا  فرودست اجازه می

در دو دهاه او  پس از انقاا  هم با وجود سااادهای ایدئولوژیک امکان ارتقا برای فرزندان  فرهنذی.

 یبقا  پایین تا  دی فراهم است.

ف ختای متوسااط در ایران دو تاریخ مهارگر و یبقه یبا وجود نمیختذی تباری موعااعی، یبقه

ن ا گیری نشااناسانه به شکلساازند، وقتی تن ا جمعیتدارند. این دو تاریخ تمایز خود را نشاکار می

وچک و ه ههای فعاذی و هار در هارگاتوانیم با می ومی هارگر را مینذاه نکنیم. تبارشااناساای یبقه

و  وسط هاسبیمت یهای اصای در مورد یبقهسسس بزرگ و همچنین خدمتکاری بیان هنیم. می وم

هایی هه در فضای فرهنذی درخور دساتذاه اداری و نموزشای و خدماتی مدرن است. پ نه یداشاته

شاوند، ارتباط همساانی با هانون نظام ساطه هه جای نن را در ها گراوده میاجتماعی با این می وم

 دستذاهی عنوانبهقسامت بالای سامت راسات ماتریس اجتماعی تصور هردیم، ندارند. نظام ساطه 

متوسط هم، در بودوباش  یشود. یبقهمتوسط استوار می یگساترده و نظم مساتقر با نیروی یبقه

هم دستگیرد. یافتن فرصت ارتقا در ماور عمودی یا خود، مدام رابطه با قدر  دولتی را در نظر می

 یژگی پایداربرد. توجه ویژه به مقتضااایا  نظم، و یظ موقعیت، نذاه را به ساااوی هانون قدر  می

هارگر  یعنوان یبقهبهی هارگر میانی است. در مقابل نو  نذاه و رفتار یبقه یبینش و منش یبقه

نخست تابع شرایط ب تر برای فروش  یهند. ب بود وعاع زندگی در درجهاز منطق ارتقا پیروی نمی

 نیروی هار است. برخورد با نظم مستقر و در ن ایت دولت از این زاویه است.

د. سازی هارگر را از نظر نو  انتذراسیون از هم متمایز میی متوساط و یبقههمین باث، یبقه

دیذری را ترااکیل  یدسااتان جامعهت ی یمیانی و مجموعه یی هارگر، بخش پایینی یبقهیبقه

 تأمین اجتماعی یدهند،  تا در یک  الت انتذراسایون فرعای دارای هیییتی مطاو  در زمینهمی

برخورداری از ثرو  اجتماعی اسات، اساس  یاجتماعی، هه مساهاه یهمذانی. مساهاه یجانبههمه
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هند، تا  د اجتماعی را بازتولید می یداری، هه مسااهاهاین جدایی اساات. انتذراساایون در ساارمایه

بالایی اساات.  یی متوسااط بودوباش در جامعهرود. سااودای یبقهوا د پیش نمی یترااکیل جامعه

 یاجتماعی اساات، اما در قالا میزان ممتازهننده یی متوسااط هم تابع مسااهاهیون یبقهانتذراساا

برخوردار بودن و ثبا  وعاعیت و امید پایدار به ب بود نن. با نظر به نظام سااطه و سایستم ن ادینه 

نماید. وقتی در ماتریس اجتماعی بالا رفتن نلود میی متوسااط همواره تنشنو  انتذراساایون یبقه

خواهی برای نزادی ازمند رفتن به سمت راست هم باشد، خودباشی، به ویژه در بععد فرهنذی و  قنی

هند: فردی در جایی چون ای این موعااو  را روشاان میبیند. میا  سااادهو مرااارهت، نساایا می

اوست برسد. به این خایر باید نظام ساطه را  یراستی شایستهبهخواهد به مقامی هه هردساتان می

شود هه به ترم شامرد و یبق ندا  نن رفتار هند، هاری هه به زیان موعاع ا تمالی او تمام میما

تبعیض در ساارنوشاات گااری به فرهنگ و زبان هعردی و خواساات قابی مرااارهت نزاد و بینن ارج

این  تواندولایت و هل هرور تعاق دارد. شرط ارتقا سازش و تسایم است. اما نظام ساطه همواره نمی

 متوسط تامیل هند.  یرط را به یبقهش

، داردی متوسط را عزیز میی متوسط دچار تنش است. یبقهنظام ساطه هم، در برخورد با یبقه

های دموهراتیک این یبقه عز  بذاارد. از این نظر چیزی در ایران از زمان بی ننکاه باه خواسااات

تواند به سط  بیان خواست ی متوساط میگیری نظم جدید عو  نراده اسات. جرأ  یبقهشاکل

ای های اجتماعیهایی دیذر گروهمرارهت سیاسی همذانی برسد. روشنیکران، دانرجویان و در دوره

موردها با  یاند. ننان در همهشوند، این ش امت را بروز دادهشاان متمایز میفرهنذی یهه با داشاته

 اند.سرهو  شدید مواجه شده

ت. نذاه نن به هارورزانش ابزارانذارانه است. متجددان از ابتدا گرفتار دستذاه دولتی ابزار ساطه اس

این برخورد شادند. دولت به هارگزار متجدد نیاز داشت، نه فکر نوی باز. از همان ابتدا ننانی هه ابزار 

 ینمدند، هنار گااشته شدند. همچنان هه اشاره شد، رستهشدند و با دستذاه جور درنمیدسات نمی

 ان از میان این ناجورها شکل گرفت.روشنیکر
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 های متجدد موضوع مشارکت گروه ■

سیاست و نزادی  یهای متجدد از جماه در عرصهپویش تجدد با خواسات مراارهت هامل گروه

بیان و تراکل همراه است. در منطقه ما دو راه نزموده وجود دارد برای هاهش نیروی اجتماعی این 

 خواست:

 ل راهها. این های متجدد و تراااویق مصااارف در میان ننق پو  به گروه. سااایر هردن، تزری۰

اند. اما  تا در میان نن ا هویتی مساهاه است. هرورهای ثروتمند جنو  خایج فارس این راه را رفته

 یشااده به یبقهرو گرایش به دادن امکان مرااارهت هنتر اینبساات رساایده و ازنیز این راه به بن

 میانی جدید در  ا  تقویت است. یناوابسته به دربار و یبقهبالاییِ مستقیماً 

 گرای. راه  ل دیذر بسایج فاشایساتی اسات تا همه در دولت مستایل شوند. دولت تمامیت۸

تواند مدعی مراارهت تمامی مردم باشاد. در منطقه، در جریان بعیی، چنین تااشی را گر میبسایج

 ایم. دیده

 ۰۵۱۱ یو شااایوه را نزمود. ن ایت تااش نن را در دهه کومت مامدرعااااشااااه پ اوی هر د

د خط بود، نما« هر ایرانی یک ماشین پیکان» بینیم: شاخ  تزریق پو  و ترویق مصرف، شعار می

. ۰هم این است هه دست. هر دو تااش شاکست خوردند.  ز  رساتاخیزفاشایساتی تراکیل شابه

. ۸بساااازد   هویتتوانسااات از ایران نمیمیزان درنمد دولت ایران و شااامار بالای جمعیت هراااور 

تی پرسای عمده در نن با شاهدوره هنذام هیییت فرهنگ مراترک و گرایشگوناگونی فرهنذی و هم

ز و استقبالی نرد، بری  ز  رستاخیزشااه ساازگار نبود. از تراکیل  ییا بسایج شادن بنابر فرموده

 زبی در های تکایران هاریکاتور نظام  زبی درای خوردند و بردند. نظام تکبسااشااای شاااد و عده

 بیستم شد. یسده

 وجودی و هارهردی نظام ساااطه و از نن یریق دولت برای تکوین و رشااد و موعااع یدو جنبه

نقش نن در بازتولید  یبوروهراتیک نن و ساااویه یهای اجتماعی مدرن م م اسااات: ساااویهگروه

جدید از ابتدای  یوان ساایسااتم ن ادینهعنبهداری. ساا می هه نظام ساااطه مناساابا  ساارمایه

داد، در  د انتذراساایون بوروهراتیک بود. های اجتماعی مدرن میاش در ایران به گروهگیریشااکل

شادند تا سایساتم هار هند. بخش مدرن پرشامار شاد  تکییر شاد ازجماه با بزرگ شدن جا  می

ی اجتماعی جدید از زمان شکل هادهی به گروهوبرگ پیدا هردن نن. در نو  س مشااخسایساتم و 

پایانی قاجار تا امروز در اصاال چیزی تغییر نکرده اساات. جا  بوروهراتیک  یگرفتن نن ا در دوره

 شود. اینان مدیران و هارگزاران سط  بالا هستند.گیری نصیا قررهای بالایی میهمراه با س م

 دولت و مثلث سرنوشت ■

گری اربا  دولت و اربا  دین اد شااده بود میان تعییندر دوران پیش از عصاار جدید تعادلی ایج

هایراان در مجمو  با هم سازگار شده بود و در تراخی  نیازها و گردش امور و  کمرانی. فضایات
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 یگیرد هه نسخهشکل می میاث سرنوشتزند. یک مکمل هم بودند. فضل جدید تعاد  را برهم می

 ر   اهم. قد−فضل قدیم−نخستین نن چنین است: فضل جدید

 
اش باه این صاااور  باه جای ساااازینخسااات سااارنوشااات یتعیین این میااث در مر ااه

خایر تأهید بر این اساات هه هراااهراای هه با این سااا ت نیروها بهقدر   اهم −تجدد−ساانت

گردد، باکه هر چه هساات رخدادی اساات بینی و فرهنگ برنمیشااود، تن ا به ج انمرااخ  می

ری شود. بخبرتری، یعنی قضیه همزمان به پایذاه اجتماعی مربوط میخورده به فضل در معنای گره

هنید با ننچه بدان عمومی انتذراسایون هه سایر رخدادهای سیاسی ایران را تعیین می یاز مساهاه

 ینذریم هه ربطش به مسااهاهای میشااود. به نن از زاویهمیاث ساارنوشاات گیتیم مرااخ  می

 انتذراسیون روشن باشد.

های خارجی، مجبور به تغییرهایی در ج از ورود به عصااار جدید، ابتدا متأثر از عامل کومت، با 

گیرد. همچنان فاعاان جدید پا می یشاود نن هم با تج یز به عام و هاردانی جدید. رساتهخود می

ای ههای تازرسد. فاعاان جدید عرصهدبیران و دیوانیان می یهه اشاره شد، تبار سران ننان به رسته

گری، در دیساماسی، در امور دیوانی و گراایند، ازجماه در قراون، در دیاماجاز عام و هاردانی را می

هایی هم وجود دارند هه در نن فاعاااان قدیم جای خود را مالی، در وارد هردن عاوم جدید. عرصااه
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 با تصرف همراه هاسساری در برخی از عرصهدهند، میااً در یبابت. جایتدریج به فاعاان جدید میبه

فاعاان جدید به لااظ تبار وصل است به  یرساته ۰تر در نموزش و در قضااو .اسات: از همه م م

ه با پایرانش ری هه به دلیل نو  اشتغا  و تغییرهای تازه در نن و ارتباط فرهنگ یبخری از جامعه

بر  گیرد. ننچه نورقرار می برابر فضل قدیم یابد و درای میدنیای بیرون و فاعاان جدید، منش تازه

شود. دربار و اعیان و اشراف درجه گوید، با این بخش متجدد نغاز میمی« روند تمدنی»الیاس به نن 

« کتاتی»گیرند. تعیین تری در نن دارند و خود با فاصااه در مسیر روند جدید قرار مییک نقش هم

ندا  و نمایش فردی نیست، و شامل هل شاود، مادود به ی میانی متجدد میهه نقش پایدار یبقه

هننده در این باره هه چذونه باید شاااود. نقش تعیینشااا ری مدرن می یرفتار اجتماعی در جامعه

توان این ارزیابی را داشااات دهد هه از نن میای میی میانی متجدد خودنگاهیرفتار هرد، به یبقه

 ادعایی تأهیدی-نتذراسااایون دارد. قید واقعیعنوان ماور ابهادعایی -هه این یبقه جایذاهی واقعی

نمیز و تیبیت ناشااده بودن نن. در میان این بخش از اساات بر واقعیت این امر و در عین  ا  تنش

 ۸جامعه چیرگی با متجددان ت رانی است.

توجه نخساتین دساتذاه  کمرانی به فاعاان جدید، باعث ناخرسندی فاعاان قدیم شد. این در 

ای هعات یزده بود. تقابل دو فضل، هم برنمده از مجموعهنظم و تعاد  ه ن بارانوععیتی بود هه 

گام اقتدار دولت و بهگامباران بود، هم مزید بر نن. قرن نوزدهم میاادی در ایران قرن ساست شدن 

های اساااتعماری هم برای چنگ هم خوردن تعاد  اجتماعی و اقتصاااادی در مماکت بود. قدر به

امور  یهراااور و هم در رقابت ج انی با یکدیذر نیون خود را گساااترش دادند و در همهانداختن بر 

ربار نسبتاً متعادلی با د یپساصیوی به رابطه ینشیته یگر شدند. عاما هم هه به دنبا  دورهدخالت

های مختاف از جماه تاجران رساایده بودند، در وعااعیت جدیدی قرار های ماای و صاانفو قدر 

شد: ننان هم دساتخوش تجزیه می یهرد. رساتهه ننان را مجبور به بازبینی نقش خود میگرفتند ه

های مختاف در این رسته بخش میان گرایشهمراهی با شاه و دربار، یا با مردم ناراعی. عامل و د 

دگردیسای اسات. رسته  تا خود را به روی فضل جدید به  یاراده به قدر  اسات. این اراده انذیزه

هند. ایمان هید منافاتی با تکنیک نورد، باز میهایی هه با خود قدر  میهای و فنان دانسااتنیعنو

                                                      

 در این باره بنذرید به: ۰

هاهنان در هنذامه ورود به عصر  اتیو فضا ندی لفضا در باران –تصارف و بازتصارف  ،یساساریجامامدرعاا نیکیر: 

 دیجد

است  ای پیچیده اشیه پدیده-زبانی و تبعیض مرهز-این اشااره از جماه برای توجه به این امر است هه تبعیض قومی ۸

 ش اشیه و بازتا  نن در من-ای بازشکاف مرهزپایر نیسات. در هر ولایت و نا یهو تن ا با نذرش دولت مرهزی توعای 

 بینیم.را می

https://azadi-andishe.iranacademia.com/featured/1973
https://azadi-andishe.iranacademia.com/featured/1973
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اصاای همواره این اسات هه فرمانروا چه هسای باشاد و ساران رسته چه نقری در  یندارد. مساهاه

  کمرانی داشته باشند.

 

 مثلث سرنوشت و انتگراسیون ■

یعنی جمع  ماینام بردیم، چه ربطی به انتذراساایون چه از نن به عنوان میاث ساارنوشاات اما نن

 دارد؟  ماتهردنِ همراه با هنارن ی و تبعیض اهالی در زیر سقف 

د: انها چنینقدر   اهم. رابطه−فضااال جدید−میاث را ابتدا چنین معرفی هردیم: فضاال قدیم

ساات با هم فضاال قدیم و جدید در تضاااد با هم هسااتند و بر ساار نظام امتیازوری و دانش و ریا

ها و گردند و نمیزهگونه دارند و در جایی به روی هم گروده میساتیزند. هر دو اما وجودی ییفمی

جایی هه تضادشان با دولت دهند. مبنای نزدیکی اراده به قدر  است، ننهایی را تراکیل میائتااف

های اجتماعی روهشااود. دسااتذاه  اهم به هر دو نیازمند اساات، یکی را برای ساااطه بر گعمده می

بری خواهد و دیذری را برای نوسازی دستذاه اقتدار و ب رهایدئولوژیک از دین می یسنتی و استیاده

از دانش و هاردانی جدید و در هنار خود نذه داشااتن متجددان. در برخورد با هر دو ییف دساات به 

 یهی را برای انتذراسیون بر پایازند. دولت در ایجاد این تعاد  گزینری استراتژیک نقرهانتخا  می

 ا جو دانست. شتگاار این سیاست تعاد توان بنیانبرد. ناصارالدین شاه را میمنافع خود پیش می

ناصاااری پایان داد.  یهاای اجتمااعی و افو  مقطعی اقتدار دولت به عمر تعاد  ناپایدار دورهتاو 

مؤتاف شادند عایه شاه هه قسمتی از  تعاد  انیجاری شاد. فضال جدید و قدیم به صاورتی بخرای

پ اوی رسااید و دولت دوباره مقتدر  یفضاال قدیم را در هنار خود داشاات. ائتااف دوام نورد تا دوره

 شد. 
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گر رو انیت را رفت. رعاااشاااه بخش سااتیزهنیع متجددان پیش میبهتعاد  انتخابی  ۰۵۸۱تا 

اند. رو انیت به هار درونی رو نورد. ساارهو  هرد و بخراای دیذر را به سااکو  یا همدسااتی گرو

دید. روشنیکران هسانی بودند دساتذاه، مراکای با این هار نداشت. خطر را از جانا روشنیکران می

هه با گزینش دولت در میان فاعاااان جدید، مراامو  ساایاساات هنارن ی و ساارهو  شااده بودند. 

 اوی نیز ادامه یافت.پ  یسیاستی هه در قبا  روشنیکران پیش گرفته شد، پس از دوره

هم خوردن سااامان اجتماعی ه ن بود. در موقعیت جدید اجتماعی به یانقاا  مرااروییت ثمره

این سیاست در میان  ییک پایه ۰جدید سایاسات ستی نده بروز هرد. ینخساتین نمودهای پدیده

ک عاما و با همتوانست تمام دیذر در میان متجددان بود. اگر دربار می یقررهای سنتی و یک پایه

ه نمد. بتن ایی هاری برنمیبهنن ا اهیریت بازاریان و اصاااناف را در هنار خود نذه دارد، از متجددان 

شاااده در دربار، ائتااف نن با متجددان هم ممکن نبود. در میاث سااارنوشااات، ن ادینهدلیل ارتجا  

                                                      

 هتابی در این باره: ۰

. ترجمه افساااانه منیرد، ت ران: هتا  نمه زنی، اعترا  و دولت در ایران قرن نوزدهمدوران قاجار. چانهونساااا ماارتین، 

۰۵۲۳. 
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به قالبی مرابه  ۰۵۱۱−۰۵۱۱جریان نیرو از دو رأس سانت و تجدد عایه دربار روان شد. در انقاا  

 خوریم.برمی

مرروییت هه تازه گاار از  یساتی ندگی سایاسای رخدادی اسات در فضای اجتماعی. در دوره

اهالی در فضااای اجتماعی مؤثر  ضااور  یجدید نغاز شااده اساات، همه یپاره به جامعهاجتما  تکه

مرهز و ش رهای بزرگ، خارج از این ارتباط با ندارند. اهیر روساتائیان و عراایر و ساهنان نوا ی هم

های جاری عنوان جامع اهالی را به رهبران جدا بهفضای مؤثر هستند. همین امر یرح تعریف مات 

سااسرد. از هنش و واهنش و همسااتیزی و ائتااف ننان مرااروییت در در فضااای اجتماعی مؤثر می

مردم، به شاه، به موهبت نسمانی سنادش متناقض هستند و قدر  را به شود. اِاش  اصل میواقعیت

سیاسی انتذراسیون  یساسارند. مردم مؤثر هم در عمل برشای از اهالی هساتند. نقرااهو مراجع می

 شود.ایرانی به این صور  معیو  یرا ی می

جدید، به مراااکل  د تأثیرگااری بر  یه ن به جامعه یپارهدر همان نغاز گاار از اجتما  تکه

گاارد. ای میهنندهوریم، چیزی هه بر هیییت انتذراسیون معیو  تأثیر تعیینخساختار قدر  برمی

میاث سااارنوشااات: از جمعیت یعنی هل اهالی تا به برنیند هنش و  –فضاااای اجتماعی  –جمعیت 

شااویم. زنان، های درون میاث ساارنوشاات برساایم، با انبوهی ریزش و هنارگااری مواجه میواهنش

ها همه این –ماروم ش ری  یهای در  ا  تقریرشان، هارگران و تودههروساتاییان، اقوام با خواسات

 شوند. اف می

برنمد رعااشااه در زمان افت جنبش خواسات قانون و مرروط شدن قدر  است. قدرتی سر بر 

شان در تعیین یهای میاث سارنوشات در شکل و ترخ  شناخته شدهنورد هه هید هدام از رأس

خواهی: در میاث ساارنوشاات، این دو گیری او و افت جنبش مراارویهنن نقراای نداشااتند. قدر 

 هننده تبدیل هرد.وععیت، دولت را از هدف  ماه به  ماه یهمبسته یسویه

 

 برآمدن سیاست ستیزگر ■

اد. افتای دیذر برمیشد با یورش ایل و یاییه اهم هه عاعیف می یدر گاشاته قدر  سااسااه

شااان را از ریباً بر همان روا  ه ن. تن ا افرادی جایذاه و ا یاناً جانشااد، تقرابطه دوباره تنظیم می

نرستند. اما این بار ایای نبود هه جای ایل قاجار را دادند و هساانی دیذر به جای ننان میدسات می

خواسااتند یعنی خواهان تغییر رژیم بودند، بذیرد. مدعی خود مردم بودند هه قدر  را مرااروط می

 ی  کمرانی. شیوه رژیم در معنای

یافت. انقاا  مرروییت، مظ ر تولد ماتریس جدید جامعه در ایران داشت هویت و شخصیت می

اجتماعی در ایران بود  انقاا ِ فضااال بود: برتری و امتیازوری از نو تعریف شاااد، و فضااال جدید در 

 نیز انجمن ترکیلنویسی به میدان نمد. زنان و روزنامه  نامههایی چون ترکیل انجمن و شاشاکل
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دادند و با نوشاتن به ابراز  ضاور پرداختند. مالکیت هه قبااً در شا ر اساتوار شده بود )تا  دی هه 

یافت. همه قانون گاه اصای خود را میداد(، اینک در قانون تکیهتعدی دربار و امیران ماای اجازه می

جدیدی  یایی بدهند. عرصاااهچه ماتو« هامه»خواساااتند  و  ا  مساااهاه این بود هه به این می

گروده شد برای ستیز فضل قدیم و فضل جدید. برخی از عاما به صور  مطاق جانا فضل قدیم را 

 نن مردم ین معنا نبود هه در نزد بقیه قانونی هه گاارندهداخواه شااادند. این بگرفتند و مراااروعه

گااری و ان قانونرفت. مغایرتی میگرفات و  کم شااار  به  اشااایه میبااشاااناد اصااال قرار می

های داد در فضاااای اجتماعی جدید ارتباطدیدند و این نو  نذرش اجازه میماداری نمیشاااریعات

 تری داشته باشند.وسیع

تاجران در فضااای جدید جایذاهی هانونی داشااتند. از ماترمان شاا ر بودند، با رو انیت رابطه 

ه ای هه مبادلر هالای جدید و جایذاه تازهموارد مقاد باشند. از یرف دیذ یهه در همهداشتند بی نن

و خرید و فروش در اقتصااد یافته بود، چرم ننان را به روی ج ان نو گروده بود. وصل شدن هرور 

مند  و همه در تقاا بودند در خرا  هرده بود، برخی را ثرو به اقتصااااد ج انی برخی از ننان را خانه

ارتقاپایری به دسات نورند. مرا ور است هه چو  زدن  امتیازوری جایذاه مساتاکم و ینظام تازه

های ازپیش م یا افکند. الدوله  اهم ت ران نتش به خرمن نارعایتیعینشاماری از تجار به دساتور 

افتاد. یک سا   ۰۸۲۰خانه شادند. این اتیاق در سا  پا خاساتند و خواهان تراکیل عدالتبهمردم 

 بعد فرمان مرروییت امضا شد.

 ایام و تعدی یک  اهم و خوار هردن یک گروه اجتماعی به جنبش منجر شود، پدیدهاین هه ر

داری بود. گاهی ستم به شورش جدید بود. رام و تعدی و خوارداشت قاعده و یکی از ارهان مماکت

ای گرفت. جنبش اجتماعی پدیدهشناسیم درنمیشاد، اما ننچه به نام جنبش اجتماعی میمنجر می

است  منطقی دارد هه از همان نغاز  ۰۸۲۰نن در ایران نمادین عصار جدید. شرو   اسات مربوط به

شااود. برای اینکه توانِش دهد. به گروهی اجتماعی یا هااً بخراای از جامعه رام میخود را نراان می

مقاومت و شورش به جنبش اجتماعی تبدیل شود یعنی نن بخش از جامعه نه صرفًا به دفا  از خود 

ا  از خود در ماتریس اجتماعی و تااش برای تعریف از خود هه همزمان بازتعریف ماتریس باکه به دف

اسات برسد، باید قدرخواه باشد  یعنی قدر  و جامعه را خطا  قرار دهد هه قدر ما را بدانید  و این 

 میسار نیسات مذر اینکه خود قدر خود را بداند و امید داشته باشد هه مقدر برای او جایذاهی است

متناساا با این قدر. در یرح تقاعای قدرشناسی بایستی میان افراد نن جامعه و د  نسبی برقرار 

وساایعی را دور خود جمع هند و با بیان و اجراگری مناسااا و قوی بازتا   یباشااد، تقاعااا توده

 ۰نیرومندی داشته باشد.

                                                      

ه بهای اجتماعی در ایران، از این هتا ، به ویژه فصااال نخر نن هه ها افزون بر بازبینی روند جنبشدر تقریر این نکته ۰

 ام:قام چارلز تیای است، ب ره برده
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جنبش اجتماعی  ، همزادِ بنیادساز(Contentious politics)ورز سیاست ستی نده یا جد 

های اجتماعی نیاز دارد. عاما، فاعاااان جدید و تاجران در اساات. این ساایاساات برای بعروز به ارتباط

مرروییت  یشا رهای بزرگ از این امکان برخوردار بودند. روساتاییان و بسیاری از ولایا  در دوره

از  ای هه بسی شدیدترامکان ساتی ندگی در شکل جدید نن را نداشتند، با وجود فقر و ستمدیدگی

د. روییگرفت، اما به جنبش اجتماعی فرانمیهرد. شورش درمیش ری تامل می یننی بود هه توده

قدرخواهی توان رقابت با تاجران و فاعاااان جدید و  یهارگران و ز متکرااان شاا ری در مسااابقه

باهو بود. ننان بودند هه  م اجر به یعامای مؤتاف ننان را نداشااتند. پیراارو در میان هارگران، توده

 ۰مناسبا  جدید را شناختند و موعو  ارج هار و هارگر را پیش گااشتند.
 

 هاها و نمود گسلجنبش ■

های اجتماعی در ایران خود را بر همذان نران داد، شکست، فوراً گسلاقتدار رعاشاهی هه درهم

خودمختاری بالا گرفت. گسل م م های قومی تا یبقاتی. در ننربایجان و هردساتان جنبش از گسال

از دسااتذاه راهراً  −ی میانی هارگر صاانعتی و یبقه ییبقه –های جدید دیذر گسااسااتذی یبقه

ده  ز  تو»متجدد پ اوی بود. بخش ساایاساای فعا  نن ا به نیروی چسی پیوسااتند هه نن را با نام 

گره خورده است هم متکی  جب ه مایای هه با نام مصدق و شاناسیم. نیروی جنبش مایمی« ایران

ها اساات. گساال نیروهای ساانتی هم ژرفای خود را نرااان داد. نمود نن فعا  شاادن بر این یبقه

 نیروهای ماهبی بود.

ی پ اوی دوم  دوداً با وعااعیت زمان روی هار نمدن پدرش مواجه شااد. انتذراساایون به شاایوه

نن هم در یک وععیت تازه از  بایست نن را دوباره جوش داد،رعااشااهی شاکست خورده بود و می

تر شاااده بود، نن هم با اهمیت یافتن الماای. ایران برای غر  م م بود، م منظر نرایش نیروهای بین

 بیرتر نیت. استقاا  معنای مرخصی یافت: مای شدن منابع یبیعی.

 مختاییشویم: نیروهای مرکای را نران داد هه بعداً نیز با نن مواجه می ۰۵۵۸تا  ۰۵۸۱ یدوره

شااوند، نن ا همجنس نیسااتند و تجانس هم داشااته باشااند لزوماً  امل ساایاساات سااتی نده می

                                                      
Marco Giugni, Doug McAdam, and Charles Tilly (eds.), How social movements 
matter. University of Minnesota 1999. 

 مرروییت به: یروستاییان و مبارزا  ننان در دوره یبنذرید درباره ۰

 ۰۵۲۱ ستونی. ت ران: بیی، ترجمه رعا رعا(۰۸۳۱ − ۰۸۲۱) ۰۳۰۰ − ۰۳۱۱: رانیانقاا  مررویه ا ،یژانت نفار

 و درباره هارگران م اجر و تکوین نگاهی هارگری به:

. ت ران: نرر اختران موهراسی-اجتماعی جنبش مرروییت و انکراف سوسیا −های اقتصادیپیراینهخسارو شااهری، 

۰۵۲۰. 
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گیرد. جنبش چ ، جنبش وا اد میان نن ا صاااور  نمی یافزایی نیرو در  اد ایجااد جب اهبرهم

 نور پیوسته نردند. خودمختاری و جنبش مای هردن صنعت نیت به صورتی هیییت

تا  دی همبسااته بودند. چ  از جنبش مای هم در مجمو   جنبش چ  و جنبش خودمختاری

ها همدلی و همرأیی دوسااویه برقرار نرااد، در  الی هه میان جنبش مای و پرااتیانی هرد. میان نن

گرایان اتااد برقرار شاد هه نن هم پایدار نماند. اما ارتبایی ایجاد شد هه تا انقاا  بخرای از سانت

جم وری اساامی منتقل  ییابان در دورهای به اصااحور  لاغرشدهمیراثش به صا ادامه یافت و بعداً

 شد.

مرداد ستی ندگی دینی هم در شکل افرایی )فداییان اساام( و  ۸۲مررف به هودتای  یدر دوره

تر از نن است های درونی میان دو شکل قوینن )هاشاانی( جاوه هرد. ارتباط یمدارانههم سایاسات

م ای هه در شکل تقسیهنیم. بعداً هم شااهد این پیوستذی هستیم، پیوستذیها را از هم جدا هه نن

دینی ماایان، هاسبکاران سنتی و بخری  یهند.  اماان اجتماعی سیاست ستی ندههار هم بروز می

شاادند و جالا واردا  هم داشااتند فعا  می یاز تاجران بازار بودند هه نساال جدید نن ا در عرصااه

هم  فقیر ش ری یگرایان به توده. اساااممایونانیت بیراتر عااقه داشاتند تا جاسات هه به رو این

توانستند جا  اجتماعی و لومسن را هم می یدساترسای داشاتند. عناصار سارگردان به لااظ پایه

ای نداشتند. موقعیت روستاییان و هنند و سازمان بدهند. نیون چرمذیری در روستا و نوا ی  اشیه

 پایر بود.ز در مجمو  با می وم هنارافتادگی بیاننرینان هنو اشیه

و شکل  میاث سارنوشااتخوریم هه اسامش را گااشاتیم در این دوره دوباره به نن چیزی برمی

قدر   اهم. نیروی −فضل قدیم−نخسات ر ور نن را به این صاور  مراخ  هردیم: فضل جدید

و هل نیروی هار نور ور پایذاه هارگر صااانعتی  یی میانی جدید و یبقهاجتماعی متجدد هه یبقه

دادند، از یریق چ  با روساتا هم ارتباط داشتند. جنبش خودمختاری هم اصاای نن را تراکیل می

یابی زنان هم در میان متجددان بود، جنبراای در مجمو  متجدد بود. تجمع خودنگاهی و سااازمان

گرفتند. بل رژیم قرار میخواسااتند و از این رو در مقاعمدتاً متجددانی هه مرااارهت ساایاساای می

رعااشااه هه ساقوط هرد نشکارتر شد هه نظام نتوانسته است نیروی تجدد را به نیروی  امی خود 

گرایان بودند. ننان نیز نسبت به  اهمیت  س بیذانذی داشتند. تبدیل هند. رأس دیذر میاث، سنت

نه  یشان در دورهبود. فضل های از دست دادن امتیازهاشاان از رعااشااه سارشار از تجربهیخایره

 شکسته بود.چندان باند رعاشاهی درهم
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گرا و متجدد در برابر دربار مراروییت موقعیت چنان شد هه هر دو نیروی سنت یهمانند دوره

ای هخواساتند، سا م مستقیم در قدر . بدی ی است هه عزیمتذاهقرار بذیرند. هر دو مراارهت می

طق شود. این منشان مرترک بود: مرارهت بدون استقاا  نمید منطقمختایی داشتند. در یک مور

نماید، چون اسااتقاا  خودفرمانی اساات و مرااارهت همذانی در قدر  از ارهان  کومت بدی ی می

های شاادن نیت ننان را به هم نزدیک هرد. همسوشااانیمایمردم اساات. خواساات  یبرنمده از اراده

 موععی و شخصانی هم وجود داشت. 

به رهبری مامد مصدق  جب ه مایایران و   ز  توده، هه ساترش نیون و قدر  جناح متجددگ

چنان نذران هه سارانجام متاد دربار شد. هردند، جناح سانتی را نذران هرد، نننن را نمایندگی می

خواهان مؤثر بودند. اگر همچون ساااا  نرایی عایه ترقیعوامال بریتاانیاا و نمریکا هم در این جب ه

 نمد، انقاا  مرروییتاتیاق همراهی هایت جناح سنتی با دربار در میاث سرنوشت پیش می ۰۵۵۸
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مرداد به  ۸۲خورد، هودتای هم نمیبهنیع دربار بهشد. و اگر توازن قوا در میاث سرنوشت پیروز نمی

 نرست.ثمر نمی

نمریکا و بریتانیا به موعااو  انتذراساایون پاسااخ رد به زور ساارنیزه و با همک  یهودتا از زاویه

موعاو  خواساات مراارهت در قدر  بود. یبعاً خواسااتاران مرااارهت مخالف قدر  بیذانه با مردم 

 خواستند هه نظام مستقل و متکی به مات باشد.بودند، و می

ای به نان و نوایی رساایدند، و گرایان نرااد. عدهای از قدر  نصاایا ساانتبا هودتا ساا م ویژه

سااقوط رعاااشاااه را  یظ هردند. از همان دوره پیمان عااد  یپس از دوره وزویان نزادی عمل 

 گرایاندربار و  وزویان شاد. این اما گرایش ستی نده را در میان سنت یهمونیساتی اسااس رابطه

هرد. این گرایش دیذر فقط امتیازهایی برای فضاال قدیم در  د نزادی برای گسااترش راعاای نمی

خواهی عصر مرروییت و ستی ندگان دینی در سنت خط مرروعه خواست. وزه و تبایا دینی نمی

خط رادیکا  ماهبی فداییان اسااام و در موعاع عدیت مطاق قرار داشتند: عدیت با لیبرالیسم، با 

 او تن ا این نبود یالاه خمینی. خواستهنیتهمونیسام، با غر . پسااتر این خط رهبر خود را یافت: 

یا مدرسی با مجاسی گرم در  وزه باشد. او زمانی هم هه ش رتی هه پیرانماز ماترم مسجد مااه 

گرایی دینی نبود هه دانسات. او تن ا سنتنداشات، قدر  دین و رو انیت را از قدر  دربار برتر می

پیش از عصاار  یاش در  د خواساات زنده هردن منزلت رو انیان در دربار در دورهاساااام ساایاساای

مختصا  گیتمان ناسیونالیستی را داشت با این تیاو  هه  یهمهجدید باشاد. الاهیا  سایاسای او 

عنوان مات در معنایی هه در نن باههرد، ناه دینی تعریف می یعنوان امات و جاامعاهباهرا « ماا»

یابی مای ترجمانی دینی به دست می وم ش روندی قرار گیرد. از عظمت یدینی در ساایه یعقیده

دانست. او ماوری و خودفرمانی مسامانان میفت را در گرو دینداد و خواسات اساتقاا  و پیرارمی

پایانی این  ی( را در صیاه۰۵۸۱ ی)نوشته شده در اوایل دهه« الاسرار هرف»مخایبان پیام هتا  

می نان عزیز، خوانندگان گرامی، هم»شااامرد: ای نغازین خمینیسااام، این گونه برمیهتاا  برنامه

پیام هتابش «. خواهیاا، دینداران اسااتقاا خواه، مسااامانان عظمتعظمتبرادران ایمانی، ایرانیان 

های غیبی است های نسامانی است، این دستورا  خدایی است، این پیاماینک این فرمان»این بود: 

هه خدای ج ان برای  یظ اساتقاا  هراور اساامی و بنای عظمت و سرفرازی به شما مات قرنن و 

ها را بخوانید و تکرار هنید و در پیرامون نن دقت نمایید و نن ا را به نن پیروان خود فرو فرساااتااده.

هار بندید تا اساتقاا  و عظمت شاما برگردد و پیروزی و سرفرازی را دوباره در نغوش گیرید وگرنه 

 ۰«ج انیان خواهید شد. ٴهمه ٴراه نیستی و زندگانی سراسر نلت و خواری را خواهید پیمود و یعمه

 یدهندههمچنان توعی  میاث سرنوشتدوباره نشکار گردید هه  ۰۵۰۸تا  ۰۵۵۳ای در رخداده

به دنبا  فرصت هوتاهی هه برای اولین بار پس ۰۵۵۳نرایش مبنایی سیاسی در ایران است. در سا  

                                                      

 .۵۵۰تا،  . الاسرار، بیالاه خمینی، هرفروح ۰
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نخسااتین  ۰۵۰۰دوم ترااکیل شااد و در سااا   جب ه مایاز هودتا برای ابراز نارعااایتی پدید نمد 

ین ا« انقاا  سیید»در برابر اصااا ا  شااهانه موساوم به  جب ه مایهرد. شاعار  را برگزاراشهنذره

گیری دستذیری جمعی از پاساخ دساتذاه شااه به این موعع«. اصااا ا  نری، دیکتاتوری نه»بود: 

 ۰۱رهبران، مادود هردن فعالیت جریان و در ادامه تامیل سکو  به نن بود. از یرف دیذر شورش 

های ساانتی ت ران با الاه خمینی و هانون نن مااهنیتنمادین نن  ید. چ رهبرپا شاا ۰۵۰۸خرداد 

ها پا، و جمعی از لا ها، هاسبان خردههنندگان در نن از یابهشرهتماوریت بازار بود. بخش اصای 

خرداد نن گونه شرهت نداشتند  ۰۱های مای در  رهت ها بود. دانرجویان و هواداران جب هو مرتی

گرایان همدلی نران معدودی نسابت به  رهت سنت یتن ا عده جب ه مایبیایند. در  هه به چرام

 دادند. 

عنوان میاث ساارنوشاات نام بهمیان دو رأس متجدد و ساانتی مقابل شاااه در نرایراای هه از نن 

های پیوند وجود داشااات اما در مجمو  این دو از هم بیزار مرداد  اقه ۸۲بریم، پس از هودتای می

شااد، از تر میرسااید هه متجددان هه گرایش چ  در نن مدام قویبه نظر می ۰۵۰۸پس از بودند. 

خواهیِ روگردان از رو انیت سنتی ها گرایش به ترقیاند. در میان ماهبیگرایان پیری گرفتهسانت

 متجددان ۰۵۱۱ای اییا هردند. اگر در جریان انقاا  های پیوند نقش ویژهشااد.  اقهمدام بارزتر می

توانستند همک هنند به این هه مردم مؤمن به یک نظام گرفتند، بخری از ننان میدسات بالا را می

متجدد دموهراتیک اعتماد داشااته باشااند. اما هاری هه در عمل هردند همک به پردازش ایدئولوژی 

این های سااایاسااای، از جماه گرایش چ . هایی از دیذر ایدئولوژیپارهاسااااامی بود، نن هم با تکه

نی در ی میاگرایان تس یل هردند هه از یبقهسانت یهای پیوند پیوساتن جوانانی را به جب ه اقه

هرده بودند یا دانرجو بودند و نسبت به ماایان ج ان را تاصیلبودند،  مرز سانت و تجدد برخاساته

 ای شدند.شناختند. بخش بزرگی از ننان بعداً در  کومت اساامی هارهب تر می

 

 داریرشد شتابان سرمایه یدوره ■

داری بود. رشد شتابان سرمایه یهای مرارف به انقاا  دورهتا ساا  ۰۵۰۱ یپایان دهه یدوره

ج ان  ۰شااد.مییق زرتبالا رفتن درنمد نیتی این شااتا  را ایجاد هرد. مدام دلار نیتی به اقتصاااد 

                                                      

میایون دلار وام تقاعاااا هرد، هه  ۸۱۱( از بانک ج انی ۰۵۵۵تا  ۰۵۸۱عمرانی خود ) یایران برای اولین برنامه دولت ۰

ی انباشااتذی خزانه از پو  نیت اساات. بودجه یدوره ی( نخسااتین برنامه۰۵۰۰تا  ۰۵۵۰عمرانی دوم ) یرد شااد. برنامه

 یهای هاان رسااید. برنامهواسااط، نوبت برنامه یاز این برنامه میایون دلار بود. پس ۳۱۱شااده برای انجام برنامه تعیین

برنامه  یبودجه میایارد دلار بودجه داشت. ۸،۱است، « انقاا  سایید»تنیده با ( هه درهم۰۵۰۱تا  ۰۵۰۰عمرانی ساوم )

ایارد دلار می ۱۱( ج ش هرد و بودجه را به ساااقف ۰۵۱۱تا ۰۵۱۸پنجم ) یمیایارد دلار رساااید. برنامه ۱،۱چ اارم به 
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بود، نه شاخ  و مبدأ نن. روستا هم  ایرانی انبار هالاهای جدید شاد. اصااا ا  ارعای پیامد تاو 

اصاااا ا  ارعاای افزایش هنارافتادگی نن ساار رسااید.  یهالایی شااد و دوره-وارد مناساابا  پولی

 تصاعدی س م نیروی هار مزدبذیر در  وزه اشتغا  تس یل هرد.

هرد از جا و ننجا تصوری ایجاد میرشاد هرد، رشاد تا  دی هه این ۰بورژازیدر این دوره خرده

ای هه از پایین شااارو  هرده و دارد از نردبان عمودی ماتریس ای خا  از بورژوازی، بورژوازیونهگ

 یاتکای اصااای ایده ینکته وابسااتذی ینظریهرود. این همان گروهی اساات هه در اجتماعی بالا می

گااشااته  )یا همسرادور( بورژوازی وابسااتههه در برابر  بورژازی مایای اساات به عنوان وجود یبقه

یابانه پس از جنگ ج انی دوم های استقاا جنبش یوابساته در دوره-مای بندیشاود. تقسایممی

داوری در تبیین نمود، اما به پیشعنوان ایده جالا و والا میبه بورژوازی مایرواج فراوانی داشااات. 

ر راه اسااتقاا  و نزادی و بعرد هه شااامل القای باور به پیذیری مبارزاتی این گروه دواقعیت نن راه می

 شد. خود این ایده مؤثرتر از واقعیت است، چون بخری از ایدئولوژی مای است. دموهراسی می

جایذاه قابل اعتنایی نداشااته اساات  در این بخش بزرگ در ایران، بورژوازی مای در بخش تولید 

رژوایی از قد و قامت خوریم. اسااااس تولید صااانعتی در بععدی بوعمادتاً به بورژازی وابساااته برمی

–از درونرفت. باشد فراتر می به سوی درون–برای درون–از درونای هه روند انباشات نن سارمایه

 بورژوایی بود. تولید خعردی در  د هارگاهی و خرده به سوی درون–برای درون

سوم. هایی مرهای دارای اسماما بورژوازی در ایران در شاکل دیذری هم وجود دارد، جز این نو 

عنوان بهو اصل بورژوازی این شکل دیذر است هه همانا خود دولت در معنای  اهمیت است: دولت 

بورژوازی. جای بورژوازی را  (placeholder)دار دولتی و دولت به عنوان جانذه یمدیر سااارمایه

 ن مدیر،عنوابهنرااینان دارد، و این افزون بر نن نقراای بورژوایی اساات هه ارگارگ دولتی نذه می

                                                      

وابسااته به سااازمان برنامه و بودجه هرااور در « امور اقتصاااد هاان»های عمرانی در سااایت برنامه یمتن همهرساااند. )

 دسترس هستند.(

 یبسااط و قبض یبقه» یگاارد. او در مقالهبورژوازی و یبقه متوسااط فرق میان خردهدرسااتی میپرویز صااداقت به ۰

 نویسد:می« رانیمتوسط در ا

متوسااط و  ییبقهو ترااابه  زیلازم اساات به وجوه تما ،یدارهییبقه در جوامع ساارما نیتر از اروشاان یافتیمنظور دربه»

یبقا  هارگر و  نینابیب یهاهیمتوساااط عمادتااً در لا یهمچون یبقاه زین یبورژواز. خردهمیتوجاه هن یبوروژازخرده

 یهاهیو هم خود تات ستم سرما شودیمند مو استیمار ب ره هو سار یماد یایمزا یقرار دارد و هم از برخ دارهیسارما

شاااهد  ضااور  یاریدر موارد بساا یو ثروت یدرنمد یهابه دهک تیجمع یبندمیساادر تق ژهیو. بهردیگیبزرگ قرار م

 املو تک نیمتوسط هه تکو ی. اما برخااف یبقهمیشویمرابه م یهامتوساط در دهک یو یبقه یبورژوازهمزمان خرده

 ییهالا دیاز تول زیادارد هه هم متم رااهیساااده ر ییهالا دیدر تول یبورژوازاساات، خرده یدارهینن مرهون تکامل ساارما

ه وجو یبورژوازخرده یدارهیراسرمایپ یراهیر .متیاو  اسات یراتیمع دیاسات و هم با تول یدارهیسارما یرارفتهیپ

 یارینورده اساات  ولو نن هه در بساا دیمتوسااط پد یبا یبقه اسییبقه را در ق نیا یاساایو ساا یمتیاو  رفتار اجتماع

 «به نن داشته باشند. کینزد یذاهیموارد جا از یاریدر بس یموارد در هرم اجتماع

https://mpb.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=55448b51-e6c4-4d09-a066-901dc8f3bd6a
https://mpb.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=55448b51-e6c4-4d09-a066-901dc8f3bd6a
https://www.radiozamaneh.com/584759/index.html
https://www.radiozamaneh.com/584759/index.html


 تعلق داشتن، تعلق نداشتن، بخش دوم/  61

 

 
 

 |
ی
اس
سی

د 
صا

اقت
د 
نق

 |
 

ساا م دلالی )نمونه: خود شاااه( برای خریدهای هاانی چون خریدهایی  یهنندهتکنوهرا  و دریافت

 هنند.تسایااتی اییا می

یک هدف  –جم وری اسااااامی  یشااااه چه در دوره یچه در دوره –های عمرانیتماام برنامه

اهند شرایطی را فراهم نورند تا خواند میاند. نن ا مدعیصانعتی اعاام هرده یهانونی خود را توساعه

خواهند شرایط انباشت سرمایه را نماده هنند. تولید صانعتی گساترش یابد، به ساخن دیذر نن ا می

نماده هردن شاارایط انباشاات، یعنی ایجاد و تقویت ن ادهای پرااتیبان انباشاات به تقویت بیرااتر 

تواند هارهرد دار بورژوازی نمیهشااود. جانذدار انباشاات میبرد.  اهمیت خود ع ده اهمیت راه می

هند. بیرون نمدن از این داشااتن، جا را تنگ مینذهاصااای خودش را داشااته باشااد و به جای جا 

گیرد. خرجی در واگااری و گسترش فساد صور  میبه قیمت خاصه (dilemma)ناچار  یدوراهه

یز بروز نم  واهنش تاکم سااسیتی هم اگر نسبت به فساد در سیستم وجود داشته باشد، به صور

هند باید هنتر  بیرااتر داشااته باشااد. رژیم مسااتبدتر هند. این یعنی نن هه  اهمیت فکر میمی

 شود. این منطق نظام ساطه در ایران است.می

 
توسااعه ندارد، چه پیش از انقاا ، چه پس از نن. هااً  یمنطق نظام ساااطه هید منافاتی با ایده

 یز درنمیخته است، در عصر جدید به تج یز تکنیکی و سازمانی. در نذاه به تج یگری با ایدهسااطه

گرداند. دولت گیری از نن را در دسااتذاه ساااطه لازم میتج یز ب ره یی متوسااط متجدد ایدهیبقه

هرد. جم وری ای در برابر خود داشاات هه از میان نن برای تج یز دسااتذاه انتخا  میشاااه یبقه

های معمولی را او  خود به فکر تربیت هادر از میان وابستذان نظام است، پعست یاسااامی در درجه

میانی موجود دست به انتخا  بزند.  یدهد و دسات نخر ممکن اسات از میان یبقهبه هواداران می

شویم. سمت راست قسمت بالایی در هر دو دوره با یک قالا مراابه در ماتریس اجتماعی مواجه می

ن قدر  و پو  انباشااتذی دارند، هانون گزینش و تعیین رویه برای پویش اجتماعی ماتریس هه در ن

تر گیته شد، هر چه به هننده برای بخرای از جامعه است. همچنان هه پیشو همچنین قطا جا 

شود. قالا در زمان شاه رویم، خط ارتقای یبقاتی بیراتر به سمت راست متمایل میسامت بالا می

تر سیت و سخت بود. سیاست ی جم وری اساامی هممتجدد نسابت به دوره ی متوساطبرای یبقه

تر بود، اما همان سایاست گزینش و ندادن  ق مرارهت منجر به وععیتی شااه در مجمو  منعطف

 ی میانی متجدد هم  امل سیاست ستی نده شود.شد هه یبقه
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خ تا یط بود. رشد، خایرهی متوسی رشد وسیع یبقهمررف به انقاا ، دوره یساله ۰۱ یدوره

مرداد را از نهن متجددان پاک نکرد. با وجود ب بود وعااع اقتصااادی و ارتقای سااط   ۸۲هودتای 

ی میانی، شاااه نتوانساات قاا این یبقه را به دساات نورد. در این دوره دسااتیابی به زندگی یبقه

 مود هه اگر هسی بهنفرهنذی برای ارتقا اهمیت بازهم بیراتری یافت. تضامین شاده می یداشاته

ی میانی به دسااات بیاورد. مدرهی بالاتر از دیسام دبیرساااتان دسااات یابد، جایذاهی در میان یبقه

تر از ها بیرهای فقیر هم توانساتند به دانراذاه راه یابند. پای ش رستانیبخرای از فرزندان خانواده

شان امیدوار بودند، اما اهیریتگاشاته به ت ران باز شد. برای دانرجویان افق رشد گروده بود. همه 

سنتی هه  یفرهنگ دانرااجویی بر پایهناراعای. جنبش دانراجویی رشاد هرد. یک شااخ  خرده

وجود داشت، مخالیت با نظام  اهم شد. هر چه گسستذی و انتذراسیون معیو  بیرتر عوار  خود 

ی هه یافت، تا جایی میسازی تاکمی و امنیتی گرایش بیرترداد، استبداد به یکسارچهرا نراان می

را هم تامل نکرد و فرمان به ترااکیل  ز  وا د « چراام قربان»و « باه قربان»های شاااه  ز 

انتذراساایون  یمقابل نن چیزی بود هه در نن زمان درباره یداد. این تصاامیم نقطه« رسااتاخیز»

 باهیییت ازجماه در شکل مرارهت نزاد سیاسی قابل تصور بود.

 نن شاود: در بخرای هه شاخ هارگر هم مربوط می ینی در جایی به یبقهی میاپویش یبقه

رده ای انجام نی ویژهشناسانهجامعه نن ا بررسی یرسد دربارههستند هه به نظر می« هاتکنیسین»

گنجد، شاااید در ی هارگر میبینیم هه در تعریف یبقههساای را می« تکنیسااین»اساات. در وجود 

ار ب«. تکنسااین»گوید: ای، میهر ا  اگر از او بسرساایم چکارهبهر باشااد، اما هارگاه در  د ساارهارگ

 یاسااات. ج ت یبقاتی نن قرار گرفتن در میان یبقه« هارگر»گااری با اصاااای این می وم تیاو 

به بعد، یافتن  ۰۵۰۱ یهم در شاا رهای بزرگ از اواخر دههدسااتمتوسااط اساات. گرایش عمومی، 

توان در ای هه ابراز وجود نن را میایرانی یوسااط اساات. شاااخ  سااوژهی متجایی در میان یبقه

خود را با غرور، با   ا  اساات. سااوژههای در  ا  گسااترش دید، تعریف خود به عنوان میانهرسااانه

عنوان م ندس، پزشک، دبیر، تکنیسین، هارمند، سکرتر، شرهت نیتی ... به –هند نقرای هه اییا می

هساا تخصا  بیراتر، خرید اتومویبل و خانه، سیر به خارج، باز هردن راه  –و امیدی هه دارد  –

 هند.معرفی می –ترقی خانواده 

داری و نیون مناسبا  داد. رشد سرمایهاما همه جا پویش اجتماعی افق بازی را در برابر قرار نمی

از سوی دیذر نیاز  ای را پدید نورد،های تازهی هرور، از یک سو شکافو فرهنگ جدید در هر گوشه

های بیراااتری از  الت هنارافتادگی خارج به انتذراسااایون را به مدار بالاتری ساااوق داد. جمعیت

هه دچار نو  دیذری از هنارافتادگی شااادند و لازم بود جایی در ساااامان اجتماعی بیابند، نه اینمی

بار شدند. اجداری میرمایهبندی سصور  یشوند. ده و ایل هوچذر هنار افتاده بودند  اهنون عمیمه

قبای هار و زیست برای بخش بزرگی از روستاییان ممکن  یمعیرات، در وعاعیتی هه دیذر شایوه

شدند، در  د هرد. بخری در سامان موجود جاافتاده میناپایر میود، م اجر  به شا ر را اجتنا نب
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ماندند: باز هنارافتاده می یافتن شاغل و مساکن قابل قبو  و داشتن  سی از تعاق، اما بخری بزرگ

اه ی همری هارهای موقتی و سرپایی، هارگردهندهنراین، دستیروش، انجاماین بار به عنوان  اشایه

 گردی.با دوره

رشاد شکل گرفت. ممنوعیت ترکل از یک  یهارگر ایران در همین دوره یبخش بزرگی از توده

ی فرهنگ هارگری و همچنین گرایش لایهسااو، و از سااوی دیذر تبار روسااتایی و رشااد نکردن در 

وف اند در این هه معطهارگر وام ی ا  باعث شد هه یبقهمیانه یانذاری خود با سوژهبالایی به یکی

اش را بر موقعیت عینی خود اساتوار هند. از این رو جنبش انقاابی هه شرو  به خود باشاد و نگاهی

این در  ۰ی متوسط قرار داد.یبقه یخود را در خدمت سایاست ستی نده یشاد، نیروی ساتی نده

های دی اعترا نرااینان شاارو  هردند. شاامار عدهای اجتماعی را  اشاایه الی بود هه اعترا 

ای برانذیخته بود هه ساطنت قادر به م ار ها را باران اقتصادیهارگری در  ا  افزایش بود. اعترا 

 نن نبود و نرد.

 

 بُعد زمانی ماتریس اجتماعی ■

انقاا  در شرایطی بروز هرد هه وعع عموم ب تر شده بود، و ب بود وعع تصوری از این هه وعع 

ود در نهن عموم مردم پدید نورده بود. توزیع امید یبعاً یکساااان نبود. به تواند ب تر شاااباز هم می

توان رسید با توجه به ماور زمان در ماتریس اجتماعی هه بایستی از دو نظر بررسی درهی از نن می

ها در زمانیدن زمان در ماور افقی. سرعت شود: از نظر سرعت رشد در ماور عمودی و از نظر تیاو 

یور های تابع جایذاه است. عزیمتذاه  رهت هر چه در جایذاهی بالاتر نسبت بهور افقی ارتقا در ما

زیرین باشاد، با توانایی بیرتری برای بالا هریدن قرین است. در جایی هه اسبا  بزرگی  یبه قاعده

 توان خود را بالا هرید تا تکیه بر جای بزرگان زد. تر میفراهم است، را ت

تر گیته شاااد، گمان دد امیدوار بود. در میان این یبقه، همچنان هه پیشمیاانی متج ییبقاه

 توان ارتقا یافت. این گمانفرهنذی می یعمومی بر این بود هه با درس خواندن، یعنی هسا داشته

نییم، نن شرو  فضل جدید به این سو می یاز ابتدا در میان این یبقه ریراه داشات. هرچه از دوره

مراارف به انقاا  هنوز این گمان قوی بود و  ییابیم. در دورهتقویت شاادن می را بیرااتر در  ا 

توانست راه برای ارتقا در بععد عمودی بذراید. اما مرکای دایمی راستی هنوز میبهفرهنذی  یداشته

                                                      

 یبرا یدیها ییاند و در جا. ننان پرتجربهدهندیم لیرا ترک رانیی هارگر ااز یبقه یهارگران صنعت نیت بخش م م ۰

 مانی. پاندیرا برنما یاز مراااکاا  جنبش هارگر یبخش م م تواندینن ا م ی. مطاالعه روهننادیهاار م رانیاقتصااااد ا

نقد اقتصااااد »مقاله او در  به دیداده اسااات. بنذر جاامانقااا  ان یرا در مورد نناان در دوره یقیعم یطاالعاهم یجعیر

 :«یاسیس

 ۰۵۱۱هارگران نیت و قدر  دوگانه در انقاا   یهااعتصا  است ینیت و س یوندهایپ ،یجعیر مانیپ

https://pecritique.com/2021/02/26/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/


 64/  محمدرضا نیکفر

 

 |
ی
صاد سیاس

نقد اقت
 |

 

وجود داشاات هه برای همه قابل  ل نبود. برخورداری از دانش و فرهنگ و گرااودگی رو به ج ان، 

هه  نمایدنمود و میهرد. اما نظام ساطه ایجا  میا  و مرارهت سیاسی را تقویت میخواست استقا

فرد اسااتقاا  خود را از دساات بدهد و ساار خنم هند. بر این قرار از جایی به بعد فرد به دیوارهایی 

 خورند هه عبور از نن ا مستازم ابراز بندگی و سرسسردگی است. خورْد و برمیبرمی

 
 

هند در ن ایت قادر است همه را با امتیاز دادن مطیع سازد و در خدمت خود قرار ینظام گمان م

توان امتیاز داد. از یرف دیذر ناگزیر با گزینش همراه اساات، زیرا به همه نمیبهدهد. اما امتیاز دادن 

ام ظشوند. فرهنگ امروزین عموماً با بندگی سازگار نیستند و نپایر نیساتند و بنده نمیهمه ساازش

و  شود هه در یک سو عواملنن می زند. نتیجهرا پس می مانییا تسایم شو یا بیرون در میگزینریِ 

هاا: اقایتی در برابر اهیریت، اهیریت گیرناد و در ساااوی دیذر غیرخودیهاای نظاام قرار میخودی

 ناراعی.

شود یدریابد چذونه م توانستدانرجویان و روشنیکران، پیررو در ابراز نارعایتی بودند. شاه نمی

ای از نظر تاصاایل در داخل یا خارج از هرااور سااابقههای بیهه دانرااجویانی هه برخوردار از امکان

بسا عالی باز است، اعتصا  چهیابی به شغل و درنمد خو  و هساتند و راه به روی ننان برای دسات

ان را  تا تا  د پیوسااتن به شااپیوندند و در داخل مخالیتمی هنیدراساایونهنند، در خارج به می

دارند. در مورد روشانیکران هم همین قاعده وجود دارد. روشنیکر در برابر های چریکی ابراز میگروه

گیرد. نظام سااطه این رویه را به صور  ثابت تاکم به تساایم یا ت دید به یرد و سارهو  قرار می

 ین تغییر وجود داشاته است هه در نستانهادامه داده اسات. در برابر این رویه امید روشانی به امکا

این امید در منطق  یمتجدد، پایه یمیانه یانقااا  در میاان عموم مردم قوی بود. در مورد یبقه
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تر میانی ساانتی قضاایه پیچیده یمتجدد شاادن بود. اما در مورد یبقه یپویش اجتماعی در دوره

 است. 

گردد. وزمره فراتر رود، به فکر و عمل انسااانی برنمیدر فکر دینی، تغییر در بععدی هه از زندگی ر

فکر تغییر، فکر جدید اساات. از همان  ۰ناموس خاقت مرااخ  اساات و روزی هر هس مقدر اساات.

شناسیم، گرایی میتغییر ایجاد شاد. ننچه به نام سانت یسانت و ایده یمراروییت ماغمه یدوره

منیعل وجود ندارد، چون گرایش فعل است.  گراییِاسااساا از این نمیخته تراکیل شده است. سنت

بودند و هسااتند، به این معنا نیساات هه واقعاً  مرتجععنوان نیرویی فعا ، بهگرایان، این هه ساانت

خواهند به گاشااته رجعت هنند. رجعت راسااتین به گاشااته، به صااور  ماندن بر اصااو  دوران می

  اندن است، نه رفتن، نه تغییر خواندن. ارتجاخواند. فکر اصیل سنتی متغییر نمی یپیراین، با ایده

ی از هایواقعی مؤثر در سایاسات، نه  سار  منیعل گاشته، باکه درنمیختن این  سر  با فعالیت

گر از نغاز درافکندن یر ی در افق نینده بود نو  عصر جدید است. میل به بازگرت مرتجعان هنش

شده، از نو برقرار گردند. روایتشده یا تجربه یهایی از گاشاته، گاشاتههه در نن عنصارها و ساازه

م بخری از نن برون هریده شده ال ا یای است هه تصویر زندهمعاصر، گاشته یبرای ننان گاشاته

شااود. ای هه باید پر شااود، درک میگردد. این گاشااته به صااور  جای خالیو با  ا  همزمان می

ود. انتظار شاار هاری اساات هه با ابزار جدید پیش برده میناگزیبهتغییر یعنی غابه بر این فقدان هه 

معاصاار تصااویری از  یسااازد. اما برای متجددان گاشااتههراایدن برای ا یای گاشااته نینده را می

گر گیرد. امقابل این گاشته قرار می یگاشاته اسات هه باید از نن دور شاد. تصویر نینده در نقطه

یم برن یم هه دو موعاااع همساااایه بر روی ماور افقی ماتریس تواناین یرح را پایه قرار دهیم، می

های مختاف های مختایی دارند، و زمانشگرا، زمانشاجتماعی، موعااعی تجددگرا و موعااعی ساانت

 تر است. ها پیچیدههای مختاف. واقعیت البته از این گونه یرحیعنی ج ان

ل به ا یای گاشااته: به خایر فضل پیش از هر چیز تیکیکی لازم اسات میان دو انذیزه برای می

ای واقعی یا خیالی هه در نن جماعت شاده، یا  سار  گاشتهبایلرفته و دسات)برتری، دانش( از

ای وجود دارد و انساان در نن دارای جایذاهی مراخ  است، پنداشت وععیتی بر خااف همبساته

ها دچار مرکل وردن ارزشهم خبهپرات و پناه اسات و به خایر  مدرن هه در نن فرد بی یجامعه

یک دنیای از دست رفته را دارد، گروه دوم  ییابی اسات. گروه نخسات میل به تصا ا دوبارهج ت

خواهد جایی در دنیایی داشاته باشاد هه برای نن جایی نیست. ا یاگر در معنای اخ  نن گروه می

نسبت  اعر و نماده و بهی انخسات اسات، زیرا همچنان هه در دنیای ایرانی خود دیدیم، ایدئولوژی
                                                      

را دگرگون  یقوم دی)خدا  ا  ه « ٰ    ِمْبِأننْیعسااِ  منا یعغنیِنرعوا ٰ  إِننن الاننهن لنا یعغنیِنرع منا بِقنوْمٍ  نتننى»باره هه نیسااخن قرنن در ا ۰

 هیاست، نه در توص رییدر نکوهش تغ( ۰۰ هیرعد ن یدهند، سوره رییهه خود نن قوم  الران را تغ ینخواهد هرد تا زمان

 .رییتغ یبه تااش برا
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یر ی برای تغییرهایی در نظام امتیازوری به نیع خود دارد. گروه دوم واماندگان هستند، برهنده از 

یک نظم ه نه و قدرنیافته در نظم تازه. مقدر نیسات هه گروه دوم به زیر چتر سیاسی گروه نخست 

جاا هند. توجه به ننان وجود داشت. توانسات این گروه را به سوی خود برود. اگر چ  قوی بود می

شاود،  اهی از توجه روشنیکران به این گرایی اجتماعی مراخ  میهل ادبیاتی هه با سابک واقع

گر شدند میان دو گروه. شاخ  در گروه اسات. هساانی هم در میان روشانیکران بودند هه میانجی

ساات هه عزیمتذاهش ماها میان ننان جاا  ن  ا مد اساات. روشاانیکر م م دیذر عای شااریعتی ا

رهایی ننان اساات.  ینذرد و در اندیرااهگرایانه به مارومان میاساات و متأثر از جریان چ ، نرمان

گااران سازمان مجاهدین خاق ایران هم چنین موععی داشتند. در گاشته ماها هم ساا ی بنیان

چنین سنتی  یبر زمینه برای سرهو  در دست توانذران بوده و هم به نام نن دادخواهی شده است.

خواهی دینی جاابیت یافت و در میان عادالات ۰۵۰۱ یاجتمااعی از دهاه یهاای نماادهو زمیناه

ای در ساانت داشت و به دانراجویان و جوانان جایی برای خود باز هرد. جریان، التقایی بود. ریرااه

 یت در برابر هایت رستهگرفای هه میهایی در تماس با رو انیت بود، با وجود موعع انتقادیشکل

هایی در نن. ساوی دیذر به روی دنیای جدید گروده بود. از یریق گرایش التقایی ماایان یا گرایش

هایی به درون جریان ا یاگر منتقل شاااد. ایدئولوژی اسااااامیساااتی در انقاا  با اقتباس از این ایده

ای به نن ا داد، تا با و بار تازه سانت برهرید یهایی را از نخیرهنیروی واساط شاکل گرفت و می وم

های ها نیرو بساایج هند و از پس رقابت ایدئولوژیک برنید. این چنین بود هه ا یاگران لایههمک نن

ی چ  قرار «پرولتاریا»را در برابر « فعمستض»خواندند. « مساتضعف»اجتماعی وامانده و ماروم را 

گرایان. ایدئولوژی التقایی، مای« مات»در برابر اخو  را  یبا یرح نرمانی جامعه« امات»دادناد، و 

گری، توجه به جوانان و باز هردن جایی در میان جنبش دانرجویی های جدید بسیجنشنایی با شیوه

ان گرایتوانیم سااانتباه ا یااگران اجازه داد برخی نیروهای بینابینی را جا  هنند هه به ننان می

خش م می از هادرهای تراکیااتی  کومت اساامی از میان گرا بذوییم. بمتجدد، یا متجددان سانت

 این دوزیستیان برخاستند. 

گری و تغییر و پیررفت مدرن را با م دی یای را بیافرینند: ایدها یاگران توانساتند زمانش تازه

فکر نخر زمانی ترهیا هردند. در موقعیتی خا  هه نیروهای دیذر به هر دلیل نتوانستند به مسائل 

ژی گویی به میدان نمدند، انرده از گسستذی و جدافتادگی و تبعیض پاسخ دهند، با ادعای پاسخبرنم

وتا  تاجنبرای عظیمی را برانذیختند، در ایران به قدر  رسایدند و سرتاسر ج ان مسامان را به 

 انداختند. 

ت هار بسبهنی ها را به تأخیر انداخت و انرژی جنبرای را عایه هساااتوان انجام وعدهتا مدتی می

دهد. هنند. اما نینده وقتی به اهنون تبدیل شااود، دیذر جاابیتش را از دساات میهه مانع ایجاد می

 دیذر ورییه ا یا هردن نیست، باکه  یظ قدر  است،  یظ وععیت موجود است. 
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شااود. گیری نغاز میمیان ا یاگران و درماندگان از همان روز نخساات قدر  یگسااساات رابطه

مانند. بر تعداد یابند، اما بخش بزرگ همچنان ماروم میاز مارومان امکان انتذره شاادن می ایعده

ثابت نظام همراه نذاه داشتن ننان همانند روز او  است. ررفیت تااش  یشود. مسهاهننان افزوده می

و  یتراشمادود است. یک شیوه، دشمن برای  یظ وعاع موجود برای برانذیختن پوپولیسم معمولاً

ها در نظام های واقعی اساات. بخراای از جنگ جناحها از مرااکلنهن یهای دورهنندهایجاد باران

 فریبی برای انداختن گروهی از مارومان به دنبا  خود است.مساطه هم عوا

به اصاااطااح  Sorgeزمانش در نن می ومی هه بنیاد نن نذرانی و نذرندگی معطوف به نینده )

های مختایی دارد. های مختاف از نظر شاااتا  رخدادها پدیداریدر دورهماارتین هایدگر( اسااات، 

ا نیندی نن هه پیشها شااتابناک پراات ساارهم پیش نیند یا اینهند اگر  ادثهادراک زمان فرق می

نویسیم، در فصل بععد زمانی نن لازم است از این فضاای اجتماعی را می یهعند باشاد. وقتی تاریخچه

بندی زنیم. شارو  عصار جدید در ایران میل هر جایی دیذر با شتا  گرفتن رهنظر نیز دسات به دو

تدریج زمان خطی )زمان به صور  خط مستقیم هه بهزمان همراه است. در ت ران و ش رهای بزرگ 

گیرد هه سنتی را می یدهد( جای زمان دنونرانی جامعهج ت بعردار نن ج ت پیرارفت را نراان می

و  اند: قاطیر باایی ناگ انی ناز  نراود، تکراری است. بااها هم البته تکراریچرخش امور در نن اگ

ی های روستایی و چادرنرین تا زمانای به جای ساساه دیذر. جماعتباای یبیعی یا نرستن ساساه

دیدند. اما زمان خطی به میان ننان هم هه هنارافتاده بودند، گردش ایام را در شاااکل دنونرانی نن می

بودن در دنیایی تکراری. با هریده  یتر از دورهشوند، نذرانهند و این گروه هم نذران میمیرساوخ 

ای مسافر به ش ر به وقت معینی و به همین خایر نیاز به وسیاه یشادن جاده، نمدن اتوبوسِ برنده

سم. رنمی-رسمگیرد: میشاود. با خطی شدن زمان اعطرا  فزونی میبه نام سااعت، دنیا عو  می

ها فضا را هند. شتا   ادثهشود. اعطرا  فضای اجتماعی را پر میهر گروهی به نوعی مضطر  می

هایی تراهم اند اما در دورهها با همنمیزد. این  سهناد. اعاااطرا  باا امیاد درمیتر میمضاااطر 

 اعطرا  ممکن است جایی برای امیدواری نذاارد.

 

 همگانی یپهنه ■

 هاای میانی و بالای جامعهای پرامیاد اسااات. لاایاهباه انقااا  دوره مرااارف یمقادم بر دوره

های فرودست مخت  خودشان است و در فضای عمومی بازتا  ندارد. اند. اعطرا  لایهاعاطرا هم

وزیری هویدا نخساات ینماید. دورهیابی به رفاه نسااان میدر این دوره ارتقا در بعد عمودی و دساات

های پس از هودتا را پرت سر گاشته است. نظام ساطه رژیم دیذر بارانرسد هه اسات. به نظر می

ای هه نیاز چندانی به پیذری اخبار وجود ندارد. روی اند، به گونهها اندکنماایاد.  ادثهاساااتوار می

نزدیک هم شده است، زمان  ا  سنذین نیست، و فرصت هست  یروزمرگی فرار نسبت به گاشته
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را  بینی دست بالاشود. اما امید و خوشنید فضاا مضطر  میاران هه پدید میبرای نذاه به نینده. ب

 یگیرد. پ نههمذانی را فرا می یتوان نن را ب تر هرد. امیدواری پ نهشود  میدارد. وعاع بدتر نمی

 همذانی پیش از نن گسترش مؤثری یافته بود.

جامعه پیش رفته است. جامعه  همذانی همسای گسترش پیوندها در درون ییابی پ نهگساترش

شااود اما این پیوسااتذی با دهد، پیوسااته میه ن خود را از دساات می یپارهگام شااکل تکهبهگام

های قدیم همراه اسااات. روساااتا از انزوا خارج پارگی یا دگردیسااای گونههای جدیدی از تکهگوناه

هند و اساس قرار یز رسوخ میجا نهالایی در نن-های پولیشود، رابطهشاود، به شا ر متصال میمی

شاااود. در مورد زنان نیز چنین مدرن رودررو می یگیرد. روساااتایی اهنون با تبعیض در جامعهمی

 اند، زجربندی ه ن ماصور در چارچو  سنتی روابط هستند، زیر ستماست. تا زمانی هه در صور 

امری موجود اما ناشاایسات هه لازم عنوان بهدارند، اما رام و تبعیض را هراند، گاهی فغان برمیمی

شود، با پا گااشتن در سا ت جامعه، هنند. نن چارچو  هه ساست میاسات تغییر یابد، درک نمی

اً مراب ی دارند. ها یهای قومی و زبانی و دینی هم تجربهگردد. اقایتتازه ادراک تبعیض میسار می

مند هسااتند. هر دوره شااد  و ا دورههاین تجربه یشااود. همهدر ارتباط اسات هه ساااطه درک می

 ها وونقل، هیر  و تنو  رسانه مل ی، فراگیر شادن شابکهگساتردگی خود را دارد. باساواد شادن

های تیری  و مصرف، همه های زندگی و شیوهسبک رسانش همذانی، سرایت یگساترده شدن پ نه

سازند. هنذامی هه ی را نشاکار میرود، ناهمذنرساد به ساوی همذنی میای هه به نظر میبر زمینه

مراوده و رساانش ععیف است، هم تیاهم اندک است هم سوقتیاهم و تااش برای ف م موقعیت خود 

گردند  ها نشااکار میها و دورییابد، نزدیکیهه گسااتردگی و عمق می و نیز ممانعت از نن. رسااانش

 گیرد هم منع و سانسور.هم تااش برای ف م شد  می

 ۰۵۱۱انقاا  مدام در  ا  گساااترش بودند. انقاا   یی مراوده و رساااانش تا نساااتانههاامکان

هننده و نقری شرهتهمانند از نظر میزان ش رها را به جنا و جوش انداخت. انقاابی شد بی یهمه

ها و ها، تجمع، اعااامیاه و رادیوی ترانزیساااتوری در نن اییا هرد. تظاهرا  در خیابانهاه روزنااماه

مدرن. یک دستی و وفاقی هه به نمایش گااشته شد،  یهایی بودند در یک جامعهها، اتیاق اعتصاا

ها و تضادها بعداً پرجاوه وفاقی بود هه وجود نداشات. نماج  ماه مرخ  بود، اما تیاو  یبر زمینه

 شدند.

 

 جدایش سیستمی ■

قدیم و جدید  های یبقاتی، جنسااایتی، قومی، فرهنذی و تیکیک فضااالتاا هنون باه جدایش

 شود: جدایش سیستمی. تر مینییم، م مایم. جدایش دیذری وجود دارد هه هر چه پیش میپرداخته
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 ۰های مختاف.مدرن سایساتمی اسات متراکل از زیرسایستم یتر اشااره شاد هه جامعهپیش

مایط های دیذر  کم های خود را دارد. برای هر سیستمی زیرسیستمهرهدام از نن ا روندها و رویه

های خود را به زیرسایساتم دیذر تامیل هند بدون مختل تواند رویهرا دارند. یک زیرسایساتم نمی

 ماور قدر هردن یا متااشای هردن نن. سایستم اجتماعی خودپو است و بر خااف تصور فکر دولت

 تواند با نن هر هاری هند. سیاسی نمی

، گرانی ۰۸۲۰نمادین: سا   ی ادثه هند.اقتصااد، زیرسیستمی است هه نخست اعاام وجود می

درصد.  کومت خواست  ۵۱درصد گران شد و قند و چای بیش از  ۳۱در ت ران نان  −ارزاق عمومی 

 انقاا  مرروییت یتن ا مراکل  ل نرد، باکه جرقهنهبا فاک هردن تجار مراکل را  ل هند، اما 

هرد و راهراً  کمش ر موجود میهایی در بازازده شاااد. پیش از نن در دوران ه ن  کومت دخالت

شنوی نداشت، زیرا دیذر صرفاً مترکل از افراد نبود، تا  دی رفت. اما گویا دیذر بازار  رفپیش می

شاااد هر هاری هرد. این رفت  با نن نمیدارای رویه و سااااختار شاااده بود و خودانذیخته پیش می

 ۱۱یافتند. و خود مظیرالدین شااااه درنمی درباریان یموعاااو  را اما عین الدوله،  اهم ت ران، بقیه

ساا  گاشات و مامدرعااشاه هم نران داد هه نی میده است جدایری سیستمی صور  گرفته و 

 تر شد، اقتصاد ترخ  بیرتری یافت. هند. هر چه بازار گستردهاقتصاد به فرموده عمل نمی

ریز هوشد برنامهدهد. دولت میتراخ  زیرسایساتم اقتصاد به زیرسیستم سیاست ترخ  می

های دیذر هم شااکل شااود. زیرساایسااتمباشااد و مدیریت هند. خوی ساااطانی اما از ساار به در نمی

و ساااختار مخصو  خودشان  یابند، یعنی دارای رویهتدریج اساتقاا  سایساتمی میبهگیرند و می

ایت ه و زیر هدبندی هردهند تا بتواند نن ا را جیتوبرگ پیدا میشاخشاوند. بوروهراسای دولتی می

 قرار دهد. 

یابی های م می هسااتند هه اسااتقاا زیرساایسااتم ب داشاات، نموزش و  قوق از زیرساایسااتم

شود،  دومرز و شود، از این نظر هه دین هم برهنده میساز میسرنوشتشان برای دین سایساتمی

اشت نید. در گاشته هم تمایزی وجود دشاود و به صاور  زیرسیستم درمیاش مراخ  میرساته

میان دین فقی انه و دین مردم و فرهنگ عوام و خوا . اما با عصر جدید، تمایز دین شکای ن ادینه 

نید هه تواند باشد. دین به صور  چیزی درمیای هم میزیست جزیره یگرفت. مجزا شادن، مقدمه

 تیتر چیزی این گونه نبود. دین وقهنیم. پیشعنوان چیزی مراااخ  اشااااره میبهایناک باه نن 

. های دیذرشود در برابر گزینهای میشود، گزینهنید، تازه موعاو  انتخا  میدرمی« چیز»عنوان به

شااود، هم بروز گرایش اعتنایی به نن یا هنار گااشااتن نن فراهم میبا این تاو ، هم زمینه برای بی

ه ی را برانذیخت هوتابگیری اراده به ا یای فضااال قدیم. این تاو  تابنیادگرایانه در نن و شاااکل

                                                      

 .مجموعه از ویدئوهاتهوری سیستم، به ویژه اندیره نیکااس لومن، بنذرید به این  یدرباره ۰

https://www.radiozamaneh.com/536725
https://www.radiozamaneh.com/536725
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شرو  سکولار شدن جامعه  ی. دوره۰بندی هرد: توان این گونه دورههمچنان ادامه دارد. تاو  را می

گیری خط شاود با تراخ  زیرسایساتمی دین، تأمل نن بر وعااعیت خویش و شکلهه همراه می

رزشی و مرکاا  های اگویی به بارانساکولارشاونده در پاساخ ی. ناتوانی جامعه۸ا یاگری در نن. 

ی جنبری در یابی، تقویت گرایش به ماها سایاسای، و سرانجام ورود خط ا یاگر به مر اهج ت

زیرسااایساااتم دین و  یجانبهبندی همهپس از اساااتقرار قدر  دینی، جیت ی. مر اه۵انقااا . 

بندی با زیرساایسااتم اقتصاااد، ورود جنبش دینی به مر اه زیرساایسااتم ساایاساات، همچنین جیت

ی از این گزینتری برای دوریقوی یشدگی بیرتر دین، انکراف زمینههراتیک شدن خود  شیئبورو

ه یابندو پیوساته به نن ساکولارتر شدن جامعه، روندی هه به هر  ا  جاری بوده و گسترش« چیز»

 است.

پیش از عصر  یویژه برای ف م وعاعیت دولت م م است. در دورهبهنظر به جدایش سایساتمی 

ساااطان بود، اما در عین خصااوصاای بودن برخی امور عمومی را هم  یکومتْ دسااتذاهِ ارادهجدید  

عنوان بهنمود. در عصااار جدید تمایز میان دولت ناپایر میداد، و از نظام سااااطه تیکیکانجاام می

عنوان بهساازمان خصاوصی ساطه و تصا ا و سازمانی عمومی، و همچنین میان نن و نظام ساطه 

یابی رود، به ویژه با ترخ گردد. هر چه تیکیک سیستمی بیرتر پیش مینشکارتر می اصال و پایه

 بندی این روند بخش م میشود. ترسیم و دورهتر میهای اقتصاد و  قوق، تمایز برجستهزیرسیستم

 از هار توصیف تاریخی فضای اجتماعی با نظر به عامل سیاست در نن است. 

د، هنهوبی میشود. دولت نباهم بر ورایف عمومی دولت افزوده میدر عصار جدید ایرانی نیز مدا

هرااد، جمعیت را هنتر  هند، جاده میهند، قیمت ارزاق عمومی را تعیین میمدرسااه تأساایس می

هند، شاکل پوشش اهالی را هند، ساربازی اجباری عمومی برقرار میهند، شاناسانامه صاادر میمی

برد. اما همزمان سازمان خصوصی نیز هست. دیذر را پیش می هند و بسی هارهای عمومیتعیین می

هند و هید تیکیکی قایل هایش را عو  میهند، م رهاندوزی استیاده میرعااشاه از نن برای ثرو 

شااود، سااازمان دولت. اما در نخر هار، وقتی هنار گااشااته می یخود و اراده  ینیساات میان اراده

شااود و با این تیکیک چنان یابه  اهمیت و نظام ساااطه منیک میمبهاش فوراً از دولت خصااوصاای

اش ماند. سااطان به ساازمان خصوصیشااه پرصاولت درمی ییابد هه  تا از بدرقهوجود لاغری می

 تواندشااده هم نمیمتزلز بیند هه بر این سااازمان خصااوصاای نخر می ییابد و در لاظهتقایل می

پدرش را در جاوی چراام داشاات نن هنذام هه با  یظ نظام  یفرمان براند. مامدرعاااشاااه تجربه

نمود، بر تخت سااطنت نرست. او نیز سااطه و تداوم موجودیت دولتی هه اینک غیرخصاوصای می

شدن نیت فرار هرد، به مرز مایگام ساازمان خصاوصای خود را گسترش داد. وقتی در باران بهگام

اگر همک خارجی نبود تا هودتا عایه مصاادق را نزمون وعااعیتی رسااید هه پدرش تجربه هرده بود. 

رفتند. با بازگرت به قدر  دوباره اش هم از پی سود خویش میپیش برد، عناصار سازمان خصوصی

سازمان خصوصی بر سازمان عمومی دولت نغاز شد.  ز  رستاخیز مظ ر  یتااش برای اِعما  اراده
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 بار به صور اینرعاشاه  یدرگرفت و تجربه یکی شادن شااهنراه و  اهمیت بود. اما دوباره باران

هامل تکرار شاد، با این تیاو  هه نیرویی هه شااه را از مناسبا  قدر  برهند و منزوی هرد، انقاا  

هه خودش فرار هند. اش فرار هرده بودند، پیش از ننبود. عناصااار م می از ساااازمان خصاااوصااای

این اسات هه روبنای ساطنتی نظام ساطه فرو  ترگویند انقاا  سااطنت را برافکند  ساخن دقیقمی

ها نغاز شد، نه هاری در ننریخت. خود نظام سااطه ماند و موجودیت ساازمان عمومی دولت. دست

گیری و تقویت و گساترش نن. پیرتر مساتقل از ساازمان خصاوصای جدید، باکه در جریان شاکل

 گیتیم: رژیم عو  شد و عو  نرد.

ها برای تصا ا، امتیازدهی، تیکیک، تبعیض، هنتر  و ها و رویهساختار ینظام سااطه مجموعه

خوریم، چارچوبی است سارهو  اسات. چیزی نیست هه ببینیمش. اما دیواری است هه به نن برمی

هه در نن ماصاااوریم. موقعیت نسااابت به نن تابع جایذاه در ماتریس اجتماعی اسااات. امتیازوری 

اشتغا  موعو  را از اراده و اخااق جدا  یسات. مساهاهگری ابرخورداری از سا م و نقش در سااطه

 هند. می

ها به ها و گره خوردن هویتسابقه شغلتنو  بی یشاغل اسات، جامعه یجدید جامعه یجامعه

بنیاد هسااتند. در اشااتغا  هم ینن اسات. تقساایم جدید هار، تیکیک ساایسااتمی و پدیداری جامعه

گردد. رنوی برمیوج ی از وجود عمومی دولت به این درهم روند.اشاااتغا ، دولت و جامعه در هم می

هه فسااد و همدساتی به درون جامعه راه یابد. منرأ هند برای اینروی بساتری فراهم میاین درهم

عنوان سازمان خصوصی است.  س خصوصی بودن، یعنی نرستن بر هرسی بهاصاای فسااد، دولت 

ز عصر شود. پیش ااز بالا به پایین دستذاه منتقل میای از نن، ریاسات یک بنذاه خصاوصی یا شعبه

عنوان ننچه بهگری رأس  کومت و عوامل نن امری شایع بود، اما موعو  فساد جدید ستم و چساو 

شود، چون از ابتدا به وجود نن موجودیت شناسیم مطرح نبود. دولت جدید با فساد زاده میامروز می

ارد. تاریخ فسااد تاریخ این ساازمان خصاوصی است هه در عنوان یک ساازمان خصاوصای تعاق دبه

چنان هه گیتیم، جای مراخصای دارد. هر چه در سازمان عمومی دولت بالاتر ماتریس اجتماعی، نن

های اساسی دولت در هلن شویم. در خصوصیتتر میرویم، به هانون این ساازمان خصاوصای نزدیک

پیکرتر شاااده، اما عظیم شااادن وجه . دولت غو جدید در ایران چیزی تغییر نکرده اسااات یدوره

جامعه به معنای اجتماعی شدن نن نیست. رو ی خصوصی  یعمومی نن و  ضاورش در هر گوشه

 دارد در یک هالبد عمومی.

شود، با قرار گرفتن در برابر دولت جامعه متوجه دولت خصاوصی می یدر باران و انقاا   ماه

ها دولت به صااای  ماه اساات. بر همین قرار در تمام دورهعمومی باز وجه خصااوصاای دولت نماج ا

تر شده اشاخا  فروهاساته شاده اسات. منطق نن هویدا است، عوار  نن اما همواره پساتر روشن

 اند و دولت خصوصی دوباره ا یا شده است.اند، اشخاصی دیذر نمدهاست. اشخاصی رفته
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 های مختایی برود.هه انسان در نقششود تر هم اشااره شد هه جدایش سیستمی باعث میپیش

گاه تعاد  هامل میان جا سیاست. ممکن است هیدیکجا دین، یکاقتصاد است،  یجا در  یطهیک

 شود. انتظار داریم هه میااً ها  اصل میمنری برقرار نذردد هه از  ضورش در هر هدام از این  یطه

تصادی دارد، در مقابل سیاست دولت موجود قرار ای هه از نظر اقعنوان هارگر، به دلیل فرودساتیبه

رسد هه به جنا ی گیرد، اما چون ماهبی است، با دولت مخالف نیست و در ن ایت به این موعع می

گاهی ن یهنندهتعیینبذرود هه از نظرش به وععیت او بیرتر توجه دارد. هستی اجتماعی همچنان 

های ها و تکهمدرن این هساااتی از ساااویه یجامعهاجتماعی اسااات، اما باید در نظر گیریم هه در 

اه های مختایی است. این امر تعیین جایذمختایی ترکیل شده و متأثر از هرش و تنش زیرسیستم

-هایی چون بعردار فرهنگهند هه تاهنون با نظر به شاخ تر از ننی میبر روی ماور افقی را مرکل

 مندی نن هوشیدیم.اعدهاقتصاد، جنسیت، دین، و قومیت برای ترخی  ق

ی یبقاتی افق هادادن به باوکو شکل هاهژمونی و ائتااف یمطرح در زمینه یهای عمدهتهوری

صانعتی را در برابر خود داشاتند و عمدتاً یا تن ا با می وم یبقه در تعین اقتصادی نن هار  یجامعه

 ۰ت.ها قرار داشدر برابر این تهوریتر از ننی هرده هه هردند. جدایش سیستمی موعو  را پیچیدهمی

شود، چون یک گروه بر سر یک چیز با گروه دیذر تر میرساد ائتااف مراکلاز یک یرف به نظر می

هایی ممکن است شکل گیرد هه تا  دی توافق دارد اما بر سر چیز دیذر نه، اما از یرف دیذر ائتااف

 یه را لازم اساات مکمل بایی هنیم هه دربارهنمایند. این نکتناپایر هسااتند و عجیا میبینیپیش

شود هه دوگانه جای این نوشاته پیش بردیم.  اصال هاام این میمتجدد در جای−سانتی یدوگانه

تواند مبنای یک ها، اما نمیها و ج تها و خاسااتذاهارزش تاایای دارد، در معنای ترااخی  سااویه

 دهد.در برابر یکدیذر قرار میشناسی اجتماعی باشد هه دو جوهر متیاو  را هستی

انقاا  به ساطای رسایده بود هه هرور را در بخش  یجدایش سایساتمی در ایران در نساتانه

« مسیست»ش ری نن در موقعیت مدرن ببینیم. پس از انقاا  روستاها و نوا ی  اشیه هم عمدتاً به 

ن در قرار گرفت. مدرن بودها نیز زیر تأثیر تیکیک ساایسااتمی پیوسااتند، در این معنا هه زندگی نن

اصاااطااح مدرن هم با هافتادگی از نظرهای مختاف ندارد. در دنیای باین معناا هید منافاتی با عقا

شاویم. اصولاً بدون این ترهیا تداوم افتادگی با تجدد در ن ایت نن مواجه میوعاعیت ترهیا عقا

یاساای ه نه، نژادپرستی و پدرساالاری، موجودیت همچنان قدرتمند ماها، وجود سااختارهای ساا

دار شدن موجودی در اصل منزه به نام مدرنیته نیست. فاشایسم ممکن نبوده است. این ترهیا لکه

ور، و از نبر عکس: مدرنیته همین نیز هست. تا جایی هه ماصور در صورتبندی استیماری و تبعیض

                                                      

۰  Cf. Uwe Schimank, "Spezifische Interessenkonsense trotz generellem 
Orientierungsdissens: Ein Integrationsmechanismus polyzentrischer 
Gesellschaften". In: Hans-Joachim Giegel (Hrsg.), Kommunikation und Konsens. 
Frankfurt/M 1992, 235-275. 
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 ایهند، نن را به مدار تازهظ میماندگی را  یداری است، عقاسرمایه یهنندهبیذانهخود و از ج ان 

سازد. در ایران این اتیاق افتاد. برنمد الاهیا  سیاسی و ترهیا ایمان و ای میبرد، از نن چیز تازهمی

 تکنیک مظ ر نن است.

ی هااین اوصاف، هرش و تنش ناشی از جدایش سیستمی بدان  د نیست هه جدایش یبا همه

ی و افقی را در سااایه خود قرار دهند. اختاا  و پیچیدگی نور در ماورهای عموداساااساای تبعیض

های نماری،  تا در هراورهای بسیار مدرن هم  اهی های تجربی و دادههنند، اما بررسایایجاد می

تکه شاادن وجودشااان میان اون  متأثر از تکه یاز نن نیسااتند هه نهنیت و عامایت افراد در درجه

ث جدایش سیستمی در رابطه با ایران در اهمیتی است هه های مختاف باشد. یرح بازیرسایساتم

 اشتغا  یها دارد. موعو  مرتبط است با مسهاهمدرن و دیدن ررایف تیکیک یبرای درک از جامعه

هه جدا از بار یبقاتی نن هم نیاز به بررسااای دارد، از نظر تأثیرها بر ماور افقی ماتریس اجتماعی: 

 های شغای.ها و منشرسته
 

 اشتغال یامعهج ■

از یریق شغل تبیین  اشاتغا  نیز هسات. هویت یجامعه یورود به عصار جدید ورود به مر اه

دار ، اولین پرسش از پی هویت است. فرق است میان هار با شغل. زن خانههاره هساتیهچشاود: می

ست شغل نداشته ساان نویسنده و هنرمند هار دارند، اما ممکن اهار دارد، اما شاغل ندارد. به همین

ها مادود بود. با ورود به دوران جدید در ایران هم تنو  شغای پدید باشاند. در گاشاته تعداد شغل

شود با انتذراسیون است:  س انتذره بودن مترادف می یپیوند با مسهاهشاغل هم ینید. مساهاهمی

داری اسات، این سارمایه یاشاتغا ، هه عنوان دیذر جامعه ی س داشاتن شاغای مناساا. جامعه

 ها را دارد:مرخصه

 یورب رهگااری بر مبنای اصل یابی و ارزشج ت، 

 یتبدیل همه چیز به هالا و نذریستن به همه چیز به عنوان هالا  جامعه یک بازار گسترده 

 بستان است،-بده

 یتبدیل نیروی هار به هالا، و نذریسااتن به این نیرو فقط با معیار اقتصااادی بدون پیوندها 

 اجتماعی و انسانی،

 های اجتماعی، نه بر اسااااس زور و جبر مساااتقیم، باکه بر اسااااس ایجاد و  یظ نابرابری

 هند،هایی هه بازار نن ا را ایجاد مینابرابری

 های پیوند اجتماعی زیر تأثیر شغل، میزان درنمد و شکل مصرف.دگرگون شدن شکل 

  از غر  بوده اساات. تیاو  اصااای به جایذاه اشااتغا  متیاو یایران به جامعه یجامعه تبدیل

شادن گساترده نیست، جزئی است و ماور اشتغا  را ترکیل صانعتیگردد. در ایران صانعت برمی
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اصای اشتغا  در بخش دولتی است  هاسبی و تولید دهانی و هارگاهی سنتی  یدهد  یک  وزهنمی

نید و ها تداوم میقانی مد تولید و معیرااات ده یبخش دیذر اسااات. شااایوهعماذی  و همچنین

شود. مکان و منبع اصای اشتغا  ش ر است: در تدریج دهقان بودن به عنوان شاغل برشاناخته میبه

. شوداشتغا  پرتا  می یشاود و به  اشایههه هنار گااشاته مییابد یا اینشا ر انساان شاغل می

 ننامتوازهای شغای به صور  تنیند. فرصهای جدیدی پدید میروند و شغلهایی از میان میشاغل

ندی باشاتغا . اشاتغا  هراور را تقسیمشاوند، منایقی همشاوند: منایقی پراشاتغا  میتوزیع می

نورد: تن ا ای از تبعیض را پدید میهای مختاف درک تازهبنادی در میان قومهناد. این تقسااایممی

های شغای و شغلاشاتغا ، بیای ندارد  نصایا  اشایه از زبان و فرهنگ ماای موجودیت  اشایه

 پنست است.

ه ن به تبار و ما  و منا  و جایذاه در دستذاه دینی و نو  رابطه با دربار  یممتاز بودن در دوره

های جدیدی هه با فضاال و امیران ماای بسااتذی داشاات. شااغل به خودی خود مطرح نبود. شااغل

صنیی پدید نمد و هرهس وععیت  شغل شدند. خودنگاهی یجدید پدید نمدند، شرو  یرح مسهاه

 فضاال قدیم شااود. رقابت یخود را در موقعیت جدید بازبینی هرد. یبیعی بود هه رو انیت نماینده

ماعی ای اجتگرایی و تجددگرایی پایهبر سر قدرشناسی میان فاعاان قدیم و جدید شرو  شد. سنت

 بینش و منش نبود. ییافت و از همان ابتدا تن ا در  یطه

و چالش و ادعا  اشااتغا . این با خود باران یانی بودن شاغل اسات، شاغل اسات در جامعهرو 

ها، نورد.  یظ شاااغل، تأهید بر اهمیت نن و تااش برای ارتقای موقعیت نن در ماتریس شاااغلمی

 وجودی هاهنان در سرتاسر ج ان است. یمرغاه
 

 ۷۵۳۱انقلاب دوبُنی  ■

نغاز عصار جدید چذونه سیاست ستی نده شکل گرفت.  دیدیم هه در فضاای اجتماعی ایران در

گرایان بودند هم تجددگرایان. ننان در عین رقابت با مراااروییت، هم سااانت ی اماان نن در دوره

دار میاث، نسبی بر رأس تاج یشکل گرفت. غابه میاث سرنوشتیکدیذر در برابر دربار قرار گرفتند. 

گرایان را تا تاجدار دوباره قدرتمند شاد. رعاااشااه ساانت سأرممکن شاد. این چیرگی پایدار نماند. 

نزادی و خواسااات  ی ادی هوبید و در میان متجددان دسااات به انتخا  زد: بخش وفادار به ایده

مراااروط بودن قادر  را پس زد، بخش دیذر را در خادمات گرفت. خود تجدد را هم تجزیه هرد: 

د و دادنهردند، به مات نظم جدید میتوار میهایی را پایرفت هه قدر  را به شکل جدیدی اسجنبه

ورزی هایی را ممنو  هرد هه به نزادی و  ق ش روند در سیاستنوردند، و جنبهنراستذی راهری می

شادند. سنت را هم به دو بخش ممنو  و معجاز تقسیم هرد، نن هم به اقتضای قدر . این مربوط می

ان گرایتجدد، الذویی پایدار در ایران شااد.  تا ساانتتجزیه و گزینش در برخورد با ساانت و  یرویه

 هم هه به قدر  رسیدند، اصل رویه تغییری نکرد.
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را دگرگون نکرد. همچنان  واد   میاث سرنوشتروا  تجزیه و گزینش در دوران مامدرعاشاه 

شدنی است. در سا  شاه مرخ -گرایانسنت-ای جاری بودند هه با میاث متجددانعمده در عرصه

الاه خمینی  امل نام نیتبهجدیدی  یگرایان به رهبری چ رهبرای ماد  هوتااهی سااانات۰۵۰۸

سیاست ستی نده بودند. پس از نن ستی ندگی را عمدتاً جوانانی هه به لااظ تاصیل و گرودگی به 

وقیه در شدند، پیش بردند. جنبش دانرجویی در داخل و خارج بیروی ج ان متجدد ماساو  می

متوسااط به نن نو   یشاد دید هه یبقهاین جنبش می یشااه ایساتادگی هرد. در چ ره برابر رژیم

داشت، و مادود به هارگزاری در چارچو  این انتذراسایونی راعای نیسات هه سیاست شاه روا می

 مصرف و راهر مدرن بود. یسیاست و پیش گرفتن شیوه

ها از ا مرخ  هرد. اعترا اصای ستی ندگی ر یدوباره میاث سارنوشت  یطه ۰۵۱۱در ساا  

خارج از مادوده شااارو  شاااد، از مردمی برهنده از روساااتا اما جا  نراااده در نظم اشاااتغالی و 

هایی هه سنت جب ه مای اند و چ رهبرخورداری جدید ش ری. پس از نن روشنیکران به صانه نمده

هرده و راه مرارهت  ارجگرایی مصادقی را پرات سار داشاتند. شااه از زمان هودتا همه را بیو مای

مراا ور در  یالاه خمینی در نن مقالهنمیزی به نیتساایاساای را بر ننان بسااته بود. برخورد توهین

هایی دینی ادراک شد. در  ادثه یقدر هردن  وزهنماد بی« ا مد رشایدی مطاق»ایااعا  به قام 

دادخواهی برخاسااتند.  قدر شاادنِ ساانت را برجسااته هردند و بهگرایان بیهه پیاپی رخ داد، ساانت

هسانی هه خود را ماروم و هنارگاشته و مورد تبعیض  س  یسیاست ستی نده قدر  گرفت. همه

هردند، به جنبش پیوستند. دولت عمومی نتوانست از دولت خصوصی دفا  هند. دولت خصوصی می

 منزوی و متزلز  شد و فرو پاشید.

برد هه با دو رأس ایساااتاده در برابر رأس رژیم در انقااا  ایران دوبعنی بود: دو نیرو نن را پیش 

ها گیتمانی اساات. میان نن−شااوند. هر نیرویی ترهیبی جمعیتیمیاث ساارنوشاات مرااخ  می

 همسوشانی موععی وجود داشته است:

 ،به لااظ سیاسی: هر دو عایه شاه و نمریکا 

 کر ماور، فقدان فتبه لااظ  فکری: التقاط ایدئولوژیک، بینش مردسالار و ولایی، نذاه دول

 وگو،مسائل، ناتوانی در پرسش و گیت یای و گمان پاسخ داشتن برای همهبرنامه

 ماهبی،−ماهبی و چ -پیوند مای یهابه لااظ شخصانی:  اقه 

  شودببینیم چه می  الابه لااظ منش: توهل، هیش شخصیت، سبک هار. 

 ساز انقلابهای زمینهها و تبعیضگسیختگی ■

رشاااد یبق منویا  نریام ر را  یانقاا  ب من، هه برنامه یباران اقتصاااادی نساااتانه اغاا از

ن را ن« نیرین منابع»گویند ای هه میبرند، بیمارینام می« بیماری هاندی»ورشاااکناند، به عنوان 
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 شاااود.برداری از نیت، اما این پو  باای جان میانذیزاناد. پو  فراوان وجود دارد به خایر ب رهبرمی

گرایی شدید، ورود انبوهی هالا از خارج هه به قیمت رهود و سقوط تولید وپاش، فساد، مصرفریخت

 ها همهشااود، و همچنین تورم رشاادیابنده از عوار  این بیماری اساات. این پدیدهداخای تمام می

در  شاااه یدرنمد نیتی ایران ج ش هرد. به فرموده ۰۵۱۵هسااتند.  ۰۵۱۱ یهای اوایل دههواقعیت

 جم  ج ش درنمد خارجی گااشاااتند. پنجم توساااعاه تجادیادنظر شاااد. مبناا را بر یبرنااماه

چ ارم شش برابر شد. اما نرخ رشد نصف شد و تورم از  یهای برنامه نسابت به برنامهگااریسارمایه

د تواندرصاد رسید. گرانی به بار نمد و دولت فکر هرد با زور پایسی می ۸۱درصاد به نزدیک به  ۸،۱

ریاعات اقتصادی هم پیش گرفتند هه همچون ترمز شدید در هنذام  ۰۵۱۱انع نن شاود. از ساا  م

 سرعت بالا عمل هرد.

هند  توعای  متوسل به نن، در ن ایت اشااره به یک عامل برانذیزاننده می« بیماری هاندی»اما 

ه نیست ه اگر به نن جسامی نسردازد هه اساتعداد درهم شکستن دارد، توعیای ناق  است. هافی

بذوییم سانگ به شایراه خورد و شایراه شاکست. باید این را هم در نظر داشته باشیم هه شیره 

هند. متمرهزِ شدید نن را خعرد می یشاکند چون شایراه اسات، یعنی ساختاری دارد هه عربهمی

های ساست و زمینه اسات در سااختارمندیِ رگه یماتریس اجتماعی باث درباره یباث ما درباره

 های نن.فشکا

باران زمانی بروز هرد هه وعااع عموم ب تر شااده بود، و ب بود وعااع تصااوری از این هه باز هم 

ود. های یبقاتی شدید بی میانی و پایین پدید نورده بود. اما فاصاهتواند ب تر شود در نهن یبقهمی

عیار را چیزهایی برند، اگر متر از شاا رها به ساار میروسااتاییان عمدتاً در سااطای پنجاه سااا  عقا

های ارتبایی بذااریم. وعاااعیت در ولایا  هرااای، درمانذاه، مدرساااه و امکانچون برق، ن  لولاه

ای به مراتا بدتر از منایق مورد عنایت مرهز بود. در ش رها تیاو  سط  زندگی م اجران و  اشیه

اوج نخو  خود بود و  ا  شدید بود. از یرف دیذر شاه در نراین با ش روندان میانه اشایه یتوده

های چریکی را نابود هرده و همه چیز را زیر هنتر  خود دسااتذاه ساارهوبش غره به نن بود هه گروه

ها از زیر به سط  نمود. درسات در این شارایط گسلشاده و جمیعت مطیع میدارد. مماکت صااف

 نمدند و زمین را زیر تخت شاه به لرزه درنوردند.

 ای هه جنبش را برانذیختند، این ا بودند:عمدههای ها و تبعیضگسیختذی

 وساایعی از ساااخت ساانتی و دهقانی هنده شااده بود اما در ساااخت اشااتغالی و  یتوده

انقاا  را ترااکیل دادند.  یزیسااتاری جدید جا  نرااده بود. اینان بخش م می از نیروی توفنده

ستن خود روستا به انقاا  با شد. پیوم اجر  هرده، به شا ر وصال می یروساتا از یریق این توده

 تأخیر بود. 

 میانی ساانتی از وعااعیت ناراعاای بود، هم به لااظ اقتصااادی و هم فرهنذی و  ییبقه

تجار  و  یمعیرت و هسا در  وزه یاجتماعی: به لااظ اقتصاادی به خایر متزلز  شادن زمینه
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و سااقوط نیون هاام تولید ساانتی در اقتصااادی هه شاااخ  نن وارد هردن هالای خارجی شااده بود 

دار در تعیین ساایاساات بازار، به لااظ فرهنذی و اجتماعی به خایر  س تجار سااابقه یساااساااه

تی نارا  نمد، وهای دولتی به نمایش درمیمدرن در قالبی هه در رسانه یبیذانذی نسابت به جامعه

از نظرگاِه سنتی دادند و گیری در جامعه و ج ان را میهایی هه امکان ج تاز ساسات شدن ارزش

 ساختند.مایط زندگی را نشنا و قابل اعتماد می

 پ اوی گسترده شده بود و  به لااظ اقتصادی و  یهه در دورهمیانی متجدد با نن ییبقه

نمود، از رژیم ناراعاای بود: به خایر اختناق و نداشااتن امکان مرااارهت تا  دی فرهنذی انتذره می

های امنیتی و سیستم امتیازوری مبتنی فرهنذی توسط مانعسایاسای، سد شدن پویش اجتماعی و 

ین ها نگاهی اهای دوران پ اویبر وابساتذی به دربار. هل فرهنگ سایاسی انباشته در جریان تجربه

 داد.یبقه را در ج ت خااف سیاست و خواست رژیم سوق می

 ر از سوی دیذ شد ومیانی وصل می یسو به یبقهیکهارگر در مایطی بود هه از  ییبقه

خرا  و در اشااایه و سااارگردان به لااظ اساااتقرار در بافتار اجتماعی. خود نیز به قرااارهای خانه

 اش را در نستانه انقاا  نغاز هرده بود و انقاا  هه درگرفت به نن پیوست.های اعتراعی رهت

 ،ویژه به در شا رها و ولایا  با برنمدن موج انقاا  فوراً مراخ  شد هه رژیم پایذاه ندارد

شااان در  اشاایه مانده بودند و یا در شاا رهای ماهبی و در میان مردمی هه به خایر قومیت و زبان

 هااً از توسعه س م اندهی داشتند.

 های زیر م م است:شناسی اجتماعی و شناختن جنبش توجه به نکتهاز نظر روان

 د رش یزمینه سایاسات ساتی نده از فرار، تبعیض و ا ساس تاقیر از سوی نظام مساط

 هند. یابد و  امل خود را پیدا میمی

 بینی نمیخته اساات، خواساات قدرشناسی در شارایطی هه فضاای عمومی با امید و خوش

و  بدیاشااان ارتقا شااان شااناخته شااود و جایذاههای اجتماعی انتظار دارند ارجشااود. گروهتقویت می

 ماترم شناخته شود. 

 و  هند  مواجه شود، بخش تاقیرشده را ستی نده میاگر این خواسات با تاقیر و سرهو

 اجتماعی را به لرزه درنورد و ستی ندگی سرایت یابد. یرود شبکها تما  می

 .شورش در  الت ناامیدی و از سر استیصا  هم ممکن است 

 ماند. جنبش پایدار با این امیدواری همراه است شاورش بدون امید، موععی و مادود می

 هه از این هه هست بدتر نخواهد شد.شود، نه اینیهه وعع ب تر م

 مرروییت، ش ر هانون مبارزا  اجتماعی را ترکیل داده است. یاز همان دوره 
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  جنبش برای پاایدار بودن به منابع نیاز دارد: ساااازمانی، فکری، رساااانرااای، و نمادها و

 و تنومند شدن.ها های اجرا برای  ضور در خیابان، برای هنار هم قرار گرفتن تنشکل

 انتگراسیون یانقلاب و مسئله ■

 یای اسات در فضای اجتماعی یا در نستانهای اسات متعاق به عصار جدید،  ادثهانقاا  پدیده

 ها سرنذونها برپا شده و ساساهاند، شورشهای بزرگی در عصر ه ن رخ دادهگیری نن. تاو شاکل

نو  ه ن، فضااای اجتماعی وجود  ین دلیل هه در اجتما اند، به ااند. اما هید یک انقاا  نبودهشااده

 یقاعده اسات. در نستانه یهنندهدر نتن، تن ا اثبا  نگورا یشادهنرمانیبه اساتینای  ندارد. اشااره

. این شودفضای اجتماعی می گیریساز شکلزمینه« سوم ییبقه»انقاا  هبیر فرانسه ار ار وجود 

پا خاسات تا قدر بیابد. سخن نبه سیز، از بهبرابر اشاراف و رو انیون  یبقه هه همانا مردم اسات در

 ی. یبقه۰»پیراروان انقاا  هبیر فرانساه، مضمون این خیزش را به شکای موجز بیان هرده است: 

 −. تاهنون در نظم سیاسی چه بوده است؟ ]چه ارجی داشته است؟[ ۸همه چیز.  −ساوم چیست؟ 

   ۰«ی باشد. ]ارج بیابد[.چیز −خواهد؟ . چه می۵هید. 

ای رخ داد هه در نن پیوستذی برقرار شده بود به صورِ  و در فضاای اجتماعی۰۵۱۱-۱۱انقاا  

ونمد، م اجر ،  ضااور زنان در جامعه، برچیده از یریقِ برقراری زیرساایسااتم فراگیر اقتصاااد، رفت

، مراوده )دانرذاه، مسجد های سنتی، گسترش فضاهایبیرونی در خانواده-شدن نسبی دیوار اندرونی

شاد گسستذی به چرم بیاید. بازار، ورزشاذاه، پارک، میدان ...( و رساانش. این پیوساتذی باعث می

های های نو گرفته بود. گروهپارگی ه ن به صااور  عمده بریرف شااده بود و جای نن را گساالتکه

، از دساات برود هه دارند هامااًخواسااتند قدر بیابند یا نذران نن بودند هه قدری ای هه میاجتماعی

خواسااتند به قو  نبه ساایز چیزی شااوند، از هید بودگی یا نظم ساایاساای را به چالش یابیدند: می

ساااز شااد. ماروم بودن از انتذراساایون به صااور  جنبراای، مسااهاه یارجی به درنیند. مسااهاههم

تماعی د چون بنیاد اجای برانذیخت هه پیش رفت و پایدار مانمراارهت سیاسی ستی ندگی سیاسی

مردم در برابر شاااه قرار گرفتند. شاااه با شااتا  توان مقاباه با جنبش  یای داشاات. عمااً همهقوی

اعتراعی را از دست داد، چون دستذاه او از درون شرو  به فروپاشیدن هرد. در روز نمادین براندازی، 

 تر فرو ریخته بود.ب من، اصل دستذاه همانا پیش ۸۸یعنی 

انتذراسایون را  ل نکرد، باکه نن را تردید  یتن ا مساهاهنهاا  اما سارانجام تراژیکی یافت. انق

هرد. هسانی امکان مرارهت یافتند، و هسان دیذری هه خود رهنی از انقاا  بودند، همچنان ماروم 

 تر گرتند.ماندند و  تا ماروم

                                                      
۰ Emmanuel Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers État ? (1789), P.3. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41687k/f2.item
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برند به ا هوچک باشاااد، راه میهای اجتماعی،  تا وقتی مایط نن ا مادود یا  تتاو  یهماه

ای به بخشِ دارای امکانِ برخورداری در ماتریس اجتماعی و از یرف دیذر ماروم عاده پیوناد دادن

نایی، )در هر مع پیررفتای دیذر. از دیدگاهی هه تن ا متمرهز بر هردن مطاق، نسبی یا موقتی عده

یل نماید. اتوموبناپایر میین امر اجتنا ازجماه پیررفت عامی و فنی و رشد نیروهای مولد( باشد، ا

شوند هه شاید ننان را برخوردار از شاوند و به این ترتیا دارای شغای میای شاوفر میهه بیاید عده

اصااطااح بهچی چی و گاریای هم به عنوان درشااکههند. عدههای  داقل یک زندگی متعارف امکان

های ها از تاو شاادگی به درنیند. انقاا از  الت  اف شااوند و شاااید دیذر نتواننداز دور خارج می

های متداو  و مدامی هه به هنند با دگرگونیتأثیر فرق می یهاان هسااتند و از نظر شااتا  و دامنه

ها این اساات هه به پیوسااتذی بیرااتر و از انقاا  هااساایکماهیت عصاار جدید تعاق دارند. انتظار 

ت را بالا انتذراسیون باهییی یوند. انتظار این است هه درجهگساستذی و هنارافتادگی همتر منجر ش

برند و از تبعیض و مارومیت بکاهند. اما ویژگی انقاا  ایران در این اسات هه از نظر میزان شاارهت 

تبعیض بوده اساات. به بیانی دیذر  ینن گسااترش دامنه ینظیر بود، اما نتیجهعموم مردم در نن بی

ود هه پیامدش گر بنن اما انتذراسیون بیرتر نبود: انقاابی تجمیع یود، نتیجهخود انقاا  انتذراتیو ب

سازد. ای شااذیت میهایی دارد هه خود نن از انقاا  ایران پدیدهتیریق بود. اما امر تیریق پیچیدگی

ای مرامو  تجمیع.  اصال منیی است، اما پویش شاوند و همزمان عدهای مرامو  تیریق میعده

یابد تا بتوان بیاانی ن ایی پیش گااشت جتماعی مداوم است و در جایی پایان قطعی نمیسیاسی و ا

های دیذر ما با و گیت دنیای ما از این پس، تا ایاا  ثانوی تاریخ، همین اساات هه هساات. در انقاا 

ان یاببوروهراتیک شاادن، اناصااار قدر  و تبدیل شاادن رهبران انقاابی سااابق و فرصاات یپدیده

به ننان، به الیذارشی و تبدیل  اهمیتِ در ابتدا انقاابی به یک  اهمیت متعارف مدافع نظام  پیوسته

شاویم. در ایران نیز چنین است، اما با این تیاو  هه جامعه همچنان تبعیض و امتیازوری مواجه می

ری ورسد و نبرد بر سر سردر تارک اسات، بوروهراتیزاسیون در  اهمیت به رهود بوروهراتیک نمی

 های نن ادامه دارد.در میان جناح

نرایش نیروهای مؤثری را هه فضااای انقاا  را ساااختند، به صااور  یک میاث تصااویر هردیم: 

گرایان شااکل گرفت و همه در گرایان. ائتاافی عمای میان متجددان و ساانتساانت-متجددان−شاااه

 کمرانی را  یم یعنی رویهبرابر رأس نظام یعنی شااه ایساتادند. شااه هوشاید از موعع قدر ، رژی

ها عو  شاادند و پیش گرفته شااد، برخی م ره« فضااای باز ساایاساای»تغییر دهد: سایاساات ایجاد 

هایی با ناراعایان برقرار شاد. همزمان چنگ و دندان هم نران داده شد، تا جایی هه  کومت تماس

و پوسیده بود.  اهمیت ثمر ماند. درون دستذاه سست های شاه بینظامی برقرار شاد. اما همه تااش

 فروهاسته شد به دولت خصوصی شاه، و این دولت را توانایی مقاباه با جامعه نبود.



 81/  محمدرضا نیکفر

 

 |
ی
صاد سیاس

نقد اقت
 |

 

به پیروزی رسید. در این روز تخت  ۰۵۱۱دی  ۸۱انقاا  در واقع با خروج شاه از ایران در تاریخ 

رست. اگر رساید هه شااه دوباره بر روی نن نخواهد نسااطنت خالی شاد و دیذر قطعی به نظر می

در دموهراساای نمایندگان  ۰یافت.ماند، ایران به دموهراساای دساات میتخت هانونی قدر  خالی می

جا اساااتقرار دایم روند، اما در نناش، به سااامت هانون قدر  میجامعه، با همان واقعیت پرگسااال

 .هساان، خود نن هسان نیستند شاوند و همواره مراخ  اسات هه نمایندگانیابند  عو  مینمی

ای هوتاه هه تخت هم خالی انقاا  مرااارویه در ایران تخت قدر  را خالی نکرده بود. پس از دوره

دی خالی شد،  ۸۱بود هم نبود، رعاشاه نن را اشغا  هرد. صندلی شاهی هنذامی هه در روز نمادین 

هم زدهوتاهی صا ا یافت. به لااظ الاهیا  سنتی شیعی، نن تخت در اصل به امام دوا یدر فاصاه

توانساات خالی بماند. اما الاهیا  ساایاساای تاو  تعاق دارد، اما او غایا اساات. پس راهراً تخت می

یافته بود و نن گرایراای هه خواهان هسااا قدر  به نیابت از یرف امام غایا بود، به رهبری فکری 

بر روی نن.  هگرایان رسیده بود. در گاشته رسم بر این بود هه فقی ان هنار تخت بنرینند اما نسنت

هری اصاااً قابل تصاور نبود هه تخت باشد و ساطان بر روی نن ننرسته باشد. عصر جدید عصر شاه

دارد: اراده به شود و گام رادیکالی برمیاسات. الاهیا  سایاسای اسااامی هم از این جریان متأثر می

مدرن شده است. اگر ج ش از هنار تخت به روی نن. در این معنا این الاهیا  دچار یک موتاسایون 

دموهراسی بنذریم، سرنوشت نن تابع دو  یتخت قدر  به مساهاه یی این باث دربارهتن ا از زاویه

ها وارهشود: امام در پرده رود و غایا شود، و شاه دیذر توان  ضور نیابد. ممکن است امامجریان می

 شان مستعجل خواهد بود.هایی سربرنورند، اما دولتوارهو شاه

موتاسایون مدرن، تن ا شامل تجدیدنظر در الاهیا  سیاسی و نرستن بر جایذاه شاه  اعراامام 

ها و پیامدهایی دارد. گسستی در سنت پیش نمده شاود. همین تغییر اسااسی خود زمینهغایا نمی

 اینید ننچه سنتی است خود دیذر پدیدهگردد. تا این تقابل پیش میمدرن برمی-هه به تقابل سنتی

ند: هقدیم به تج یز را تیسیر جدید می یچنان هه پیراتر باث شد سنت ارادهشاود. ننجدید می

تنطنعْتعم منِن قعوننةٍ»قوة در  کم قرننی  اینک شااامل سااازماندهی جدید و تکنیک « ونأنعِدنعوا لن عم مننا اسااْ

ور  قبای خود اساات. با این انتقا ، فضاال قدیم دیذر به صاا« قوه»نقناله،  یجدید اساات. تساامه

هایی هه فضل جدید تصرف هرده هند هه بر تمام  وزهماند: عمن  یظ صور  قدیم، اراده مینمی

 یا خود تأسیس هرده مساط شود.

                                                      

به  دیربنذسایاسای هاود لیور است.  یربط دادن تخت خالی قدر  و برقراری دموهراسای تصاویری شااخ  فاسایه ۰

 :نن ۰۰فصل  ژهیبه و ریهتا  ز
Claude Lefort, Democracy and Political Theory. Polity Press 1988 

 :هتا  نیسوم ا خشبمقدمه و  زین و

Bernard Flynn, The Philosophy of Claude Lefort, Interpreting the 
Political.Northwestern University Press 2005. 
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خواهی در میان ننان تخت شاااه هه خالی شااد، نیروهای متجدد هه گرانیذاه توانش ایرانی نزادی

ند. به اش نذه دارر بودند دور نن را بذیرند تا خالیتوانستند نن را تصرف هنند نه قادبود، نه خود می

دیذر قطعی بود هه ننان شانسی برای رهبری  ۰۵۱۱بینیم از اوایل سا  گردیم میگاشاته هه برمی

. شاادخواهی هنند. اما  مایت ننان از انقاا  مدام پرشااورتر میتوانند ساا مانقاا  ندارند و  تا نمی

و  الاه خمینینیتپیچیده اسات: بیزاری از شااه بسیار قوی بود، اینکه چرا شاک نکردند، موعاوعی 

دادند، و در عااامن هنوز در قالا فرهنگ ی پایان اساااتبداد و روزگار ب تری را میایرافیانش وعده

هایی بسیاری داشتند. نذاه سنت به تجدد سوقرن بود، نذاه تجدد مسااط، سانت و تجدد نمیختذی

گیتیم تعار  میان هستی و انتخا  است، ممکن است برای  به سانت  سن رن. تعار   ا ، هه

ت. ععف اس یقو  باشد، اما برای نیروی متجدد نقطه یی موتاسیون نقطهنیروی سانتی در لاظه

هاست.  ساسیت ترین ننبرند: مردسالاری از م مهایی قوی در فرهنگ به تعار   ا  راه میسایق

نان گرایان نگیری سنتتر هسی پرسید هه با قدر ن  هممؤثری وجود نداشات در مورد وععیت زنا

 چه وععیتی خواهند داشت.

دارند: هر دو جمع  (totalitarianism)خواهی باوری هر دو گرایری قوی به تمامدین و مات

ین بیبقه فرق ینورند. مقولهیکدست درمی یبرند، و جمعیت را به صور  تودههنند، در هم میمی

باوری ماتریس را یکدسااات جاوه بیند  اما دین و ماتدر درون ماتریس اجتماعی می اساات، فرق را

هرااند. به خایر این اشااتراک، می« دیذری»و « ما»دهند و مرز افتراق را میان داخل و خارج، می

قی باوران  قیگرا را اقتباس هنند و خود را ماتتوانند بخری از فرهنگ سیاسی مایخواهان میدین

گرایی شاااه صااور  دانسااتند. ماینمریکا می ینراااندههند. در ایران مردم شاااه را دسااتجاوه د

توانست های ساطنتی را داشت. این ایدئولوژی میگرایی و نویزان هردن تاریخ مای به ساساهباستان

گاارد، گیری هه ایرانیان را در صاااف مقدم دوساااتداران مامد و ن  او میدر جااهایی با شااایعی

ود. تر بگرایی عااد عر  قویگرایی عاادامسریالیسااتی از مایهایی داشااته باشااد. اما ماییهمسوشااان

توانسااات شاااعارهای عااادامسریالیساااتی را برگیرد و به نن رنگ و لعا  جریان دینی به را تی می

واهی خماوری منتقل شااد. در برابر این تمامگرایی به دینخواه مایهیرسااتیز هم بزند. نیروی تمام

ماور، هید توانی نداشاات. خود نیروی چ ، با بین، ساایاساات یبقهشااده، ساایاساات فرقتراادید 

د گاار، فاقاش، یعنی نراااندن می وم خاق به جای یبقه و در نتیجه ترک ساایاساات فرقگراییخاق

 دهد.دید هه چه دارد رخ مینیروی قضاو  بود و نمی
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 شد اگر ...انقلاب: چه می ■

داشااتند، و اگر دولت شاااه درگیر هنش و الاه خمینی نمی ون نیتگرایان رهبری چاگر ساانت

شاااد ممکن بود باران پیش نید و تاایم با تغییر رژیم، یعنی تغییر ننان نمی یواهنش برانذیزاننده

 گری، م ار شود. ممکن بود باران پیش نید، نه انقاا . کومت یدر شیوه

ناپایر افکنیم!( به این صور : نیا انقاا  اجتنا توانیم پرسارای درافکنیم )فقط درجا میدر این

 هاییبود؟ تا  دی هه ممکن باشاد در بررسای اجتماعی و تاریخی وععیتی را بازسازی هرد و عامل

 ای دیذر پیش رود. رفت اصل جریان به گونهتوان گیت هه ا تما  میرا هم و زیاد هرد، می

ود: ائتاافی عمای شکل گرفت میان متجددان و به میاث سارنوشات بنذریم: ننچه واقع شد این ب

گرایان ناراعیان را پست سر خود گرد نورد. رهبری را سنت یماروم و همه یگرایان هه تودهسنت

به دسات گرفتند. شااه نتوانسات مقاومت هند. دستذاهش فرو ریخت و  کومتش سرنذون شد. اما 

توانیم فر  رهبری ن میاث اگر بمانیم، میای دیذر پیش رود. در هماتوانسااات به گونهجریاان می

داد توانیم در نظر گیریم هه شاه به بخری از متجددان میدان میمتجددان را هم در نظر گیریم. می

تاد. ایسگرایان می)بسای زودتر از رونوری به جب ه مای و سرانجام به بختیار( و ماکم در برابر سنت

شود، شرو  به دادن امتیاز به بخری هه وعع دارد بارانی میتوانسات با توجه به اینیا برعکس: می

ترین گرایان هند و در ن ایت با ننان به ائتااف برسد. این در مقایسه با ننچه رخ داد، ماتملاز سانت

 ۰ الت بود.

گر . اما نرستن در ادر اگر نتوان نرستممکن است این باث زاید دانسته شود با این هردار هه 

غیر واقعی نیست، چون  هار. واقع نرده لزوماًای نذاه در ج تی خااف جبرباوری گزافراهی اسات بر

نویسی ی تاریخعنوان گرایری در وععیت وجود داشته است. یک فایدهبههند هه واقعیتی را بیان می

توانیم در این است هه می ۸(counterfactual) خااف امر واقعو  نارخدادهیا  (virtual) مجازی

                                                      

هایی هه با رو انیت برقرار نوان گرایراای قوی در دربار این موعااو  مطرح بوده اساات. مجموعه ارتباطهم به عدساات ۰

 ییابیم. یک نمونههای مقاما  شاه شواهدی بر این امر میها و نوشتههردند،  اهی از این موعاو  است. در برخی گیته

تاریخ شاایاهی  ی)وزیر نبادانی و مسااکن، وزیر عاوم و رئیس دانرااذاه ت ران( در پروژه ار ارا  هوشاانگ ن اوندیگویا 
 است. هاروارد

 یدربارهویژه به، سااتپژوهش اندک اهای مختاف تاریخ انقاا  ایران ی جنبهم م این اساات هه هنوز درباره یمسااهاه

با دیدی  انقاابی نوشته شده نن هم یتاریخ فروپاشای دساتذاه ساطنت از درون. بیرتر به عنوان تاریخ سرنذونی با عربه

گرایی و جبرباوری در نذاه به انقاا  به هل تاریخ تسااری داده شااده و انبوهی نوشااته همه در گرا. تعینبه شااد  تعین

 اند.و انیت را در اعصار و قرون پی بذیرند. تا زرترت هم پیش رفتهاند رد پای رصدد برنمده

 عنوان نمونه به این نثار:بهنویسی بنذرید تاریخ یاین شیوه یدرباره ۸
Niall Ferguson, Virtual History: Alternatives and Counterfactuals. New York: 
Basic Books, 1999 

file:///D:/Temp/TEMPORAL/وزیر%20آبادانی%20و%20مسکن،%20وزیر%20علوم%20و%20رئیس%20دانشگاه%20تهران
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ر متوجه تداوم یک جریان براویم. جریانی هه توجه به نن م م است خواست مرارهت در میان ب ت

ه تر شاادی هارگر( اساات. این باوک اهنون پرجمعیتمتوسااط جدید و یبقه یباوک متجدد )یبقه

 اند.های اجتماعی سنتی یا دارای منرأ دهقانی به نن پیوستههای جدید از میان گروهاسات و نسال

هاری هاری را هه دساتذاه شااهی مستعد برای هر دو بوده را در نظر گیریم: ماافظهماافظهدو نو  

ای با امتیازدهی بیرااتر به رو انیت و هاریی مدرنیزاساایون و ماافظههمراه با پیراابرد مقتدرانه

هرد به مدار یک ائتااف سااایاسااای ای هه از این ن اد برای مقاباه با چ  میهراااانادن اساااتیاده

هاری نو  او  به نو  دوم اتیاق معمماان. اگر در دساااتذاه تغییر رژیم از ماافظه یهننادهراعااای

اهی خوتری به دموهراسیگاه جنبش عدشاه با یافتن خاو  تجددخواهانه گرایش قویافتاد، ننمی

عمومی انتذراسیون همراه  یداد و این امر به ا تما  بسایار با یرح روشن مسهاهاز خود نراان می

وانیم تهه نزادی و عدالت با هم مطرح بودند. وقتی این گونه بنذریم ب تر میشاااد. این یعنی اینیم

قبال از انقاا  و بعد از انقاا  را ببینیم. البته برای دیدن این ربط  یخواهااناهنزادی یربط مباارزه

زندانیان  یاهگاارد. پیوسااتذی شااخصااانی ساااسااخود امر واقع، شااواهد فراوانی را در اختیار ما می

گیتارهای  یهای ممنو  و  اف شااده، و پیوسااتذی مضاامونی و بیانی همهساایاساای و هل انسااان

 این شواهد هستند. یممنو  یا مادود شده در پیش و پس از انقاا  از جماه

 

 سازیگردانی و تابعرژیم همسان ■

را فراگرفت. خواساات ها های اجتماعی را فعا  هرد. دادخواهی همه عرصااهگساال یانقاا  همه

ها بود. در ایران هم قاعده این بود و هست هه چیزی شدن گیریمقدم همذان مراارهت در تصمیم

یعنی  ق مرارهت داشتن.  رهت به سمت برپایی شورای هارخانه، شورای دانرذاه، شورای اداره و 

ها، ها، ترکدها، عر خواهی بود. منایق قومی نیز فعا  شدند: هرهای این  قشورای مااه از جاوه

ور شااد. اما سیاستی هه دست بالا را ها ... امید به چیزی شادن و ارجی یافتن شاعاهها، باوچترهمن

گرفته بود، سایاسات قدرشاناسای نبود. برای قدر  جدید قدر مطاق از نن اساااام ولایی بود و همه 

 شدند. بایست تابع میمی

سازی را پیش گرفت. تامیل  جا  به ی و تابعگردانقدر  جدید در همه جا سایاسات همسان

ها و مسااااط هردن صاااارا و جاهای دیذر، برگماری خودیزنان، سااارهو  هردساااتان و ترهمن

                                                      
Richard J. Evans, Altered Pasts: Counterfactuals in History, Brandeis University 
Press, 2013 

 ورزی درنید:گویی و تخیلویژه وقتی هه به صور  قصهبهنقدی مختصر بر این شیوه، 
«Alternative Geschichtsschreibung gilt als unseriös». Was, wenn Hitler den Krieg 
gewonnen hätte? Historikerin Juliane Schiel über kontrafaktische Geschichte. In: 

Tagesanzeiger 28.03.2017. 

https://www.tagesanzeiger.ch/kultur/diverses/die-geschichte-hat-sich-noch-nie-wiederholt/story/18320309
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های اساامی بر ن ادهای مختاف، راه انداختن انقاا  فرهنذی برای تابع هردن دانرذاه، اخراج انجمن

ها و گام  ز بهگامساااو، ممنو  هردن های ناهمها، بساااتن رساااانهارگان یدگراندیراااان از همه

سااازی گردانی و تابعهای منتقد و از نظر  اهمیت نامطاو  همه در راسااتای خط همسااانسااازمان

ه شد  کم بسازی ممکن نمیهای سایاسی هم این خط پیش رفت و اگر تابعپیش رفتند. در زندان

 دادند. اف موجودیت می

گرایی باااوری مرهزگرا، مایمااات :ی تبایغی ب ره بردسااااطااه از این گونااه ماورهااا یبرناامااه

عاادامسریالیسااتی، بیزاری قراارهایی در میان مردم ساانتی از مظاهر تجدد، ا ساااسااا  ماهبی، 

برانذیختن نیر  و  ساد اجتماعی و سوق دادن نن به سوی متجددان، شوراندن هیش غیر  عایه 

 .های هاردانهردن جا برای غیرخودی جا ، گااشتن تع د در برابر تخص  برای تنگ زنان بی

گماشتند. اما ای را برای را هنار گااشاتند، عدهدفع شاد. عده یجا  مکمل برنامه ییک برنامه

امکان برخورداری را مساااوی هردند.  یاین به معنا نیساات هه در ن ایت ورودی و خروجی به پ نه

ر نیست.  اهمیت بر خااف پندار رایج هر پاینیتاولی هه رخ داد در قالا جمع و تیریق سااده تبی

 تواند پیش برد.هاری را نمی

 

 : بالا و پایینتحول ■

شود، با استراتژی توان با دو چیز مرخ  میشاود میچنان هه پیراتر گیته می اهمیت را نن

ار تهند ساخاش. با استراتژی انباشت هه در قالا مد  رشد جاوه میساطه یاش و با برنامهانباشات

های سااااطه از یریق پایس و فرهنگ و رویه یهند، و با برنامهاجتماعی و اقتصاااادی را عو  می

هند جامعه را مطیع نذه دارد. در اش برای ارتقای افراد در ماور عمودی، هوشاااش میگریگزینش

د افزود. خو یساطه یاستراتژی انباشت و برنامه یگام بر توان پرتوانهبهگامدوران پ اوی  اهمیت 

به بعد  ۰۵۰۱ یهای توساااعه از دههو برنامه« انقاا  سااایید»هایی را برانذیخت هه از باالا تاو 

ریزی شااده. انقاا  نمادهای برجسااته نن هسااتند. جامعه هم متاو  گردید اما نه در قالا برنامه

را پیموده  ناپایری شااد. معاوم شااد نن جامعه راه خودنماد اصااای خروج از برنامه و هنتر  ۰۵۱۱

ی هژمونیک چنان نبودند دید برنامه یانذیخت، از زاویههایی هه تاو  اجتماعی برمیاساات. هنش

هردند با فرااار امنیتی و دساات نخر با ناپایر و از عاایم خروج و تقابل بنمایند. تصااور میهه هنتر 

 هند.های پایین پاسخ دتوانند به هنشمی« فضای باز سیاسی»تغییر رژیم در  د 

یم و بینبا انقاا  فصاای تازه گروده شد. صانه اما عو  نرد: دوباره یک بالای خطدهنده را می

 هند. اعتنا روی خط خودش  رهت میبی-پایین را هه بااعتنا

 داری ولایی. با مسائلبرد هه در نوساان اسات برای تنظیم سازوهار سرمایهبالا خطی را پیش می

دار بورژوازی تا چه  د به خود بورژوازی هاه باه عنوان جانذهاین مختایی مواجاه اسااات از جمااه

انباشت را چذونه پیش برد هه اقتدار خود را هم بازتولید هند. در  یشخصیت و میدان دهد و برنامه
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اجتماعی پیش از انقاا  ادامه دارد، متأثر اسااات از خط  تاو  یاجتمااعی در ادامه پاایین تاو 

ت در نفریند، ننذاه هه  رهین معنا هه زیر هنتر  باشد. به این دلیل شذیتی می اهمیت اما نه به ا

هنش است، بی راهراً  نرام و نفریند. در پایین انقاابی در جریان اسات ههعمق در ساط  جنبش می

 ۰گر اصای اوست.دهد در این باره هه هنشاما عاایمی از خود بروز می

هایش ی نیست در برابر عین جامعه. ج تش و نوسانخط بالا خط فرماندهی ماض نیسات: نهن

در چارچو  نظام ساااطه اساات. یک هانون ثابت تعیین خط وجود ندارد. در خود  اهمیت جنذی 

اصاای باشاد. تازه تصامیم یک چیز است و  یهه چه جنا ی فرماندهدایمی جریان دارد بر سار این

ساطه بر استراتژی  ییت تقدم برنامهثابت خط مری عمومی  اهم یاجرا یک چیز دیذر. مراخصه

رشد در  یساطه م م بود اما برنامه یگیری نن اسات. در زمان شااه برنامهانباشات در تعیین ج ت

نن قرار نداشات. در جم وری اساامی برعکس است. هنار زدن رقیبان، مخالیان و منتقدان،  یساایه

 یظ و گسااترش ساااطه  یباعث شااد برنامهویژه نمریکا بهجنگ با عراق و درگیری با ج ان خارج 

خروج جامعه از هنتر  و همچنین  ی امکاناولویت بیابد و پساااتر با روشاان شاادن خطر رشاادیابنده

 یرشااد بر پایه یتداوم درگیری با نمریکا این اولویت  یظ شااد.  یظ اولویت تا  د تعریف برنامه

 یاست. اما تقدم برنامه« اقتصاد مقاومتی»یِ اسااطه بوده اسات. مظ ر نن، اصاطااحِ برنامه یبرنامه

ای در پیش از انقاا  دارد. تمرین منراای و بینراای نیرویی هه رشااد زمینه یهژمونیک بر برنامه

 نبرد برای هژمونی بود. یقدر  را به دست گرفت در عرصه

 یظ هرد. رعااشااه با هودتا برسار هار نمد. مامدرعااشاه تخت و تاج را به ار  برد و با هودتا 

شان با جامعه اندک بود. دولت گسترش یافت اما سط  تماس هانون ساط  تماس ننان و پیرامونیان

                                                      

 انقاا  یک از برد،می نام )revolution)ive assp هنشانقاا  بیای انقاا  زیر عنوان ننتونیو گرامراای از گونه۰ 

 دو معمولاً. دهد نرااان را خود اثرهای تا هراادمی یو  دیرزمانی و دارد جریان نرام و خاموش شااکای به هه انقاا بی

 هر از یمتوانمی ایران مورد در. پایین در تدریجی تاو  یا بالا از تاو  ایجاد: شااودمی منیعل یا هنشبی انقاا  از تعبیر

 هر. هسااتند مجزا هایسااا ت در رونده یا متقایع گاه موازی، گاه مجزا، خط دو صااور  به انذار. هنیم صااابت نو  دو

 .هنندهمقاباه یا شونده همراه واهنری صور  به دیذری از متأثر و است خودش یک

 بنذرید به: هنشانقاا  بی در مورد

David Forgacs (Editor), The Antonio Gramsci Reader. Selected Writings 1916-
1935 NYU Press 2000, p 246ff. 

 در مورد تعبیرهای مختاف از این مقوله رجو  هنید به:
Christine Buci-Glucksmann, Gramsci und der Staat: für eine materialistische 
Theorie der Philosophie. Kölm 1981, S. 60ff. 
Adam David Morton, Unravelling Gramsci. Hegemony and Passive Revolution in 
the Global Political Economy. London: Pluto Press 2007. 
Alex Callinicos, "The limits of passive revolution", in: Capital & Class 34(3), 2010, 
pp. 491–507. 
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ها برای جا  نوجوانان، زنان، دانرجویان و دیذر ای از سازمانقدر  مادود ماند. تراکیل مجموعه

جاد نکرد. پایذاه مؤثری برای دربار ای« رساااتاخیز»های اجتماعی و سااارانجام تراااکیل  ز  گروه

نید و جم وری اساااااامی اماا از د  یاک انقاا  برنمد، یعنی از میان رخدادی هه از د  جامعه می

هم برای یک دوره. رهبری ن ایی این انقاا  در دساات دسااتسااسارند، بیرااتر مردم به نن د  می

ن قرار ای هه به یور سانتی تماسی قوی با جامعه دارد. بر ایرو انیت قرار گرفت، در دسات رساته

ساط  تماس قدرتی هه از انقاا  سار برنورد، از ابتدا گسترده بود. انقاا  تن ا به تغییر قرر سرنمد 

وا دهای زیردساات، از متوسااط  ی اهمیت در همه ی)الیت( نینجامید. تغییر سااروری در  وزه

دتی ا شگرفته تا هوچکِ هوچک، تکرار شاد. نظام امتیازوری دگرگون شد و نو  تماس با  اهمیت ب

امتیازوری شاد. در تصاویری هه از ماتریس اجتماعی عرعاه شد،  یهنندهبیراتر از گاشاته تعیین

جایذاه  اهمیت را در سمت راست قسمت بالای ماتریس مرخ  هردیم. گیتیم هه ماور عمودی، 

هه ماور امتیازوری یبقاتی اسات، در واقعیت هج اسات  تمایل نن به سمت راست است. شیا نن 

 پ اوی است. یجم وری اساامی تندتر از دوره یرهدر دو

اند و مرزشاااان با جامعه هجاسااات. هاا مراااخ  نبود هاه گروه  اهم چه هساااانیتاا ماد 

 شوندهمرخ  یبوروهراتیزاسیون پیش رفت، مرزها روشن شدند، اما نه به نن صور  هه مرز  وزه

برفراز نن، بخش هامااً ولایی و  با ن ادهای رساامی همان مرز  اهمیت باشااد. هنار دولت رساامی و

ی برد. دولت رسماصای ساطه را این بخش پیش برده و می یانتصاابی  اهمیت قرار داشات. برنامه

 شود. موعو رشادی اسات هه اساس نن از سوی بخش ولایی تعیین می یبرد برنامهدار پیشع ده

بر روی جامعه اساات، نن هم با م م از نظر ساانجش وعااعیت در ماتریس اجتماعی تأثیر این برنامه 

هه جامعه منیعل نیست و تأثیرپایری نن هم تابع منطقی ها، یعنی ایننظر به خودپویی زیرسایستم

اسات هه از بالا دیکته نتواند شاد. این خودپویی در ساط  هم نشکار است. یک نمونه  جا  است: 

دهد. خود واهنش می یهبرد  جامعه به شاایو کومت ساایاسااتی دارد هه نن را با شااد  پیش می

ها بر هند. هستی هم خود بایستی است و با بایستیرا تعیین نمی هساتیبه صاور  خطی  بایساتی

شااود خواهی درگیر با چیزی اساات هه از نن نمیشااود. تماممنطق درونی خود رودررو می یپایه

 تمامیت یکدست شونده ساخت.

 

 گسترده شدن فضای اجتماعی ■

ای هه هنوز به پایان نرسیده است. پرتاایم پساانقاا ، دوره ییوسته شد به دورهانقاا  پ یدوره

ها یو  هرااید و در درون خود نوعی ثبا  پیدا بینیپیش یهم ریختذی پساااانقاابی فراتر از همهبه

 نظمی منظم! هرد: بی
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د. ط  شداری در سااپویش اجتماعی برانذیخته با انقاا  باعث تساریع رشاد مناساابا  ساارمایه

م م این رشد و پیوستذی را نشکار  یها یک سویهتر گردید. نذاه از منظر ش رستانهراور پیوساته

 هند.می

رفت گپایین می یشد هه یک هارمند ردهای گیته میزمانی به  قوق و مساتمری« باریکه-ن ْ»

ی مردم پیش های هوچک زندگی عمومماند. در ش رستاناش در یک ساط  ثابت میو با نن زندگی

پویش  انقاا  یاز انقاا ، از هاساا گرفته تا هارمند و هارگر، ثبا  باریکی داشت. درست در نستانه

اجتمااعی جادید ایجا  هرد هه همه درگیر با این مساااهاه شاااوند هه اگر نجنبند و ندوند، امکان 

تراادید هرد. دهند. انقاا  مسااهاه را معیراات و زندگی وابسااته به یک ن  باریک را از دساات می

ها فساااد و تنذناهای اقتصااادی ناشاای از تنش با نمریکا و اروپا، سااسس جنگ و در تمام این سااا 

ه را دارانسرمایهتکاپوی خعرده ینفرین، هم فقر ایجاد هرد هم رو یهسروسامانی مدیریتی و بارانبی

های ساانتی را در نا یهچیزی شاادن و فایده بردن،  الت قناعت و نرامی عمومی  یبالا برد: انذیزه

 خارج از ت ران و چند ش ر بزرگ به هم زد و همه را به جنا و جوش انداخت.

ش رستانی شدن  اهمیت هم به تکاپوی عمومی نیرو داد. پیش از انقاا ، الیت  اهم، ت رانی یا 

هاا عو  شااادناد، رفتار، یرز لباس پوشااایدن، گیتار. عیار شاااده بودناد. باا انقااا  چ رهت رانی

های نمایش سیاست و فرهنگ بالا رفت. گسستی ها در جاوی صاانهشا ریها و پایینشا رساتانی

نور بود. جنگ هم وزن متوساااط متجدد ت رانی شاااوک یویژه برای یبقهبهفرهنذی پدید نمد هه 

د. گری برای منایق فعا  ششان بالا برد. در مرهز لابیبرخی ولایا  را به دلیل نقش فعا  رزمندگان

 یگری نداشتند، در درجهای شاکل گرفت هه به عرر منایقی تمام شد هه امکان لابیگرایینطقهم

 هایهای ثابت رقابتها از موعو ی تقسایم ن  رودخانهاو  به خایر تبعیض دینی و قومی. مساهاه

 ای است.منطقه

ری جزمی در ها و ولایا  از نظر دیدن هایت فضای اجتماعی م م است. تصوتوجه به شا رستان

های ساایاساای و اجتماعی وجود دارد هه تن ا متمرهز بر ت ران اساات. توجه به مورد منطق تاو 

و  ۰۵۳۱ماه های اخیر، از جماه در دیها را هم دربرگرفته و رخدادهای سا تکاپویی هه شا رستان

سترده دنظر، گدنظر شود. مبنای تجدییهند هه در این تصور تجدرا برانذیخته ایجا  می ۰۵۳۲نبان 

اجتماعی مناصر به  شادن فضاای اجتماعی اسات و تغییر الذوی توزیع پویش در نن اسات: پویش

 گارد تعیین هننده برای هل فضای اجتماعی نیست. چه در ت ران میت ران نیست و نن

های نخستین راه انباشت ویژه در سا بهنو  الذوی رشاد در پیش گرفته شاده در پس از انقاا  

 ها، شخصیتتر شدن هارخانهشدن، گرایش هارخانه، بزرگصنعتیایه را سد هرد، راه در ج ت سرم

 قیقی یافتن بورژوازی، بالاتر رفتن سا م پرولتاریای صنعتی در ترهیا های نیروی هار و همبسته 

ر د ای. اماهای اجتماعی هنده شده از مناسبا  روستایی و  اشیهشغای گروه  اثببا این امر امکان 
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بورژوایی و هاسبی خعرد مالکی و خردهدارانه در قالا خردهاین الذوی رشاد، بساط مناسابا  سرمایه

 ۰گیرد.ها و ولایا  را هم در برمیممکن بود. این رشد در سط  است هه ش رستان

                                                      

برند، به گساااترش از نن نام می« تابی سااااختاریدرون»وان ای هه سااا را  ب داد و فرهاد نعمانی زیر عنن پدیدهن ۰

ی مامود متاد، )ترجمه« یبقه و هار در ایران»داری در سط  همک هرد. این دو اقتصاددان در هتا  مناسبا  سرمایه

 گویند:( در توعی  این مقوله می۰۵۲۱ت ران: نرر نگاه 

ها در یزدایی نیست ]...[. این دگرگونا  صنایع، به عبارتی، صنعتپیامد باران پسااانقاابی صرفاً هاش تولید یا  تی زو»

راه با هالایی همداری تولید، و گسترش تولید خردهاقتصااد در این اوعا  و ا وا ، در  کم تاایل رفتن مناسبا  سرمایه

ساختار اقتصادی به  هایی هور در ساراسرزا اسات، هه گرهافزایش عظیم مرااغل خدماتی زائد اسات. این فرایندی گننده

تابی درون"هند. ما به این فرایند شاااود و باران اقتصاااادی را ترااادید مینورد، ساااد راه فرایند انباشااات میوجود می

 (۱۱) .  «گوییم.می "ساختاری

 گیرتز هاییورد نزد در «تابیدرون» می وم تبار درباره توعااایای از پس −سااا را  ب داد و فرهاد نعمانی در ادامه 

(Clifford Geertz)شاناس، و نندره گوندر فرانک ، مردم(André Gunder Frank)پرداز شناسِ نظریه، جامعه

تابی در نزد گیرتز  التی است هه الذوی باثبا  جدیدی برای رشد هه درونی رشادنایافتذی و وابساتذی، و ایندر زمینه

د فرانک به شاکل فعالیت درونی اقتصاد وابسته اشاره هه در نزشاود و ایننید و ننچه هسات درهم پیچیده میپدید نمی

 :نویسندمی −اش با متروپو  ععیف شود دارد در  التی هه رابطه

 در را ایپیچیده یهپدیدهای گوناگون تابی در نثار گیرتز و فرانک جنبهما معتقدیم هه دو چارچو  نظری بدیل درون»

با  صاری، هه بسیاری از نن ا پیوندهای قویانا و بزرگ یهسرمای فعالیت عقط. هنندمی تبیین ایران پسااانقاابی اقتصااد

 ؤسسا م برای توانستمی ایران اقتصاد در الماایبین اقتصادی پیوندهای در هاییگسست و داشتند، خارجی یهسارمای

 بازار، ردعماک در اخاا  ین،ا وجود با(. فرانک تعبیر به) هند ایجاد تنیسی فضای ایران اقتصااد درون در بومی و ترهوچک

ه و و عدم امنیت سرمای های جون و خصوصی، مؤسسا  با نن یهاولیجویی اتوانی در تسا یل روند بازتولید،  تی ستیزهن

 هایسرمایه فرایند، این در ولی،. شد خارجی یهوابست و بزرگ یهسرمای مالکیت خصاوصای همذی موجا قطع فعالیت

 تصا ا هب بودند افتاده هار از هه اناصاری مؤسسا  زود خیای عااوهبه. نبودند برهنار نسیا این از نیز بومی و متوساط

 یهذیزانو تات هنتر  بنیادهای دولتی و فرادولتی درنمدند، سااطه بر اقتصااد را از نو به دست نوردند، در این شرایط، 

 .یافت شهها بومی و هوچک مؤسسا  گسترش برای اولیه

م. روی یهنمی مراهده پساانقاابی یهدورداری تولید را در نراینی سرمایه و تضعیف مناسبا  سرمایهعقااز این رو، ما 

هالایی بود. تزریق مبالا هنذیت درنمدهای نیتی در اقتصاااد از رهذار سااازوهارهای دیذر سااکه گسااترش تولید خرده

 (۱۵-۱۸)ص  « را یولانی هرد.« ریتابی ساختادرون»زا و خصاتاً ناپایدار توزیعی دولت، شرایط گنده

 شناسی،شناسی و پزشکی، رواناصاطاا ی اسات هاربسته در ریاعیا ، زیست (involution)پیچی تابی یا دروندرون

های هاربست اصطااح، اشاره به نوعی ی شکلماندگی. مرترک میان همهمردم شاناسای و اقتصاد سیاسی توسعه و عقا

یابی در نن است. به رون خود، ثابت ماندن در یک مر اه و نوعی گساترش، ترادید و  جم رهت به درون، بازتا  در د

رسااد هه ساا را  ب داد و فرهاد نعمانی نن را به صااور  بقا و رشااد از یریق خوردن گوشاات پیکر خود در نظر نظر می

رون را مادود در نظر گیریم، د یپیچد. یبعا اگر  وزهگردد، درونی هاه در خود میبرمی« درون»گیرناد. اب اام باه می

هنیم ناشای از رسیدن به  د. اما لازم است درون را وسیع در نظر گیریم و نه چندان بسته: بینی میفورا بارانی را پیش

های پیاپی پیش بورژوایی به صااور  موجایران هرااور بزرگ پرجمعیتی اساات، گسااترش بازار و تولید در سااط  خرده

  رش میان هالایی−گیرد. ما شااهد افزایش تولید هراورزی و بسط مناسبا  پولیا هم دربرمیی روساتاها ررود. همهمی
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ساز همراه رشاد ساطای رشاد در مناساباتی بوده هه لزوماً با دخالت  اهمیت در شاکل مطیع

هه جدایش و اساتقاا  نسبی زیرسیستم اقتصاد منوط به پیررفتذی انباشت با این شاده اسات.نمی

 یهند. در جریان این شیوهخود جدایش را تقویت می یسارمایه اسات، اما رشاد ساطای به شیوه

ه هار ههای ریز و متوسط خدماتی و هاساها و بنذاهشود از انوا  هارگاهای ترکیل میرشاد شابکه

های تواناد نن ا را مدیریت هند، نه با فرمان سااایاسااای و نه با اهرمدولات نمی خودپو هساااتناد و

 ای هه در دست دارد.اقتصادی

 

 جدایش سیستمی یدوباره درباره ■

یر تأث یهنندهفروشی تا  دی جبرانتولیدی و خعردهجدایش زیرسایساتم اقتصاد از مسیر خعرده

های پیش از انقاا  شد. پس از انقاا  بنذاه یدوره شدن اقتصاد در مداری فراتر ازدولتیسایستمیِ 

نیات و قادر  تولید و خرید و فروش را در اختیار  یدولتی و فرادولتی بخش بیراااتری از بودجاه

هایی هساتند هه به بورژوازی شاخصانی تعاق ندارند اما های فرادولتی، بنذاهگرفتند. منظور از بنذاه

 های اقتصادیای هم نیساتند. بنیادهای دینی، مؤسااسااهاداره-یازیر هنتر  دولت در معنای هابینه

 های اقتصادی نظامیان از این دسته هستند. زیر هنتر  رهبر نظام و همچنین بنذاه

های ماوهانه مواجه شد. ناپایری اقتصاد از فرمانمامدرعااشاه در پایان هار خود با شوک فرمان

های انقاا  بود مبنای هار را بر ای هاه از عاملتوجاه باه باران اقتصاااادیجم وری اساااااامی بی

های درشاات را در دساات خود گرفت. اما اهرم یپایری اقتصاااد گااشاات و به این خایر همهفرمان

اد را ها اقتصپایر نیسات. تنذناهای  اصل از تاریمهای پیاپی نراان دادند هه اقتصااد فرمانباران

معمو  در  یفته اساات، نن هم نه به شاایوهتر هرد. جدایش ساایسااتمی اقتصاااد پیش رساارهش

 هرورهای پیررفته.

مدرن، نه یک زیرسااایساااتم، باکه یک افق متارک معنایی  یاماا فرهناگ: فرهنگ در جامعه

جای جا و ننمند( است  مرهز ندارد  در اینمند، مکانزمان −جایذاهی )بساته به جا، بساته به گاه 

شدنی است شاید یک توان هرید. ننچه هدایتبه هر ساو نمیتوان موج راه انداخت اما نن را نن می

                                                      

های بسط های ن ادهای فرادولتی به موجگااریا و منایق مختاف هساتیم. تزریق پو  از یریق دولت و سرمایهروسات و

ی ریاست جم وری ترام  از قدر  ورههای اقتصادی نمریکا در ددهند. ترادید تاریمنیرو می دارانهسارمایه مناسابا 

فرار »های بساط هاسات، اما بازتابیدن به درون به  د خیه شدن نرسید، چیزی هه انتظار دولت برای نیرو دادن به موج

افزون بر رشاد ناشی از گسترش در سط  و در عمق همواره راهی هم به بیرون پیدا « درون»واشانذتن بود. «  داهیری

ای باشد نبوده، اما در همان های باثبا  و فراروندههه چرخه ی اگر چه به صاور  انباشت سرمایههرد. گساترش عمقمی

ها ها و بررسیی مرااهدهرد خود در مجمو  از نظر موردی پرشامار و دارای  اصال هاان بوده اسات. مجموعهشاکل خع

سنتی را باید جدی گرفت. ررفیت درون  های نور ور وها در شکلدهند تولید خرد و متوساط و تأثیر هاسبینراان می

 برای پیچیدن در خود بالاست.
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های مختاف اسااات. ها در جایذاهجاا در یاک گاه باشاااد، اما فرهنگ به صاااور  وجودی فرهنگ

ها گسترش دهد.  تا ننچه فرهنگ جایذاه یخود را به همه یتواند ساطهزیرسایساتم سیاست نمی

گر بینش و منش پیرامون مرهزهای قدر  جاوه شود و نوعی میانذین است هه درمساط خوانده می

 گر است.پایر باشد، ساطهاست، بیرتر از ننکه ساطه

فرهنگ در معنای افکار عمومی تکرار شاد. شاه گمان  یپس از انقاا  ماجرای اقتصااد در  وزه

ا د تواند نهن مردم را زیر هنتر  خود درنورد و از این رو فرمان به تراااکیل  ز  وهرد هه میمی

ای را در اختیار داشت و تیا سانسورش های اصاای رسانهاهرم یهه همهرساتاخیز داد. با وجود این

ناپایری فرهنگ مواجه شااد. فرهنگ در اوج اختناق با هنتر  ۰۵۱۱ یهمواره تیز بود، در نغاز دهه

 ت جدید اساااساً ای رانده شاد و از پس مقاباه با انقاا  برنیامد. ادعای  اهمیسااخته به گوشاهشااه

هایی چون های مساتقل، برقراری سااانسااور شدید و اقدام اهمیت بر فرهنگ بود. با بساتن رساانه

ای یافت. اما سااابقههای فرهنگ شااد  بیعرصااه یانقاا  فرهنذی این بار تااش برای هنتر  همه

ر  ان هیعنوبهناپایرتر اسات. فرهنگ یک زیرسایساتم معین نیسات، فرهنگ از اقتصااد هم فرمان

وان تها فروهاسااتنی به یک فرهنگ زیرهنتر  نیسااتند. ن ادهای فرهنذی را میوجود دارد. فرهنگ

بارزی از تااش  یها را نه. دانرااذاه نمونهتأثیر و مضاامون و ج ت تأثیر نن یهنتر  هرد، اما دامنه

ا  فرهنذی بود، هامل اساات. و د   وزه و دانرااذاه، هه هدف انقا یفرجام برای اِعما  ساااطهبی

 متاقق نرد. دانرذاه مدام سرهری نران داد.

های ناپایرتر هردند. رسانههای جدید، فرهنگ در واقعیت هییر نن و افکار عمومی را هنتر رسانه

ها هستند خواهد نظار  هند، اما این رسانهاند. دولت میشکستهای دولت را درهمخعرد اناصار رسانه

 نظار  باخته است. ینند.  اهمیت در مسابقهههه بر او نظار  می

عنوان ن اد دین است هه توانسته به ایدئولوژی بهدین یک زیرسیستم است و با مترخ  شدنش 

. ععف نن نیز هست ینو و اسابا   کومتذری تبدیل شاود. اما این توانایی ناشی از ترخ ، نقطه

ن نن چیزی هه هیش ننان است، دین  اهم نما هردگااری میان دین ما و دین ننان، و انذراتفرق

پیرااامدرن میان دین ما و دین  یگااری در دورهرا در موعااع عااعف قرار داده اساات. نوعی فرق

 گااری جدید گااشته است.فقی ان وجود داشته هه اهنون میرا  خود را در اختیار فرق

 یاست. در دورهزیرسایستم م م دیذری هه در باث جدایش سیستمی قابل نهر است،  قوق 

ویش ای رسید. پسابقهپس از انقاا  جدایش یافتن نن و انکرااف فرهنگ نن به سط  و هیییت بی

هاا افزود و چون افق انتظار غالا در جامعه  ل منازعا  بود، گیتمان  قوقی اجتمااعی بر اختاااف

ر میان مردم رواج  ق رفتار هردن  اهمان، پرساااش از  ق را دهپویا گردید. ادعای بر ق بودن و ب

پیش از انقاا   یهایی رواج یافت هه در دورهتدریج می ومبهها داد. در گیتاار روزاناه و در رساااانه

معمو  نبودند: قانون،  ق. اشاره به  قوق من و ما در برخورد با مأموران دولت امری عادی شد. در 
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یابان هم دیذر از قانون نتتدریج گیتار  قوقی رواج یافت. سااااطبهمیاان مخاالیاان  کومت هم 

 هاست.ها در رسانهترین می ومگویند.  قوق برر یکی از رایجمررویه و  قوق مات سخن می

ین شوند. امی قضااییه، جایی اسات هه زیرسیستم سیاست و زیرسیستم  قوق جیت هم یقوه

 فراز نن ایسااتاده هند و برن اد  کومتی، بر این گمان اساات هه هایت ن اد  قوق را نمایندگی می

نراند هه باید در مورد هردارش پاسخ بدهد. هرگاه رویارویی مدام در جایذاهی میرا اسات. اما خود 

گیرد، زیرسیستم  قوق ترخ  خود را نران با این قوه و هااً با  اهمیت شاکل  قوقی به خود می

امروز از این نظر  یامعهایران است. ج یهای م م مدرن شدن جامعهدهد. این تراخ ، از نرانهمی

 تر شده است.نسبت به دوران ساطنت بسی مدرن

مدرن یک زیرسیستم است، اگر چه  یاما سایاست هم خود از نظر جدایش سیستمی در جامعه

نماید و هدایت و مدیریت عمومی را بر ع ده دارد. ننقدر در ایرانِ داخل و تر از هماه میبانادمرتباه

مه ه یهنندهها تعیینشود هه اینشود هه این گمان ایجاد میابت میخارج از سیاست و دولت ص

خواه )توتالیتر( هوشری است برای توعی  این چیزند. تاایل  اهمیت اساامی به عنوان نظامی تمام

دهاد هاه گویا مرزی با جامعه ندارد و تمامیت هننادگی. خود  ااهمیات هم چنین جاوه میتعیین

هند. اما دسااتذاه  اهم هر روز را در راسااتای صااراط مسااتقیم هدایت می جامعه را نمایندگی و نن

خود را به خط نموده و هارهردشاااان را یبق  یتواند ن ادهای زیر مجموعهیااباد هه  تا نمیدرمی

یعنی  اهمان، مرزهری با این دسته، و  تا ستایش از ننان « هااین»فرمایش تنظیم هند. اشااره به 

ه سان برهنهستند: جدایش زیرسیستم سیاست. ساطان هیچذاه در ایران اینهمه  اهی از جدایش 

اند. مرااکل دولت و سیاسِت های سایاسای هم برهنه شاادهنبوده، چه در داخل چه در خارج.  ز 

معطوف به نن اهنون این اسات هه هر چه بیرتر خود را در هدایت موفق و خوشبخت بداند، بیرتر 

شان پر از زدند و ایرافخواستند لاف مید. شاهان قدیم هر چه میشودچار بدبختی پاساخذویی می

 بافتند، بی ننکه با تمسخر و انتقاد مواجه شوند.ننان گزافه می یها دربارههسانی بود هه در مدیاه

های اجتماعی دارد. از یک یرف گویا از بار جدایش ساایسااتمی تأثیر متناقضاای بر گسااسااتذی

هه به هند  چنانزدایی میهاهد، چون از افراد هویتتریس اجتماعی میها در ماور افقی ماجادایش

رساد هه فرد هویت ثابتی ندارد: بساته به این هه در هدام زیرسایساتم قرار گیرد، موععش نظر می

ما در هند، اشااود: میاا با قرار گرفتن در زیرساایسااتم دین نذاه میبتی به  اهمان پیدا میعو  می

هوشد هر دو دید را لااظ هند. این سیاست می ید  ناراعی است، و در  وزهشبهاقتصااد  ی وزه

های قومی و دینی با رژیم ناسازگار باشد، اما به لااظ اقتصادی هم ممکن است هه به خایر تبعیض

ا شوند هه فرد ب ای با هم جمعها ممکن است به گونههای قرار گرفتن در زیرسیستمسازگار. گرایش

و شود یا در عو  ناهمسو، و یا گاهی به این اعتبار همسو و به نن اعتبار ناهمسو. در  اهمیت همس

های ناشاای از جدایش ساایسااتمی مواجه هسااتیم. تر با تناقضپایین و بالای ماتریس اجتماعی هم
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ای هه به عنوان دورویی دهند. پدیدهمیانی جامعه خود را نران می یها بیرتر در میان یبقهتناقض

برد اما در خاو  به هه میاا فرد به لااظ اقتصااادی از وعااعیت موجود نیع میناساایم، اینشاامی

 ای از اثر جدایشعنوان جاوهبههند، تیساایرشاادنی اساات شااد  انتقاد میبهبرپاهنندگان وعااعیت 

 هند این هه فرد در هدام زیرسیستم باشد.سیستمی: فرق می

ه به یور های و جایذاه اب ام در تاایل جایذاجدایش ساایسااتمی در همه جا با اغتراااش دید و 

هند. دیذر به های مختایی اییا میهای مختاف نقشای هه اهنون در سا تخود ساوژه است، سوژه

هه اقتصاااد در شااکل هعد دو توانیم از یک هسااتی اجتماعی سااخن گوییم، با وجود ننسااادگی نمی

 هند. وقتیاییا می« نبودن−بودن»ای در هنندههمچنان نقش تعیین« نداشااتن−داشااتن»ارزشاایِ 

شاویم از مساکن مناساا، از ب داشت، از تارک، از تر برخوردار میتری داریم، و همنداریم،  ق هم

هااای مختاف، دیاادنِ ارتباااط میااان هااا. ساااا ااتهااای فرهنذی و نظااایر اینفراغاات، از امکااان

 ه است.تر هردرا مرکل« نبودن−بودن»و )برخودار( « نداشتن−داشتن»

 ینظام ساطه یدر ایران جدایش سایستمی با اغتراشی همراه است هه در تاایل وععیت ویژه

گردد. از یریق این تزویج میان دین و اقتصاد های دین و سایاست برمیفعای به تزویج زیرسایساتم

داری -دین اعتبار اقتصادی خاصی بیابد. دین یای برقرار شده هه باعث گردیده سکهبندیهم جیت

شود. به همین سان منصبی هم  اصل می-داری و صا ا-داشاتنِ چیزی است  از این داشتن ما 

ها هم در پویش خود با تاکم و زیرسااایساااتم یزیرسااایساااتم  قوق دچار مزا مت اسااات. بقیه

گری و غار  میدان داده و بر شد  سامانی به تصا انفرین همراه هستند. بیهای اغترااشدخالت

 افزوده است. هریهب ر

 

 بالا رفتن نرخ استثمار ■

های های هوچک )هارگاه، شرهتپس از انقاا  در شکل بنذاه یدارانهنو  بسط مناسبا  سرمایه

هارگران بخش بزرگی از  ۰ها( با بالا رفتن نرخ اساااتیمار همراه بوده اسااات.خادمااتی و نظایر این

مو  قانون هار خارج شاادند و از داشااتن تدریج از شاابههای هوچک و متوسااط ها و شاارهتهارگاه

قرارداد موقت  ]دارای[ ،ردرصد هارگران هرو ۳۱( »۰۰۱۱ب ره. هم اهنون )او  ساا  قرارداد هار بی

                                                      

او اصاااطااح تر اسااات. به وعاااعیت ایران نزدیک هاییورد گیرتزدر نزد « تابیدرون» یاز این نظر نو  یرح مساااهاه ۰

ر نن نزی، هه دای در اندوای از اقتصااد سایاسی هرت برنج در منطقهرا به هار گرفته برای توصایف مر اه« تابیدرون»

 ا با شد  ی هرت و برداشت، باکه تنتولید نه با تغییر در سایساتم میاا با به هار گرفتن ابزار ب تر و ب بود شایوهاعاافه

بخرایدن به استیمار نیروی هار میسر شده است  ساختار ثابت مانده، و فرار برای افزایش تولید به نیروی هار وارد شده 

 است. بنذرید به:

Clifford Geertz, Agricultural involution. The process of ecological change in 
Indonesia.University of California Press, 1963, p70ff. 
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. شااکل روابط هاری ۰.«شااوندیماسااو  م ریبذدرصااد هل هارگران،  داقل ۱۱از  شیهسااتند و ب

های متوسط و  تا ترکیاا  دولتی ذاههای هوچک و زیرزمینی به قاعده تبدیل شاده و به بنهارگاه

های ها هم سارایت هرده اسات. بخش م می از اساتیمار نیروی هار توساط شارهتمیل شا رداری

شاود. هارگران م اجر هه عمدتاً از افغانستان هستند، در مناسبا  انجام می پیمانکار نیروی انساانی

هایی برای فروش در خیابان و لید ماصو  قوقی قرار دارند. هار خانذی در شکل توهاری در قعر بی

اسات و بسی دور از   قوقیپایین بی یفروشای و نظایر این ا هم در ردهفرش یدر مترو یا در مغازه

 خواند.فرمایی خویشوععیتی است هه بتوان نن را 

هیایتی و فساااد درونی نن، و از یرف دیذر فرااارهای تاریمی از های خارجی  کومت، بیتنش

 یاند. یک نیروی جبران در برابر همهون همه در ج ت ورشاااکناندن اقتصااااد ایران عمل هردهبیر

هری از نیروی های منیی وجود دارد و نن همانا نیروی هار در ایران اسات. مدام بر میزان ب رهعامل

رد. متوسااط هم نقش م می در تداوم این نظم دا یهار افزوده شااده تا نظم موجود ادامه یابد. یبقه

وری از امتیاز در ماتریس اجتماعی به قیمت تردید وعاعیت در ایران چنان اسات هه هر گونه ب ره

شااود. چیزی را داشااتن، اگر ماازم با گرفتن نن از دیذری نباشااد، هراای و تبعیض تبدیل میب ره

 داقای  هیابد در تقابل با موقعیت هسای است هه ندارد، ندارد نه فقط نن چیز را، باکمعنایی هه می

 را برای زیست.

 یهرااای و در همان  ا  ماو بودن چ رههاای نظام سااااطه در ایران ترااادید ب رهاز ویژگی

دار معمولاً به صور  سرمایه−هارگر یای پیچیده است. رابطههراان و گم شادن ننان در شبکهب ره

ها هم سااود بیمه روشاان و شااخصااانی نیساات. از قرارداد موقت، نه فقط هارفرما، باکه ییک رابطه

ازه هند. تشااانه خالی می ی بیکاریو بیمه تأمین اجتماعی ا تع دبساایاری از برند. دولت از زیر می

هند اجاره داده باشد. افزون بر این ممکن است هارگر را یک بنذاه دیذر به بنذاهی هه در نن هار می

به عنوان دستیروش. ارزش  د، میااًهننهار میفرمایی یشخوعظیمی از نیروی هار به صور   یتوده

بران شخصانی روشنی ندارد. در مورد هولبران و سوخت یرباید هه چ رهای مینیروی هار او را شبکه

ًا شود هه معمولنیز چنین اسات. سا م اصای رنج ننان نصیا هسانی در این سو یا نن سوی مرز می

 شان پن ان است.یچ ره

 

  

                                                      

البته ارقام متیاوتی در این زمینه عرعاه شاده. ننچه مسام است درشتی درصدها  .۰۰۱۱فروردین  ۱خبرگزاری ایانا،  ۰

 است.

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1054374-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 حاکم یطبقه ■ 

شان سوق دادند: امتیازوری جدید فاعااان قدیم به ساوی برقراری نظام فضای مطاو انقاا  را 

انتذراسیون شد. امتیازور شد معمم در برابر مکاا، مرد در برابر زن، شیعی در برابر  یپاسخ به مسهاه

 ه درهایی هستند هبندیبرابر متجدد. این ا تقسیمدر مآ  مدار در برابر ساکولار، سانتیسانی، دین

شااوند و از نن یریق در ماور عمودی نخساات در ماور افقی ماتریس اجتماعی برقرار می یدرجه

شود نیند در ماور افقی هسااتند. این امر باعث میهایی هه به چرام مییابند. اهیر تنشبازتا  می

 هه توجه به ماور عمودی هه ماور یبقاتی است هم شود.

ند هاین صور  است: ماور افقی تا  د زیادی تعیین میافتد به اتیاقی هه در ماور عمودی می

گیرد به شااکل ای صااور  میبندیتواند ارتقای عمودی بیابد. در ن ایت دسااتههه چه هساای می

رویم، جداساااازی یابند. هر چه به قسااامت بالاتر ماتریس میهاا ارتقا میغیرخودی. خودی-خودی

های یبقاتی جامعه یای شناخته شده در همههشود. این پدیدتر میگیرانهغیرخودی سخت-خودی

اد از نن ی« گزینش استراتژیک»در تهوری اجتماعی از جماه زیر عنوان چنان هه گیته شد است هه 

بیند  برای ارتقادهی، برای یارگیری و ایجاد پیراموِن شود. نظام ساطه جامعه را به یک چرم نمیمی

ها و اشاااخا  ها را و گروههناد، و از نن یریق رویهیگر اسااات. رژیم را تعیین ممااافظ، گزینش

 یگزینند هه همسااو باشااند یا نباشند یا نقراهالی هم منیعل نیساتند. ننان هم برمی ۰مناساا را.

اند. هایی اساااتراتژیکهایی اتیاقی یا تاهتیکی هساااتند، اما گزینشرا باازی هنند. گزینش مرهاا

عنوان بهدهند، اما نه و از پایین، به نظم یبقاتی شااکل میهای اسااتراتژیک دوسااویه، از بالا گزینش

 .داری و پیررفت جدایش سیستمیرشد مناسبا  سرمایه یعامل، باکه در ترهیا با و بر زمینهتک

تار، شااود، ساااخهند. ننچه بازتولید مینظام ساااطه با گزینش اسااتراتژیک خودش را بازتولید می

هه دولت ابزار  اهم است. اگر مراد از گیتن این یودن در یبقهرویه و شأنی است هه بودن در نن ب

داران بزرگ است، چندان واقعیت را اجرایی سرمایه ی اهم است این باشد هه همیته یدست یبقه

 داری نیز.سرمایه یهند، نه تن ا در ایران باکه در هرورهای پیررفتهمنعکس نمی

سیاسی است. بورژوا به اعتبار  ی اهم یبقه یمی ومی سایاسای اسات. یبقه«  اهم ییبقه»

گیرد. نظام  اهم قرار می یفرهنذی است در یبقه-اقتصادی-نظام سااطه هه سااختاری سایاسای

                                                      

یش گزینش را پخود اند و برداری ن ادها و اشخاصی هستند هه در نظام اساامی گزینش استراتژیک شدهاین اثر نقراه ۰

 برند:می
Mehrzad Boroujerdi , Kourosh Rahimkhani, Post-revolutionary Iran: A Political 
Handbook. Syracuse University Press, 2018. 

شاود اگر الیت برگزیده و برگزیننده مرتبط با هایت فضاای اجتماعی در نظر نید. گساتردگی نساابی یا تصاویر هامل می

 شود.تماعی است هه معنادار میمادودیت قرر  اهم و منطق برگزیدگی و برگزینندگی نن در قالا ماتریس اج
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تر های پیرااین هممدرن نساابت به دوران اش در دورانای ساایاساایبندی دورهساااطه در صااور 

 ها است.ساختارها و رویههای شاخ  رفتنی هستند  ننچه ادامه دارد شخصانی است. شخ 

 شود. ننان ازها مرخ  میتری از شخصیتنظام ولایی نسابت به نظام شااهی با ییف گساترده

 تر وشاه فعا  یشان نسبت به دورهاجتماعی یاند. رابطهمیان یبقه متوساط و  تا فرودسات نمده

درستی گیته است: بهرهس تر اسات و از این نظر نظام ولایی اساتوارتر از نظام شااهی است. ماقوی

ماکوم،  یترین مردان از میان یبقهتر بااشاااد در جا  لایق ااهم موفق یهر چاه یاک یبقاه»

هاای نظام افراد اندهی مالک بنذاه در میاان چ ره ۰«شاااود.تر می کومتش پاایادارتر و خطرنااک

چندان جاوه  متوسااط یا بزرگ هسااتند. ننانی هم هه مراا ورند به داشااتن، یاقتصااادی در اندازه

پس از پایان جنگ هاشااامی  یرا بدنام هرد. در دوره« دارسااارمایه» یفروشاااند. انقاا  واژهنمی

 یرفساانجانی هوشااید بار منیی نن را بزداید. ثروتمند بودن خو  و پسااندیده اعاام شااد. مر اه

بود نن  سازی بریابی بورژوازی، یعنی درنمدن از  الت غیرشاخصاانی شارو  شاد. خصاوصایچ ره

دار بورژوازی برنن شااد هه جاهایی را واگاار هند. بورژوازی را شااخصااانی هند. نظام به عنوان جانذه

  اهم بود و هست. یروند چندان با موفقیت پیش نرفت. مرکل در خود یبقه

ها: دارندگان، مدیران، مجریان، فاعاان و سرانجام  اهم تراکیل شده است از این دسته ییبقه

های دارنده به صور  ن اد دولتی شاخصیت  قوقی دارند. مؤسسه  ان. دارندگان عمدتاًهای پنچ ره

ها هایی هنذیتی عظیمی را در اختیار دارند. هسااانی هه در رأس این مؤسااسااهیا فرادولتی دارایی

اند. در هنار یا فرایندهای اقتصااادی عمده در ایران یاصااای درباره یگیرندهاند، تصاامیمنرااسااته

ن هنند. مدیرااین دارندگان مدیران قرار دارند. ننان نیا  دارندگان را به برنامه تبدیل می زیردسااات

های نمادین و ای دیذر فاعااااان هساااتند، دارای عنوانهنند.  اقههاا را پیااده میاجرایی برنااماه

قرار  تهبیند. اشراف رو انیت در این دسبرخوردار از فضاای هه نظام ولایی فضیات خود را در نن می

 ها و ساختار مافیاییاند. یک قرر با شخصیتفضاا نرسته های دارنده معمولاًدارند. در رأس مؤسسه

ودررو است. ننان در دیوانی و بزن یهم وجود دارد. هار افراد این دسته غار  به صور  خااف قاعده

 ست. یعنی یک نیری رسامی هساتند. یذانذی شخصانی هم امری معمو  اهاپیوند نزدیک با دساته

 مدیر یا مجری رسمی است، در همان  ا  مرغو  غار  به نیع خود.

 ی اهم مقوله ی کمرانی. در مباث یبقه یرا تعریف هردیم به عنوان شاایوه« رژیم»تر پیش

 نمایی و منش بیرونی اینهار، چ رهبندی، تقسیمدسته یشادنی اسات به عنوان شایوهرژیم تعریف

 ایم:گاار نخستین، سه نو  رژیم را تجربه هرده یورهیبقه. پس از د

                                                      

۰ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 614. 
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 اخو   زنی را دارد. راهراً اهم سااااختار و رفتار یک هیهت ساااینه یرژیم هیهتی: یبقه

چنان نید اما هارهای اصااای نننظم میچیز بی هبرقرار اساات، روابط مراتا ولایی را دارد، به نظر هم

 روند.هه باید پیش می

 هوشد روند امور را اصااح هند و با مدیریت ب تر چرخ امور را قه  اهم میرژیم باتدبیر: یب

 بچرخاند.

 هوشااد شاارایط داخای و خارجی را در نظر گیرد. به  اهم می یگرا: یبقهرژیم مصاااات

 هوشد.جامعه و نیازهای نن در مااسبا  خود توجه دارد و از این نظر در اصااح امور می

یک رژیم هیهتی اساات. مکتا تدبیر را رفساانجانی گرااود.  ساان  ینژاد نمونها مدی یدوره

 گرا هستند.یابان یرفدار رژیم مصااترو انی از شاگردان نن است. اصااح

لزومًا برابر با سرنذونی نیست.  regime-changeهای دیذری هم قابل تصاور هساتند. رژیم

د تا جامعه را سر جایش بنراند گیردهنده اسات هه مرات ماکم را به هار مییک  الت، رژیم نظم

دیذری از رژیم باتدبیر سر هار  ی اهم نظم برقرار هند. ممکن اسات نسخه یو در عامن در یبقه

ترین تاو  سیاسی ماتمل regime-changeنید هه هم مقتدر باشد هم مصا . در  ا   اعر 

 ت.شذیتی همراه اسبینی نرده. تغییر رژیم با است. ممکن است اتیاقی بییتد در ج تی پیش

ها این است  اهم در برابر خود دارد، روشان هستند. یکی از مسهاه  یهایی هه یبقهاما مساهاه

ها دار بورژوازی چذونه جاها را به بورژوازی شخصانی واگاار هند. یکی دیذر از مسهاههه دولت جانذه

ت س«هانقازاده»و « نقایان»اساسی دیذر چذونذی لااظ هردن منافع  یرابطه با غر  اسات. مسهاه

 هنند تضمین شده باشد.شان بر ننچه تصا ا میای هه از انباشت ن راسند و مالکیتبه گونه

موجود  یها روشاان شاده هه به شایوهجناح یاهنون  اهمیت در  ا  دگرگونی اسات. بر همه

ت. به جریان افتاده استوان هارها را پیش برد و بقای نظام را تضامین هرد. یک تغییر نسای هم نمی

 های هایدیها به صور  نشکارتری نبرد بر سر تصا ا است، تصا ا مقاممضامون درگیری جناح

است. این تاو  از منطق  regime-changeها. دعوا بر سار چذونذی و هایدهای مخازن دارایی

هرد، باز ماه میشود.  تا اگر نمریکا از بیرون  های نن ناشای میبساتتضاادهای درونی نظام و بن

regime-change  اتیاقی درونی بود، نه تغییری مکانیکی، به صااور  جایذزینی یک بسااته به

 هرد.هرد و می اهم بدیل انترارش را می یدیذر  چیزی هه یبقه یجای یک بسته

اند در بدیل را نادیده گیریم. اینان ساهن یماند اگر دسته اهم ناتمام می یساخن بر سر یبقه

هایی با عربستان جاهای دیذر در اروپا، و ارتباط واشنذتن و ایراف نن، در لوس ننجاس، در نلبانی و

شااان ترام  این گمان را در نهن خود و مخایا یویژه در دورهو اساارائیل و امارا  دارند. ننان به

خودشااان  اهم فعای  اف شااده و  یزودی با یک  ماه سااریع نمریکا یبقهبهپروراندند هه می

 ی اهم در زمان شاااه یبقه یگیرند. اما در مقایسااه با یبقهشاادگان را مینیند و جای  افمی
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ا به ر نلترناتیوای از گروه توان هند و دستهتر است. نن را نمی اهم ولایی بسایار اساتوارتر و مصمم

ت، م بعید اسهاندیدای نرستن بر جای یبقه  اه یگیری یک دستهشاان نراند.  الت قدر جای

ها به استقبا  نن پیش نید هه بخرای از این بدیل regime-changeاما بعید نیسات هه نوعی 

 بروند.

پراهند و مانع  اهم مسااتقر اساات از این نظر هه توهم می ی اهم بدیل، مکمل یبقه ییبقه

مضاامون دهد و بر روی ای اشااخا  تقایل میشااود. نظام را به عدهدرک اساااس یبقاتی نظام می

 پاشاند.ی مردم خاک میاجتماعی مبارزه

 

 ماتریس سیاسی و سیاست ستیهنده ■

 اهم  یپراهند، از نقاط قو  یبقه اهم بدیل در فرهنگ سااایاسااای می یابتااالی هه یبقه

دهد، استواری نن های فقیر از دست میمساتقر اسات هه هر چه بیراتر پایذاهش را در میان گروه

 شود.و فساد و ابتاا  در میان قررهای برخوردار میبیرتر مدیون همدستی 

 گرایان وموعوعیت خود را از دست داده است. در گاشته هم، سنت میاث سرنوشتاهنون دیذر 

منساجم نبودند. جریانی از این و جریانی از نن در برابر شاه قرار گرفتند  یتجددگرایان دو مجموعه

رخ داد، تمرین و  ۰۵۱۱و  ۰۵۱۱های چه در سااا ننو فضااای ساایاساای را به دساات گرفتند. برای 

های سنتی، و در جریان جنبش سبز فرزندان خانواده ۰۵۲۲تدارک یولانی وجود داشات. در ساا  

در هنار جمعیتی از بخش متجدد جامعه دوشااادوش شاادند. « خط امام»بخراای از رهروان قدیم 

نن نو  همراهی نبود هه در همان دوره در متجدد در هار نبود  دیذر از -جا دیذر ائتااف سااانتیاین

های فاسد و مستبد در برخی هرورهای عر  نرایی مردم در برابر  کومتجریان ب ار عربی در صف

 شد و یادنور میاث سرنوشت در انقاا  ایران بود.دیده می

دور  رهم دیذدسااتاند و های بزرگ هویتی تجزیه شاادهتوانیم بذوییم هه در ایران بسااتههااً می

های یبقاتی، هنند. جدایشاناد از نن  االتی هاه گماان رود به صاااور  یکسارچه عمل میشاااده

اهالی، تاو  فرهنذی و رشد  یبساته با پیوند سااختاری در میان همههای سایساتمی همجدایش

 اند.ای ایجاد هردههای تازهها و پیوستذیها، گسستذیفردگرایی در پیوند با این تاو 

شان گیرد هه هارهایی صور  مینن است. تجزیه با همک مقوله یقعیت مستازم تجزیهتاایل وا

تباین و متمایزهنندگی اسااات: این در برابر نن، و این در تمایز با نن. هرگاه واقعیت اجتماعی تغییر 

 اهنونیهای جدید و های پیراین استیاده هنیم، در ف م روندها و گرایشهند و ما همچنان از مقوله

شان تجدید نظر شود. هاربسات یهایی اسات هه باید در ناوهمتجدد از دوگانه−مانیم. سانتیدرمی

ای تجزیه شده و تن ا در شکل خا  مادودی گااشتن نن در برابر متجدد بازنمای جنبه« سانتی»
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گر به یک های مرااخ  نیساات. هایت پیرااین  اوی از واقعیت اساات. متجدد هم دیذر اشاااره

 گویند.ها دیذر چیز م می در واقعیت به ما نمیست هه هنار هم دیدن ننهایی ابسته

 اینکه دیانت در ایران یخود چیزی دربارهبهگرایی دیذر بار قبای خود را ندارد، خودهه سنتاین

دیانت اساات: گاار از تقید جمعی به باور فردی و از  یگوید. امر مسااام تغییر ناوهزوا  یافته نمی

ن از جماعت و سر پیچدن از ولایت و تقاید، بریدن از دین یا دیزاین یک باور دینی برای رهذار برید

گرا اینک عنوانی مب م اسااات   کومت دینی و اخترا  مداوم سااانت در هر دو روایت خود. سااانت

گرا سنت را، هه در اصل هم منسجم نبود، تجزیه هرده است. سنت ینن، بسته« ایرانی»و « اساامی»

م پرااتیبانی از دولت دینی به معنای پرااتیبانی ایمانی از همان امتیاز فضااای اساات هه از در می و

 یگرایی با اقتدارگرایی رادیکا  مرااخصااهسااازد. ترهیا این نو  ساانتداری امتیازوری می-دین

 جریان افرایی اساام سیاسی است.

ار ی نذاه و سااایقه و رفتهای معینی و نوعهایی در برابر مسااهاهگیریبا موعااع تجددگرایی قبااً

اند. هر اند و همچنین خود تغییر هردهها و پساندها بعضاً عمومیت یافتهشاد. نن منشمراخ  می

ها دیذر از گرایش به ننچه جدید است، معنای نید. انبوه بودن و متنو  بودن ننروز چیز جدیدی می

گیری در برابر نن ا هم ند و موععاها هم متنو  شدهگاشاته را گرفته اسات. مساهاه یمتمایزهننده

 اند.تنو  یافته

: ننجا پیوندندهم میبهگرایی و تجددگرایی اهنون بیش از گاشته روشن است هه در جایی سنت

هاری مادودیت بینش و منش بخرای از متجددان را هم نران هاری ایرانی اسات. ماافظهماافظه

 ماوری است:ایتهاری شکای از پدرسالاری و ولدهد. ماافظهمی

 ای به عنوان شاه یا فقیه، یا شاید در نینده به صور  دولت )ولی یپدرساالاری در عرصاه

 شورایی از مجت دان با عماکردی در پرت صانه، و همچنین یک سردار متدین مقتدر مدبر(،

 در  ماافای یعنوان پرتیبان انباشت، رانت ویژهبهاقتصاد )دولت  یپدرساالاری در عرصه

 ر(،دار با هارگسرمایه یهای متکی بر دولت در تنظیم رابطهن ادها و ترکل یزار در تجار ، ساطهبا

 های سامان اجتماعی )نظم انتصابی، انتظام دادن جامعه با هانون یپدرساالاری در عرصاه

 ،«(مای»شونده به دین از یریق فرهنگ اقتدار متکی بر دین یا متکی

 گ )اِعما  ولایت برای  یظ پاهیزگی و غیر  مای(،فرهن یپدرسالاری در عرصه 

 هایی چون تراایع، اساااامیت و گیتمانی )غالا هردن ابرروایت یپدرسااالاری در عرصااه

 ایرانر ر(،

 قوق زن ) یظ اعما  ولایت مردانه  یو در نخر، اما در اصال در جایذاه مقدم: در عرصه 

 در خانواده، جامعه، اقتصاد و فرهنگ(.
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هم خواهد وعع موجود  یظ شود، دستگیرد: هسی هه نمیهار، پیررو قرار میافظهدر برابر ما

 یهار یرفدار یک نظم امتیازی اساات، پیراارو مخالف نن اساات. همهدر این یا نن عرصااه. ماافظه

 متجددان پیررو نیستند.

پیراارو مناسااا اساات، اما لازم اساات  −هارماافظه یبرای توصاایف ماتریس ساایاساای دوگانه

خواهی، اقتاادارگرایی یااا عاادالاات−گراییهااای دیاذاری را هام وارد هانایام: تابعیضگااانااهدو

ها باید نذاه به عنوان دوگانهبهگرا. همزیساات−روادار یا خودماور−خواهی ، ناروادارنزادی−م ارگری

 هیافته و نموختپا یا سبز. چ  در معنایی تاو بومزیست−پانابوممایط زیسات را هم افزود: زیسات

 ها است.های چ  این دوگانهها، جمع یرفاز تجربه

توصایف ماتریس سایاسی را به این شکل ریزنذر  یاجازه های اجتماعیِ درشاتِ گاشاتهبساته

را تجددگ−گرادولت بود. سنت−مردم یدادند. مبنای اصاای نذرش به ماتریس سایاسای دوگانهنمی

های ا اهنون دیذر بعید اساات هه مجموعهتیکیک درونی بودند. ام های درشاات بیهم خود بسااته

گرا و بخش متجدد به نن شااکای از نمایندگی و یرح نرمان و شااعار نامنساجمی چون بخش ساانت

 مردمام ای به نبرسند هه بخش فعا  ننان فضای سیاسی را به دست گیرند و در ن ایت بتوانند سوژه

با نن وساااعت و با نن قدر   مردم یهه دوباره ساااوژهرا شاااکل دهند هه یکسارچه قیام هند. این

انذیزد، ممکن است هایی هه نارعایتی و یغیان را برمیسربرنورد، جای شک وجود دارد. همان عامل

هند، اما این بار نیروی غابه این بار در ج ت تراهم عمل نکند. گساستذی و شکاف  رهت ایجاد می

ر از های اجتماعی بسیار بیرتها و گروههبر تبعیض و تیریق شااید به تجمیع جنبرای راه نبرد. یبق

های پرهیزند. جدایشهنند و از توهل هردن میاند، مخایره نمیگاشاااته به منافع خود نگاه شاااده

ها، «هویت»ها و ها، رستهها بر روی ماور افقی، یعنی میان پایذاهیبقاتی، سیستمی و ژرفش جدایی

هاهند. این امر هم عرر دارد هم فایده. عرر نن می« همه با هم»بندی همه از ا تما  تکرار صاور 

های نن جاوگیری از تکرار تجربه ییولانی شادن روند تاو  و  تا فرسایری شدن نن است، فایده

 اصای همذان شده است. یهایی است هه در ن ایت به عرر توده«همه با هم»تاخ 

ن هه گیته شاد، منبع ترکیااتی، فکری، چناجنبش، اقتصااد خود را دارد. نیاز به منبع دارد، نن

ها و تنومند های اجرا برای  ضور در خیابان، برای هنار هم قرار گرفتن تنرسانری و نمادها و شکل

های اقتصاد جنبش خواهی، به خودی خود الزامدمتأثر از نن، و  قانیت در دا یشدن. مسهاه، انبوهه

شاااود هااه نیس تیریق و گساااساااتذی می جااا بااه خوبی دیاادههننااد. اینرا بارنورده نامی

(disintegration) ای برانذیز نیساات، چون ممکن اساات در ساایاساات و فرهنگ به گونهجنبش

 افزایی جنبری را سخت یا  تا ناممکن هند.بازتابد هه هم

 اهم نبردی در  یهم برای ترخی  منطق جنبش اجتماعی م م است. در یبقه موقعیت دوره

ها این یریزی، و همها ا. به دلیل دگرگونی نسای، باران مدیریتی و برنامهجریان است بر سر تص
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اای و المای و بیننلود منطقهدر ترهیا با وعااعیت بد اقتصااادی، در گیر بودن در یک فضااای تنش

رویارویی با نارعایتی عمومی در جامعه، به فکر تغییر در تنظیم امور هستند، چیزی هه ممکن است 

 های دیذر راه برد.ای به دگرگونیباشد و به صور  زنجیره regime-changeدر  د 

باران اقتصاادی ناشای از فراار تاریمی و فساد و سوقمدیریت هاسته است از میزان ورودی به 

شااود. نن نصاایا امتیازوران و برخورداران می یای هه بخش عمدهدولت و ثرو  عمومی یبودجه

 ده. اینی جمعیت ب رههری و رشد همناست: با افزایش نرخ ب ره این هاهش اما تا  دی جبران شده

فرار »اصاای نهولیبرالیسام ایرانی اسات. همین راز بقای سایستم به لااظ اقتصادی است.  یجنبه

 ماروم منتقل شده است.  یبه توده عیناً«  داهیری

 یواهانهخو عدالت این انتقا  باعث شده هه ستی ندگی به پایین منتقل شود و مضمون اجتماعی

 اند.سیاست ستی نده تقویت شود.  امل سیاست ستی نده اینک مارومان جامعه

تر از گاشته اما یک دوگانذی از توان ستی ندگی متوسط همچنان ناراعی است، ناراعی ییبقه

به  منجر یبقاتی ینن هاسته است: ننچه بدان تقابل میان پایذاه و جایذاه یبقاتی گیتیم.  یظ رده

شااود. به عبار  دیذر در های فرهنذی و اجتماعی خود میبه خواسااته اعتناییهمهاری و سااازش

گیرد. در پایین ماتریس ماتریس اجتماعی ماور عمودی در تعار  با ماور افقی قرار می یمیااناه

 شود.تر میاین تعار  در مجمو  هم

سااار تصاااا ا در جامعه هم دیده  تااش برای قرار گرفتن در موقعیت تصاااا ا و  تا نبرد بر

 دیذر نهولیبرالیسم ایرانی است.  یشود. خودخواهی و سقوط ارزشی، جنبهمی

اثر هردن ساام نهولیبرالیساام اساات. شاااید اجتماعی بی یبایسااته برای بودش جنبش گسااترده

هرده  های اجتماعی در ایران روشنمنطق جنبش یای را دربارههای تاریخی این نوشته نکتهاشااره

نید و باشااد: گروهی اجتماعی از  الت خاموشاای یا بیان نارعااایتی در شااکل معمو  روزمره درمی

 قدردهد به تاقیر و بیداند و واهنش نراااان میگاه هه قدر خویش را میهناد، ننجنبش برپاا می

شادن از ساوی  اهمیت. تاقیر شادن و بدبختی هافی نیسات  اصال، دانستن قدر خویش است و 

توان چنان تغییر داد هه قدرشاناس شاود. قدر خویش دانستن و امید داشتن ه وعاعیت را میهاین

 یشرط جنبیدن است. فااهت و بیچارگی شاید به شورش راه برد، اما به جنبش پایدار و برانذیزاننده

هند  با نگاهی بر موقعیت خود، شااود. شااناختن ارج خویش با خودخواهی تیاو  میامید منجر نمی

هسان دیذری هه در نن موقعیت هستند و تااش برای ترغیا دیذران  یهمبستذی با مجموعه  س

شناسی متقابل همراه است، و این همه یعنی نظر به قدرشاناسای و شااید از این راه رونوری به قدر

داشااتن به یک موقعیت تجمیع از د  تیریق، نظر داشااتن به همبسااتذی از د  موقعیت تبعیض، 

 به ب بود وععیت در شکل یک انتذراسیون باهیییت. داشتن امیدی
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 یانیپا سخن
این نوشاته تااشای بود برای دادن تصاویری انتذراتیو از مسائل ایران، انتذراتیو به این اعتبار هه 

های مختاف در یک یرح جامع، هنار هم و در نسبت با هم، قرار گیرند. هار نوشته تااش شاد مسهاه

ارد ای دشناسی بود هه بر وجه ارتبایی امور اجتماعی تأهید ویژهیک جامعه هایی برایایده یعرعه

 گیرد.باور فاصاه مینا  شناسی اجتماعیو از هستی

 ل سایاسای نبوده است، اما شاید روشن هند هه باید به چه مسائای راه تجویزنوشاته  یورییه

ن دید. موعِع نوشته، نذاه از  اشیه و تواتوجه داشت. مسائل را در هر موععی یا از هر موععی نمی

 ل سیاسی، تقویت راهشاوندگان به متن اسات. بر این اساس، در مورد مارومان و  اف یاز زاویه

جوید، نزادی اجتماعی به عنوان  ل جامع را در نزادی اجتماعی میراهنظری اسااات هه  یهنناده

 شناسی متقابل. ترهیا نزادی و عدالت و ارج

ما نرسایدن نن به جامعیتی اسات هه در نن برخورداری عمومی از  یسااسای جامعها یمساهاه

برای بیان خود، برای مترااکل شاادن به منظور یرح  های بنیادی برای زیساات و بقا، فرصااتامکان

انتذراتیو در معنای تااش برای رسیدن به  یخود و پبربرد منافع خود متاقق شود. برنامه یمسهاه

گااشااتنی اساات. اما مرااکل این اساات هه در این لاظه موعااع مارومان پیشاین جامعیت، از 

مارومان در موقعیتی نیستند هه ماور جمع هردن و ایجاد مبنای جامعیت قرار گیرند. این مرکل 

با تغییر موعاع  ل شدنی نیست. چاره در پای فرردن بر موعع است  تغییر موعع بر ابعاد مرکل 

 افزاید.می

بین فرق انتذراسیون است، سیاست یو، یعنی سیاستی هه بر بنیاد دیدن مسهاهسیاست انتذراتی

ر د همه با همهاسات، سایاساتی است هه پیراپیش به سیاستِ تبعیض یاسات، سایاسات بیننده

هاا یااا هاایی از اینهاای دینی، مای )مایِ هااان و مایِ خعرد: هراااوری و قومی( و ترهیااشاااکال

 نذرد.یشان با سوقرن مهاییدگرسانی

ای همچون یبقه چراام ما را به بین یبقه اساات. هید مقولهبنیادی ساایاسااتِ فرق یمقوله

یبقه برگرداندنی  یها به مقولهمارومیت یهند. همهاساااتیمار، تبعیض، هنارن ی و اخراج باز نمی

نیساااتناد، اما همچنان هه تاریخ اجتماعی دوران اخیر بازنموده، این مقوله اسااات هه نن فضاااای 

شان ف میده های اساسی تبعیض در عمق واقعیت وجودیای را گراوده هه در نن شکلهرمنوتیکی

 شوند.

تبعیض در شاکل امروزین خود به صور  مستقیم متأثر از نظام سیاسی مستقر است هه در نن 

اند. از نظر مخالیت با تبعیض، سااکولار شاادنِ نظام ساایاساای، نیاز مبرم دین و دولت باهم درنمیخته

ماند. اما سااکولار شدن ماسات. بدون جدایی دین و دولت، نظام تبعیضای موجود به جا می یامعهج

هند، یعنی به یک پیوسااتذی با هیییت، تن ایی مرااکل انتذراساایون را  ل نمیبهنظام ساایاساای، 



 112/  محمدرضا نیکفر

 

 |
ی
صاد سیاس

نقد اقت
 |

 

در  سکولاریزاسیون یبرد. فرق است میان رسیدن به ایدهپیوساتذی شا روندان نزاد و برابر، راه نمی

عدالت،  یگاه ساایاساای ماض با رساایدن به نن از زاویهمعنای جدایی دین و دولت از یک عزیمت

های تبعیض هه شامل تبعیض دینی و شاکل یبرابری، نزادی زن و نزادی شا روند، و مقاباه با همه

های اجتماعی شود.  رهتاساتراتژی گزینش ولایی می یگااری خودی و غیر خودی بر پایهتیاو 

گاه اند. عزیمتصاوری ساکولاریزاسایون سایاسای، مضمون اجتماعی داده یهای اخیر به ایدهساا 

درنمیختذی دین و  یهایی هه اساااتواری هنونی نن ا بر پایههاسااات، تبعیضها، رد تبعیض رهت

 ۰دولت است.

دین  زینمیمقاباه با تبعیض، مخالف درهم یسیاست انتذراتیو، در معنایی هه گیته شد، از زاویه

ای و دولت اسات. این مخالیت، تقابل با نزادی ش روندان در امر گرایش دینی نیست. اگر دموهراسی

 خورد.بر پا شود هه مؤمنان با نن ق ر هنند، نن نظام شکست می

بین است، درعین  ا  سیاست نشتی است. انتذراسیون بدون سایاسات انتذراتیو سایاست فرق

 شود.مدارا و صا  ممکن نمی

ای و ج انی اسااات. مساااائل قومی و همچنین ماان جامع صاااا ، نرمانی هراااوری، منطقهنر

شناسد، نه مایط زیست. مایطی، بدون چنین نرمانی قابل  ل نیساتند. نه فرهنگ مرز میزیسات

ها به خایر زبان و مایطی هم هر ننچه مربوط به ارتباط انسانشارط اصاای  ل هم مساائل زیست

 ای و در ن ایت ج انی است. راسیون منطقهفرهنگ مرترک است، انتذ

 انتذراسیون باشد. یصا  و همزیستی و مدارا به عرور  باید انتذره در ایده یایده

نمده در انت ای بخش یکم این نوشاااته درمورد می وم انتذراسااایون تکرار  یدر پایان چند نکته

 شود:می

 در برابر دید ما باشد، جامعه در  اجتماعی باید هایت جامعه یدر هنذام بررسی هر مسهاه

 سامانش.هسامان ناب

 سامانی در تبعیض و هشناسانه است، نابماور و ارجساامانی در جمع هردن برابر و نزادیهب

 سرهو  است.

 ترین ماندهترین و عقاهم ریختههها، هه اینک در بساااامان جامعههبررسااای ساااامان ناب

تواند تن ا با اتکا به تهوری مدرن دارد. این تهوری نمیهساااتند، نیاز به  «مدرن»شاااان هم شاااکل

های داری، پیچیدگیشادن و گسترش سرمایهصانعتیدساتاوردهای دانش اجتماعی انتقادی دوران 

 هنونی را توعی  دهد.

 مدرن نن اساات. اگر فر  بر این  یموعااو  تهوری انتقادی مدرن فااهت ج ان در دوره

 یجربهت یون است از دیدگاه گسستذی، تعاق داشتن است برپایهباشاد، موعاو  مقدم نن انتذراسی

                                                      

 .ستین یگرا بودن هافبودن و توسعه خواهیسکولار بودن، نزاد ذریچرا دیادداشتی در این باره:  ۰

https://www.radiozamaneh.com/406049/
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ست یا نید برای بیان شکیرد شدن. انتذراسیون می ومی نیست برای تبیین یک وععیت  به هار می

 یور های.بهموفقیت در یک عرصه زندگی اجتماعی یا 

 ست، ینظمی، پیوستذی و یکدستی نانتذراسایون به معنای سااختارمندی، نیی ماض بی

 یک هیییت از ساختارمندی است.

 ساازی انتذراسایون، یکدساتی و یکدسات(assimilation) سازی سااتنیساات. اما یکد

های مجتمع دایمی مخربی در د   نن اساات و از ابتدای تاریخ اجتما  انسااانی با رویه یوسااوسااه

 هردن همراه بوده است. 

  انتذراسیون، می ومی انتقادی و گیتمانی(discursive) .است 

  انتذراسیون، پویا است. هر مر اه از عصر جدید در افق فکری خود یر ی از نن به دست

 داده است. 

 قوق است،یاقتصاد، س یهابا نظر به  وزه ونیانتذراس یهاشااخ  ی،هنون یدر مر اه  

در هر  .یشناسنزاد خود و ارج انیب ،یو برابر تیمرارهت، مصون ،یاند از: برخوردارو فرهنگ عبار 

و  ،یمکارو ه یصا  و دوست یعنی یو ج ان یامنطقه ونیانتذراس یستیبا ونیدرباره انتذراس ییر 

 .هندانتذره در خود را هم  ندهین یهاسالم به صور  تع د نسبت به نسل ستیز طیما

 ماور، مبنا گرفتن جامعه در هر گونه بررسی و تصمیم و اقدام است. نظر سایاسات جامعه

 هند.انتذراسیون می وم مبنا گرفتن را روشن می یبه مسهاه

 


