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ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی اﯾﺮاﻧﯽ :رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﮐﺎﻣﺮان ﻣﺘﯿﻦ
آﯾﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﻤﻪ
ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﺮان ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی اﯾﺮاﻧﯽ :رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات
راﺗﻠﺞ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه 1اﺳﺖ از دﯾﺪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺟﺪی در راﺳﺘﺎی ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪی اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺬاب و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﮑﺮی در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪ و اﻟﺒﺘﻪ روش ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮐﺘﺎِب ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻣﺘﯿﻦ ﺑﭙﺮدازم ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺴﺒنت دﻗﯿﻖ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﺘﺎب و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎدی او از ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ متﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪی روش ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ دوﻟﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ در ﺟﺎیﺟﺎی ﻣنت ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﺘﯿﻦ درﮔﯿﺮ ﺷﻮم .اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﻧﻈﺮی ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺎﻣﻞ دﻗﯿﻖ ﻫﺴنت .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎب او از دﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﴩده
ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻀﺎح ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﺮان ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ آنﻫﺎ را در ﻣنت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهام.
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺷﻮاریﻫﺎ در ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﮑﺮی ﮔﺴﱰدهﺗﺮ
در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﺳﺎﺧنت ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻋﺎم ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﺎم اروﭘﺎﻣﺤﻮری ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ) .(۲اروﭘﺎﻣﺤﻮری ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ از درون اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮی دارد ،و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل اﺳﺖ ،و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪای و ﺑﺎ
ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ در متﺎم ﺟﻮاﻣﻊ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﯿﻦ اروﭘﺎﻣﺤﻮری را ﺷﮑﻠﯽ
درونﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ/درونﻣﺪار ) (internalistاز ﻓﻬﻢ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎﻣﺤﻮری ﺑﺎ اﻧﺘﺰاِع ﺑﻌِﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی
اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺟﻮاﻣﻊ را از ﻫﻢ ﻣﺠﺰا و آنﻫﺎ را درون ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎِل اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ دروﻧﯽ ﺧﺎص اروﭘﺎ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دوﺑﺎرهﺑﻪاﺟﺮادرآﻣﺪنﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪی ﻇﻬﻮِر درونزاد و ﻣﺴﺘﻘِﻞ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
در اروﭘﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،آن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾِﺦ ﻇﺎﻫﺮا ً ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺮونﺑﻮدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮ ،اروﭘﺎﻣﺤﻮران آنﻫﺎ را ﺑﻪﺳﺎن منﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻏامض و اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﯾﺎ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎِن ﮐﻼنرواﯾﺖﻫﺎ آنﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻮن منﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻔﺎوت اﺻﯿﻞ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ )ﻫامن( .دو ﻧﻘﺪ
ﻣﻬﻢ ﺑﺮ اروﭘﺎﻣﺤﻮری وارد ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﺪهی وﺑﺮِی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺪ ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌامری .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ اوﻟﯽ
روش درونﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی اروﭘﺎﻣﺤﻮری و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺪم ﻧﻈﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪی اروﭘﺎ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ روش
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی اﺳﺘﻌامری در ﻣﴩوطﮐﺮدن و ﺷﮑﻞدادن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﺤﻮری اروﭘﺎ را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻧﻈﺮی ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻫﻢوﺟﻮدِی ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺸِﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﻏﻠﻔﺖ ﻣﯽورزد ) .(۳در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌامریﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی اﺳﺘﻌامری را ﺑﻪ اﺗﮑﺎی روﺷﯽ ﴏاﺣنت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ) (internationalistﺑﮑﺎوﻧﺪ اﻣﺎ
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻋﺎم و ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻘﺪﺷﺎن ﺑﺮ اروﭘﺎﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی
اﺟﺘامﻋﯽ ﻋﺎم ،ﻏﯿﺮاروﭘﺎﻣﺤﻮر و آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
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اﺳﺘﺪﻻل اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اروﭘﺎﻣﺤﻮری ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ 2ﻫﺴﺘﻪی آن ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻠِﯽ متﺎم ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪهی اﻧﺴﺠﺎم
اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ .واردﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ در ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑرث اﺳﺖ ﮐﻪ
رواﺑﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦ و درون ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻦ ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪه ،و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ذاﺗﻦ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺸﯽ و ﭼﻨﺪﺧﻄﯽ/ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺘﯿﻦ
اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون 3و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص اﻣﺎ ارﮔﺎﻧﯿِﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪی ذاﺗﻦ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠِﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ )ﻫامن( .ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﮑرث از واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺗﮑﯿﻨﻪ/ﻣﻨﻔﺮد اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ را در ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﻘﻼب اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(۵ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎﻣﺤﻮری ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﻫامن(.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯿﺎﻧﻔﺮاﻧﮑﻮ ﭘﺎﮔﯽ و رﯾﭽﺎرد ﺑﻨﺪﯾﮑﺲ ﻧﯿﺰ روشﺷﻨﺎﺳﯽ درونﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را
ﻧﻘﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ دروﻧِﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻫﺪف ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ
در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی دروﻧﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ و ﻣﺸﺨﺼﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(۶ﻣﺘﯿﻦ
در ﻧﻘﺪ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ او در ﮔﺎﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ،از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼبﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﯿﻖﺗِﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،اﻣﺎ در ﮔﺎم ﺗﺠﻮﯾﺰی ﻓﻘﻂ در ﻫامن ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼبﻫﺎی
اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وارد ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺰاع ﻋﺎم منﯽﺷﻮد .از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻫﻤﻮاره در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽـاﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺸﺎﻣﻮﺟﻮِد دروﻧِﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی دروﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﻓﺮﺿﯿﺎت
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ او وارد ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
ﺣﻘﯿﻘنت ﻋﺎم ،در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﴫﯾﺢ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢﻫﺎی ِﻋﻠِﯽ ﻣﻌﺘﱪ درﺑﺎرهی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ
اﺳﺖ ) .(۷ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل از اﯾﻦ ﺟﻠﻮﺗﺮ منﯽرود و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﺎم اﺟﺘامﻋﯽ
را ﭼﻨﺪان ﺟﺪی منﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪی اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ وﺑﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻓﺮد و ﻋﻤﻞ او اﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﻔﺮاد ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ) (ontological singularismدر
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺑﺮ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﺑﺮ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑرث ﻋﻠﯽ و روش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری دارد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮآﻣﺪه از ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘامﻋﯽ
ﺗﮑﯿﻨﻪاﻧﮕﺎر/ﻣﻨﻔﺮد او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﮑرث ﻋﻠﯽ در واﻗﻊ اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﻮزهی ﻣﺘامﯾﺰ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺳﭙﻬﺮﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ/اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزار ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﯿﭗﻫﺎی
اﯾﺪهآل وﺑﺮی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزهﻫﺎ ﯾﺎ اﯾﺪهآلﺗﺎﯾﭗﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻦ دﻗﯿﻖ و
 2در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﺼﻞ اول ﻣﺘﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻨﺎﺟﺎﻣﻌﻪای ،اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ،و ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ را ﻫﻤﭽﻮن واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﱰادف ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻪ ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﻢﺑﺨﺸﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻻﻟﺖ دارد .ﻣﺘﯿﻦ اﯾﺪهی
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد.(۲۳) .
 3ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای واژهی  unevenﺑﻬﱰ اﺳﺖ از ﻧﺎﻣﻮزون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻔﺎوت درون ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﯾﺎ ﻃﯿﻒ اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم متﺎﻣﯿﺖ ــ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ ــ اﻧﻄﺒﺎق دارد.
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
ﻧﺎب ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺑﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﴍاﯾﻂ ﻣﺪرن و ﮐﻬﻨﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد وﺑﺮی ﺗﻔﺎوت را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن
ﺧﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ) (۷و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﯿﻦ اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﺑﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوِت
ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻃﯿﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﯿﭗﻫﺎی اﯾﺪهآل ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﺪهی اﺳﺘﻘﻼل واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﺤﻠﯿﻞ راه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﻫﻤﯿِﺖ ﻋﻠﯽ و ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ وﺑﺮی و
روشﺷﻨﺎﺳﯽ درونﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﺑﺘﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و
ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ) .(۸اﮔﺮﭼﻪ او ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺘِﯽ درونﺟﺎﻣﻌﻪاِی وﺑﺮ را ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺮ
ﺑﯿﻨﺎﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﮕﺴﱰاﻧﺪ و از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ او ﺑﺮداﺷﺖ وﺑﺮیاش را از ﺟﻮاﻣﻊ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل در ﺣﻮزهی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻧﯿﺰ
روﯾﮑﺮدی ﻧﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺮ دوﭘﺎرﮔﯽ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی اﻣﺮ داﺧﻠﯽ و اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﻣﻠﯽ ذاﺗﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﴏﻓﻦ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و درونزاِد دروﻧﯽ
) (autonomous and endogenous internal processرا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآورد .اﯾﻦ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻧﻪ
وارد ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﻘﻼبﻫﺎ ــ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻮری داﺧﻠﯽ ــ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﻋﻠﯽ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی اﯾﺴﺘﺎی ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﴍاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯽآورﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﻮراوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل در واﻗﻊ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(۸
ﻣﺘﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ منﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﮕﺎه اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﺮار ﻫامن ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد او در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻟﯿﱪال دوﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ دوﻟﺖ
ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮﺻﻪی ﴏﻓﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ ﴎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘامﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ در آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ،اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻋﺮﺻﻪای اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ
منﯽداﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ دارای ﻧﯿﺮوی ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل متﺎﯾﺰ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ
اﻣﺮ داﺧﻠﯽ و اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﭽﻮن متﺎﯾﺰی ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﴏﻓﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮش را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل در ﻓﻬﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ رﯾﺸﻪ در اﯾﻦ
ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻈﺮی دارد ﮐﻪ منﯽﺗﻮاﻧﺪ از اروﭘﺎﻣﺤﻮری ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ) .(۹ﻣﺘﯿﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ 4اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎﻣﺤﻮری منﻮﻧﻪی
ﺧﺎﺻﯽ از درونﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درونﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷِﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮدی از اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ،
روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨِﯽ وﺑﺮِی اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﻫﻤﭽﻨﺎن اروﭘﺎﻣﺤﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳِﯽ ﻣﻨﻔﺮد از اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪی ﺑﺎرز روﯾﮑﺮد اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل اﺳﺖ.
) methodological

ﻣﺘﯿﻦ در اداﻣﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از درونﮔﺮاﯾﯽ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
 (internalismﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اروﭘﺎﻣﺤﻮری اﺳﺖ ) .(۹اﯾﻨﺠﺎ ﻇﺎﻫﺮن
اروﭘﺎﻣﺤﻮری و درونﮔﺮاﯾﯽ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ،درونﮔﺮاﯾِﯽ روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﻨﻔﺮد ) (singularﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻦ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻓﮑﺮی
اروﭘﺎﻣﺤﻮری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻨِﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺬارد و اﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻏﺮب ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﻦ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را ﺷﯽءواره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ را در منﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮِد ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻣﺪرن،
ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻘﻼبﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﻮران رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﮑﺘﺎﯾِﯽ اﺑﮋهی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ رواﺑﻂ آﻧﺎرﺷﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
4ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮان ﻣﺘﯿﻦ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
ﯾﻌﻨﯽ رواﺑﻂ درون ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ متﺎﯾﺰ در ﻧﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮوز ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ادﻋﺎ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺷﮑﻞ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﺑﺮآﻣﺪه از ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽﺑﻮدِن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ
از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﺎص از ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺑﻐﺮﻧﺞ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی دوﻟﺖﻫﺎ را ﻓﺎرغ
از ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ دروﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ واﺣﺪ ــ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ــ وادارد.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﺷﯽءوارهزداﯾﯽ از آﻧﺎرﺷﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺣﻮزهی ) (fieldﻣﺘامﯾﺰ
و ﻧﻮﭘﺪﯾِﺪ ﻋﻠﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ درون رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ از ﻣﻨﺎﻇﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻋامرت
ﻧﻈﺮی ﻧﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ) (ahistoricalو ﻓﺮااﺟﺘامﻋﯽ ) (supra-socialاز اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ اﺳﺖ ).(۹-۱۱
ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺮی
در آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﺑﺨﺸﯽ از متﺎﻣﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺻﻮری از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﴏاﺣنت اﺟﺘامﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻫﻢﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را در ﺳﻄﺢ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺬب و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻈﺮی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻏﯿﺎب ادﻏﺎم ﻧﻈﺮی اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻪ ﻋﻠﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﮑرث از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﻮاج ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﺘﯿﻦ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد .از دﯾﺪ او ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی ﻣﺎرﮐﺲ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﺴﱰش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارد ) .(۱۱از دﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﯿﺮون از اروﭘﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر اروﭘﺎﻣﺤﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ منﻮد ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ:
»ﺑﻮرژوازی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدش ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﯾﺎ »ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ
آﯾﻨﺪهی ﮐﺸﻮری ﮐﻤﱰﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ« .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ ،ﻣﺎرﮐﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺪرِن ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻪ
وﯾﮋه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺮآﻣﺪِن ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﭘﺮدازد اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺴﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻈﻢ اﺟﺘامﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ در اروﭘﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺟﺘامﻋﯽ ﭘﺲ از وﻗﻮِع آن ﻣﯽﭘﺮدازد .از ﻫﻤﯿﻦ رو روﯾﮑﺮد او اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اروﭘﺎ-ﻣﺤﻮر ) (Europe-centredاﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی
ﻣﺎرﮐﺲ از ﮔﺴﱰش ﺳﯿﺎرهاِی آﺗِﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری از ﻣﺮﮐﺰش ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﻦ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮِع آن ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﴐورﺗﻦ
ﺧﺼﯿﺼﻪای ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ دارد .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺎرﮐﺲ منﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وﺟﻪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﴏﯾﺢ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎرﮐﺲ از وﺟﻪ ﻓﻀﺎﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ آﮔﺎه ﺑﻮد اﻣﺎ متﺎﯾﻞ داﺷﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮدﺟﻬﺎنﺷﻤﻮلﺳﺎِز ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾنت ﻣﻨﺴﻮخ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﻓﻀﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﯾﻪی او از ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻓﻀﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ) .(۱۲ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺣﺎوی
اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﴏﯾﺢ از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ دوم در ﺻﻔﺤﻪی  ۷۲۷از ﺟﻠﺪ ﯾﮏ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﯾﺎ ﺗﮑرث ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﴏﻓﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﴍط ﻓﺮﻋِﯽ ﻣﻐﺸﻮشﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﭘﻨﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﺟﯽ .آرﺗﻮر ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوراﻧﺪن ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻋﺎم ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺰاﻋﯽ از ﻓﻀﺎ زده اﺳﺖ .ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺶ دﯾﻮﯾﺪ ﻫﺎروی از ﻣﺎرﮐﺲ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻋﺎم اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ اوﻟﯿﻪ را از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻋﺎم اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ از دﯾﺪ ﻫﺎروی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﺎرت ،ﮐﻼهﺑﺮداری ،و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اوﻟﯿﻪای ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ آن ﻃﻮر ﮐﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺮون از ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ

4

www.dialecticalspace.com

ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎروی از ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻟﻮﻓﻮر و ﻫﺎروﺗﻮﻧﯿﺎن از ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﺮار دارد .ﻟﻮﻓﻮر و ﻫﺎروﺗﻮﻧﯿﺎن
ﺧﻮاﻧﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﻮﻓﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر رواﺑﻂ اﺳﺘﻌامری در ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری
داﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻪﺗﺎﯾﯽ او را ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﻓﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪی زﻣﯿﻦـﮐﺎر-ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل از دﯾﺪ ﻟﻮﻓﻮر در
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ راﺑﻄﻪی دوﺗﺎﯾﯽ ﮐﺎر-ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺎروﺗﻮﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻋﺎم ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ در ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺻﻮری و واﻗﻌﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﮔﺬار از ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ .ﻣﺘﯿﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی
ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ ﺗﺎ ﮔﺴﱰش ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲﻣﺤﻮر ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑِﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﺪﯾﺪار
ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ذاﺗﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(۱۲ﻣﺘﯿﻦ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اروﭘﺎﻣﺤﻮر
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽـﻓﻠﺴﻔﯽ
ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺮگ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘامﺗﯿﮏ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .ﻣﺘﯿﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺑﻄﻦ ﺑﺤﺜﺶ درﺑﺎرهی راﺑﻄﻪی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﱰ ﻃﺮح ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی وﺟﻪ ﻓﻀﺎﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.5
از دﯾﺪ او واﮐﻨﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در دو اﯾﺪهی ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ .اﯾﻨﺠﺎ
اﻣﺎ ﻣﺘﯿﻦ ﻫﯿﭻ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻓﻮر منﯽدﻫﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺳﻮم ﺑﺮآﻣﺪه از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻟﻮﻓﻮر درﺑﺎرهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻀﺎ و ﺷﯿﻮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ از او ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون ﻣﺸﺨﺼﻪی ﻋﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری و
ﻣﻨﻔﮏ از ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ذاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون از ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ ﺷﯿﻮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﯿﺮوی ﻋﻠِﯽ وﺟِﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘامﻋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از وﺟﻮد
ﻫﻤﺰﻣﺎِن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﮑرث اﺳﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ) .(۱۳ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪﻧﺪ( ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻀﺎ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ادﻋﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﻓﺰاﯾﻨﺪهی دوﻟﺖ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺮ ﴎ ﮐﺎر و ﻣﻮاد ﺧﺎم ارزان ،و ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪی ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ،رﻗﺎﺑﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺪرن
ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﻀﺎدﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﴎاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ )(derivative
ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻧﻘﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮ دو ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ :اول ﻓﺮوﮐﺎﺳنت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘامﻋﯽاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﮐﺎﺳنت ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺴﻠﻂ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺮون مبﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎدﯾﺪهاﻧﮕﺎرِی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎرت و ﻧﮕﺮی ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﴏ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﻣﺮﮐﺰزداﯾﯽﺷﺪه
و ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم دوﻟﺖﻫﺎ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ را ﻣﻨﺴﻮخ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓنت ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺘﺎﺧﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد .در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﺪهی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
)ﭘﺎﻧﯿﭻ و ﮔﯿﻨﺪﯾﻦ( ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم دارد اﻣﺎ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺟﺪی ﺧﱪی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﻨﯿﮑﻮس و ﻫﺎروی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﻃﻊ و درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ دو ﻣﻨﻄﻖ ذاﺗﻦ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﴎﻣﺎﯾﻪ و
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﻫامن ﻣﻨﻄﻖ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﭼﺎر ﻫامن
 5ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻀﺎ را ﺑﯿﺸﱰ در ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﯾﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻨﺎدوﻟﺘﯽ
ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﻣﻠﯽ »ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ دوﻟﺘﯽ« در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺜﺶ ﻗﺮار ﻧﺪارد .او اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺤﺜﺶ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻦ ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ درونﺟﺎﻣﻌﻪای از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
)meso-

ﮐﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ )درونﻣﺪاری( در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺘﺎﺗﺌﻮرﯾﮏ اﻣﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی ﻣﯿﺎﻧﯽ
 .(theoreticalﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎﴏ ،اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺘﺰاعﻫﺎی ﻋﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ دﺳﺖﻧﺨﻮرده رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه از ﭘﺎﯾﺎن
اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﺎرت و ﻧﮕﺮی( و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺷﯽءواره از اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻫﺎروی(.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد از اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی ذاﺗﻦ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺸﯽ و ﭼﻨﺪﺧﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ مبﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺪی از اروﭘﺎﻣﺤﻮری را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﯿﻦ
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را اﯾﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﻟﺌﻮن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻟﻮﻓﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﺎرهی اﺳﺘﻌامر )آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎن ﮐﯿﭙﻔﺮ و ﮐﺎﻧﯿﺸﮑﺎ ﮔﻮﻧﻮاردﻧﺎ
ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﴫﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ( و ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺮاﻣﺸﯽ درﺑﺎرهی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ )ﺑﺎز ﻫﻢ در ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎن ﮐﯿﭙﻔﺮ( ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﯾﮑﺮدی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻓﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﭙﻔﺮ و ﮔﻮﻧﻮاردﻧﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺳﺘﻌامر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن
منﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ از اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻣﺘﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻮﻓﻮرِی ﮐﯿﭙﻔﺮ و ﮔﻮﻧﻮاردﻧﺎ از ﻣﺴﺎﻟﻪی دوﻟﺖ و اﺳﺘﻌامر از دﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﻣﺘﯿﻦ درﺑﺎرهی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) (۱۴ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻗﺘﺪار ﻓﮑﺮی ﺑﯿﻦاﳌﻠِﻞ دوم ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﺎﻣﻠﻦ ﺧﻄﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺪهی اﻧﻘﻼب دوﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﺮد ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯽ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﺑﻮرژواﯾﯽـدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﴐوری ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در روﺳﯿﻪ
اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدهی اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۱۹۰۵و ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی روﺳﯽ
در آن اﯾﻦ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﺲ آرﺗﻮر اﺳﺎﺳﻦ اﻧﻘﻼب در
روﺳﯿﻪ را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ منﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺘﯿﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ منﯽداﻧﺪ .او
متﺎﯾﺰی ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪی وﻗﻮع اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺗﺤﻮل ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺶ .از دﯾﺪ او اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ در ﻟﺤﻈﻪی وﻗﻮع
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد دﺳﺖ ﮐﻢ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﺎرﮔﺮﻣﺤﻮر و ﺣﺎﻣﯽ و دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪهی ﭘﺮوﮔﺮاﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .اﻣﺎ دﻗﯿﻘﻦ از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ )و ﻧﯿﺰ از دﯾﺪ ﻟﻨﯿﻦ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﴏاﺣﺖ ﮐﻤﱰ( ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺎﺳﻦ ﭘﺪﯾﺪهای »ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ« اﺳﺖ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ منﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ) (۱۹۸۵ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ و ﴏﯾﺢﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ را از اﯾﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﺟﺘامﻋﯽ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮔﺰارهی او آﺷﮑﺎر اﺳﺖ» :ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ« ) .(۱۵اﯾﻦ اﻃﻼق ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ از ﺳﻮی
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از دو ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :اول اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ،ﯾﮏ اﻧﺘﺰاع ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻧﺘﺰاع ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ متﺎم ادﻋﺎﻫﺎی ﺑﻌﺪی درﺑﺎرهی ﻣﺎﻫﯿﺖ
و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
از اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺻﻮری ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺟﻬﺎن را ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎرﯾﺦﻣﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎی ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ،
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ،ﻣﻮﻟﻔﻪی ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﯾﺴﺘﺎ ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ) statically
 (supra-historicalﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻮﯾﺎ ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ) (dynamically trans-historicalو در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻘﻦ اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻃﺒﯿﻌنت درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﺎوت و ﻧﯿﺰ ﻗﺪرِت ﻧﺎﻣﻮزون اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﮑﺮﻣﻨﺪی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ را در ﻣﯿﺎن اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪهاش
درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻌﺎرض اﻣﭙﺮاﺗﻮری ،آﻧﺎرﺷﯽ ﻣﺘﻌﺎرض ﻧﻈﺎم دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺪرن ،و آﻧﺎرﺷﯽ ﻏﯿﺮآﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯿﮏ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد( .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺘﻪی ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی
ﻧﺎﻫﻤﮕﻨِﯽ ﻓﻌﺎل ) (active heterogeneityاﺳﺖ ) .(۱۵ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،از ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫامن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ .او ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺮﮐﺐ را ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮدﻫﻢآﻣﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
ﺳﻔﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺠﺰا ،و اﺧﺘﻼط ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮐﻬﻦ و ﻣﺘﺎﺧﺮﺗﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺗﺠﻠﯽ
اﻧﻀامﻣﯽ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺗﻔﺎوتﺑﻨﯿﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺎِب ﺑﺮاﺑﺮِی ﺗﻮﺳﻌﻪای
) (developmental evennessوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ذاﺗِﯽ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺷﯿﻮهی ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺸﯽای ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ آن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ،در ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
دوﺑﺎره در ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی
ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ) .(۱۵ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ ﴍط ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آنﻫﺎ ﻣﴩوط
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺟﺘامﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻬﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،متﺎﯾﺰ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ را از ﻟﺤﺎظ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(۱۶
ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻫﮕﻠﯽ ،ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﮐﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺼﻪی ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺸﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ذاﺗﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽاش اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪی
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻦ ﮐِﻞ ﻧﺎﻣﻮزون ﻣﴩوط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮓ دروﻧﯽ و ﴍاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﴩوط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ) .(۱۶ﻣﺘﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺘﻪ در اﯾﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ،
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨِﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ دروﻧﻦ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻧﺘﮑﺴﺘﯽ اﺳﺖ ِﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ
اﻧﺘﯿﮏاش ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر رادﯾﮑﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺘﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﻔﺎوت
ﺑﺎزﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﻧﺘﮑﺴﺖ ﻇﻬﻮرﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ را ﻧﺎﻫﻤﮕﻨِﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪی اﻣﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل در اﯾﺪهی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺘﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺣﮑﺎﯾﺖﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻄﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴِﻢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ دوم
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻧﮕﺎه ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻠﯽ اﻧﻀامﻣﯽ و ﭘﻮﯾﺎی ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ منﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﮏﺧﻄﯽ ،ﻫﻤﮕﻦ ،ﯾﺎ ﻫﻤﮕﻦﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﮕﺎه ﻟﻮﻓﻮر و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﯿﻦ از ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﯿﻦ
ﻇﺎﻫﺮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺳﻄﺢ اﻧﻀامﻣﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮕﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻮﻓﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻀﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻤﮕﻦﺳﺎز ،ﭘﺎرهﭘﺎرهﺳﺎز ،و
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ .ﻟﻮﻓﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺪﻗﯿﻖ منﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی اﻧﺘﺰاﻋﯽ .از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﻣﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻫﻤﮕﻦﺳﺎز منﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ روزﻧﱪگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و
ﻣﺮﮐﺐ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺸﯽ ﭼﻨﺪﺧﻄﯽ اﺳﺖ .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﺠﺴﻢ ﴍاﯾﻂ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮن ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ را درﻣﯽآﻣﯿﺰد .ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ را
ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻧﻀامﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﻧﻪی ﺑﺮﻫﻢﮐﻨِﺶ زﻧﺪهی ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ) .(۱۶اﻣﺎ اﯾﻦ را منﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی
اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺧﻠﻂ ﮐﺮد.
ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :درک ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﺠﻠﯽ ﴍط
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻃﻮری ﮐﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎنﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی وﺟﻮد ﻣﻨﻔﺮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ
) .(۱۷-۱۶ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﴐورﺗﻦ ﻫامن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای را از ﴎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از دلﺷﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎه
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮن ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .او اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
را ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﮕﻮی ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺮﮐﺐ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ).(۱۷
ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ منﯽﺗﻮان ﮐﺎرﮐﺮدش را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دوران
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﺧﻮد ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .روزﻧﱪگ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮاﯾﻨﺪ دوﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺘﺰاع ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درمنﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی روﺳﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﱰک ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه/ﻋﻘﺐﻧﮕﻪداﺷﺘﻪﺷﺪه درون ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺴﱰدهﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﺳﭙﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎمﺗِﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ) .(۱۷اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ .اوﻟﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
ﻫامﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﺎﺳﮑﺎر ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﴏﻓﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ و اﻧﺘﺰاعﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ــ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از آن اﺳﺖ ــ و ﺣﺘﺎ ﻏﯿﺮﻃﺒﻘﺎﺗﯽ )اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺸﯽ از ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺎﺳﮑﺎری ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺦ-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﺪﯾﺪار
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻨﻄﻖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ،اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﯿﻦ و روزﻧﱪگ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ از ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﺣﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﮔﺮاﯾﺶﮔﻮﻧﻪی ﺧﻮد را دارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
آنﻫﺎ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﱰ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺘﯿﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
ﻣﺘﯿﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم را ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﺮدهام .و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮن آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ( ﮐﻪ در
ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺐﺑﻮدﮔﯽ( و دﻗﯿﻘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ را منﯽﺗﻮان ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد زﯾﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ »ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺸﯽ ﭼﻨﺪﺧﻄﯽ« اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺑﻬﺎمﻫﺎ در رواﯾﺖ ﻣﺘﯿﻦ و روزﻧﱪگ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ
ﺧﻮد ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻇﺎﻫﺮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ و آن ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﻠﯿﺖﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ و ﻫﯿﱪﯾﺪی در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟ ﻣﺘﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ ﻋﺎم
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﺨﺘِﺺ دوران ﴎﻣﺎﯾﻪداری .او اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ »ﻣﻨﻄﻖ«ی ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه
منﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﺮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﻗﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺎ از اﻧﺘﺰاع
در ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕِﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ) (societal multiplicityﭼﻨﺎن ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽای ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻓﺮضﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﺑﺘﺪاﯾﯽاش از آن ﻣﻨﺘﺰع ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع
اﻧﺘﺰاع از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ دﻗﯿﻘﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺘﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﴍﺣﯽ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﻣﺤﻮر و ﻏﯿﺮذاتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪی اﯾﺮان از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪاش
ﻓﺮض ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘِﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﻨﻔﺮد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاروی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
اﺧﯿﺮ از آن رو ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ درون ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ،رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را ﴏﻓﻦ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻮری ﻣﻨﻔﻌﻞ
ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺗﮏﺧﻄﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ را
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﴍحﻫﺎی اروﭘﺎﻣﺤﻮر از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﴐورﺗﻦ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﺮدﺷﺎن
) (singularistاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺰﯾﺴﺘِﯽ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺸِﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(۱۴۴ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎی
اروﭘﺎﻣﺤﻮر در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺪرن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺼﯿﺼﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ و دروﻧِﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی
درونﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﭘﮋوﻫﺶ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﯾﺴﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی اروﭘﺎﯾﯽ را اﻣﺮی ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ )ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ( و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ )ﻣﺮﮐﺐﺑﻮدن( اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ) .(۱۴۴اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ را
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﻪی دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎصﺑﻮدﮔﯽ و ﯾﮑﺘﺎﯾِﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨِﯽ ﺑﺮآﻣﺪه
از ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ را درﯾﺎﺑﺪ.
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ را از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﯾﮏ
ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﻤﯿﻢ/اﻧﺘﺰاع ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﯿﻦ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ورا زاﺳﻮﻟﯿﭻ ﻓﻌﺎل ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ روﺳﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﻼی
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ راﺑﻄﻪی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ از آن ــ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﺎص روﺳﯿﻪ ــ ﻫﺴﺘﻨﺪ ).(۱۵۰
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﻠﺪ اول ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻧﺒﺎﺷﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ ِﻋﻠِﯽ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی دروﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه اﮔﺮﭼﻪ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﴏﯾﺢ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻧﺸﺪه .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﯽاش از وﺟﻪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺟﺘامﻋﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در منﻮﻧﻪی روﺳﯿﻪ( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻏﺎم ﻧﻈﺮی وﺟﻪ ﺑﯿﻦاﳌﻠِﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﴐورﺗﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮداﺷِﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﮑرثی از اﻣﺮ
اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاع ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازیای اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ) (intermediateﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﺷﺶ از ﺳﻮی ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن و
ﺗﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻮد.(۱۵۱) 6
ﻣﺘﯿﻦ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﻟﻦ ﻣﯿﮑﺴﯿﻨﺰ وود از دوﻟﺖ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﴐورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮار دﻫﺪ .وود دوﻟﺖ را در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮔﺴﱰده ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ از دوران ﻧﺌﻮﻟﺘﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﻘﺴﯿامت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ) .(۱۵۱ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ) (transhistoricalاز دوﻟﺖ ﻧﺰد وود را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣامﻧﻌﺖ از ﺳﻮءﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ از ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﺰی ﺧﻨﺜﺎ ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم آﻏﺎز ﮐﺮد ) .(۱۵۲اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺸﺨﺼﻦ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم« اﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ از ﺳﻮی اﺻﺤﺎب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ
در منﻮﻧﻪﻫﺎی اﻧﻀامﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﻣﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮِد ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
 6درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﯿﻦ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽای منﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺗﮑِرث ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻨﺘﺰع ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺷﮑﻞ ارزش در ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺎﺳﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای اﺟﺘامﻋﯽ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺣﺘامﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﯿﻦ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺬارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ در ﴎﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاع ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ دﺳﺖ
ﮐﻢ در ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازِی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ اوﻧﻮ و ﺳﮑﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿِﺮ آن .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑرث ،ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاع را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺴﱰش ﻧﺪاد و ﻓﻘﻂ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺣﺮف زد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑرثی را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﮋهﻫﺎی ﮔﺮاﯾﺶﻣﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از اﺑﮋهﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ آن را ﺗﻨﻬﺎ اﺑﮋه ﯾﺎ اﺑﮋهی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه منﯽاﻧﮕﺎرد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﺴﺒنت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑرث اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﮑرث را ﴏﻓﻦ ﺑﺮآﻣﺪه ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ را از ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،او اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه منﯽدﻫﺪ اﯾﻦ را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎز ،ﻧﯿﺮوی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ در ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻋﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﭼﻪ ﻣﻠﻐﻤﻪای را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻠﻐﻤﻪ ﴐورﺗﻦ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را از اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ منﯽﮔﯿﺮد.
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
اﻧﻀامﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪی رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﺑﺮﺗﻞ اوﳌﻦ و ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﻧﺪرو ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﺰی ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺳﻮی وود ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘِﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﭽﻮن
ﻃﺒﻘﻪ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﺘﺎﺛﺮ و دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ در
ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺨﻦ ﻣﺤﺪودﺷﺪهی دوﻟﺖ دارﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﯿﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ واﮔﺮاﯾِﯽ دامئﯽ و ﺳﯿﺴﺘامﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌِﻞ )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ( و ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ،وﻗﺘﯽ از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐامﺑﯿﺶ دامئﯽ و ﺳﯿﺴﺘامﺗﯿﮏ
ﺑﺸﻮد آﻧﮕﺎه ﴐورﺗﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺼﯽ را در ﻧﻈﺮﯾﻪ )و ﻓﺮضﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﻧﺘﺰاعﻫﺎی ﻋﺎم ﯾﺎ ﻣﻘﻮﻻت ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺘﯿﻦ ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل وود اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهی »ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ« را ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ از »اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ« وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری
ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﮑرث از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ
ﴐوری ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ) .(۱۵۳ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺘﺎب ﻣﺘﯿﻦ از ﺟﻬﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل وود
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻣﺘﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و
ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪی ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺸﺎری رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻻت ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ وارد ﻣﯽﺳﺎزد و آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(۱۵۳ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ آﻧﺠﺎ ﻧﻮﻋﯽ روﯾﮑﺮد درونﻣﺪاراﻧﻪ )ﯾﺎ ﻫامن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮدی از اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ( را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﺎﯾِﺖ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم« را ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻨﻔﺮد ﻣﯽاﻧﮕﺎرد .اﯾﻦ از
دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺰاع ﻋﺎم ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم« ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺿﻤﻨﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﭘﯿﺎﻣﺪ
از واﻗﻌﯿِﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕِﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای )ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ( و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺰاع از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺸﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻨﻔﺮدی )ﻣﺮﮐﺐﺑﻮدﮔﯽ( اﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ داﻣﻨﻪای ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد در ﻧﺘﯿﺠﻪ منﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺴﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻌﯿﻦﻫﺎی اﻧﻀامﻣﯽ وارد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری( ﮐﺮد 7ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺣﺘﺎ ﮐﺘامن
8
ﺗﺎﺛﯿﺮ ِﻋﻠﯽ و ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی ﴍِط ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﯾﺎ ﻫامن اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ اﻧﻀامﻣﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ
) .(۱۵۳اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺴﺘﻪی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﯿﻦ داﻧﺴﺖ.

 7ﻣﺘﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮن راﺿﯽ منﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺮﮐﺐ را ﻓﻘﻂ ﺗﻌﯿﻨﯽ اﻧﻀامﻣﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺮای اﻋﺎدهی ﺣﯿﺜﯿﺖ از آن ﻇﺎﻫﺮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را از ﻟﻮث
ﺗﺎرﯾِﺦ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺑﭙﺎﻻﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻇﺎﻫﺮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﺮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﺣﺮف زد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
اﺳﺎﺳﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ دور ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻠﯽ ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
 8ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺘﯿﻦ ،ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﺗﻌﯿﻦﻫﺎی اﻧﻀامﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻋﻠﯽ و ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ رﺑﻄﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﴐورﺗﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑرثی از ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﻞ ﺑﴩﯾﺖ از اﺑﺘﺪا ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی واﺣﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﺜﻠﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻻﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﻣﴩوطﮐﻨﻨﺪه و ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﴫ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮای ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮض ﭘﺎﯾﻪی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﯾﻌﻨﯽ »راﺑﻄﻪی دوﮔﺎﻧﻪ (double relationship) «9ﻫﻤﭽﻮن راﺑﻄﻪای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن
راﺑﻄﻪای دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ دروﻧﯽﺷﺎن و رواﺑﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ دارد .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﮔﺴﺴﺘﯽ رادﯾﮑﺎل
از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮد آن را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن
ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(۱۵۳-۱۵۴) .
ﻣﺘﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن را در ﮔﺴﱰدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﺶ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ آن را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺴﱰاﻧﯿﻢ ) .(۱۷اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪی ﺑﯿﻨﺎﻋﴫی )(cross-epochal
اﯾﺪهی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻦ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﮑرث او از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﺘﺰاعﻫﺎی ﻋﺎم در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺪهی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اﻧﺘﺰاع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ از دﯾﺪ او در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﻘﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺷﺎﻣﻞ منﯽﺷﻮد .ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﻮﻟﻔﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ
ﻓﻌﻠﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﯽ در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و دورهی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﺘﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎ در ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﺎﺳﮑﺎریـآﻟﱪﯾﺘﻮﻧﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﻠﯿﺖﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﮏ اﺑﮋهی ﺧﺎص را در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺼﻮر و
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪهی دﯾﮕﺮی ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ منﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ-ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮدش ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮﭼﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ ﻋﺎم رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮑﯽ منﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽای ﭼﻨﺎن ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﻦ ﭼﻮن ﻫﻤﻪی دورهﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎ
و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ را ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ،آﻟﱪﯾﺘﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ،
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﯿﻦ اﮔﺮﭼﻪ از ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺘﮑرث ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد آﻟﱪﯾﺘﻮن ﻫﻨﻮز ﻋﺎم اﺳﺖ.
ﻣﺘﯿﻦ ﺧﻄِﺮ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﻏﺮقﺷﺪن در ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ ﻧﻈﺮی ﻟﯿﱪاﻟﯽ/وﺑﺮی ﻣﯽداﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎصﺑﻮدﮔﯽﻫﺎی
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﴐورﺗﻦ وزن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﯾﮑﺮد
آﻟﱪﯾﺘﻮن ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ او در ﮐﺘﺎب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و واﺳﺎزی در اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر،ﻧﴩ ﭘﮋواک (۱۳۹۴ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ« ) (۱۹۳آﻟﱪﯾﺘﻮن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ وﺑﺮ ﭘﺮوراﻧﺪه ﻣﺮزی
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺖﻫﺎ و وﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ دارﻧﺪ و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ و اوﻧﻮ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘامﻋﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ) .(۲۱۸اﮔﺮ اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﺘامﯾﺰ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ).(۲۱۹
آﻟﱪﯾﺘﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺎﺳﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭼﯿﺰی ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﮕﻮنﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻋﺎِم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺟﺘامﻋﯽ
 9ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﳌﺎﻧﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻓﺮض ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ارﺟﺎع
ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﳌﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ  ...ﻫﻤﭽﻮن راﺑﻄﻪای دوﮔﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد :از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻫﻤﭽﻮن راﺑﻄﻪای ﺧﻨﺜﺎ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﭽﻮن راﺑﻄﻪای اﺟﺘامﻋﯽ« .ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد از اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﳌﺎﻧﯽ در ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ
ﺣﺘﺎ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻫﻤﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﴫف ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﺳﻮی ﻓﺮد درون و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺷﮑﻞ
ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ« ) .(۱۵۳ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺟﺎ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم را ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻨﻔﺮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
را ﻫﻤﮕﻮن ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿِﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،آﻧﭽﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﯽ
)ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽـﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد متﺎِم واﻗﻌﯿِﺖ اﺟﺘامﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﴏﻓﻦ آن ﻻﯾﻪای از واﻗﻌﯿﺖ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی آن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی دروﻧﯽ ــ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ــ منﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮد اﺗﻔﺎقﻫﺎی اﻧﻀامﻣﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻠﯿﺘﯽ آن در ﺳﻄﺢ اﻧﻀامﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﯾﺎ از ﻣﺴﯿﺮش ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿِﺖ اﺟﺘامﻋﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿِﺖ ﻣﺤﻘﻖﺷﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ .روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﻋﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﭘﺮوراﻧﺪه اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را دارﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ را در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﯿﺮﻻﯾﻪﻣﻨﺪ ﺑﯽاﻧﮕﺎرﯾﻢ.
ﻣﺘﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﺎﺳﮑﺎر ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻦ اﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﻪای
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه دارﯾﻢ؟ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺰاع آن روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﻪای را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﻓﻬﻤﯿﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ درﺟﺎت اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮن
ﺟﻬﺎن را ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎ و ﺗﺼﺎدفﻫﺎی ﴏف ﻣﯽاﻧﮕﺎرد .ﻣﺘﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﻪای ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد؟ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﻈﻮرم
ﺑﺎﯾﺪ واژﮔﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﱪم .راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ دو ﻣﻨﻄﻖ/ﻧﯿﺮو/ﮔﺮاﯾﺶ ﴐورﺗﻦ راﺑﻄﻪی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از آن رو از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ/ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ
ﮐﻪ ﺑﺤﺜﻢ ﻣﺸﺨﺼﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻟﱪﯾﺘﻮن ﻗﺪرتﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺷﯽءﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺎل ﺣﺎﴐ
در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶرویاش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻋﺎم
ﻧﯿﺴﺖ و ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻘﻘﺶ را در ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪی ﮐﻠﯿﺪی
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر ﴎﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ درون و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻦ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﱰش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﱰِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺎن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﯾﻢ دﻗﯿﻘﻦ
ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ ــ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ــ اﺳﺖ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮﯾﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪای ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺪهی ﮐﺎر در آن ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﯿﻦ ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرتﻣﻨﺪﺗﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽداﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﻧﮕﺎه
از دﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻋﺎم و ﺗﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ را از ﺧﺎصﺑﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ ارزش
و ﺷﮑﻞ دوﻟِﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از آن دور و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪون ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺠﯿﺐﺑﻮدِن ﺧﻮِد
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ دﻗﯿﻘﻦ ﻧﺸﺎندادن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽـﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﺴنتﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌِﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﻄِﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ .و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آن
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨِﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﺳﺎزی اﻧﻀامﻣﯽ اﯾﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻤﮑﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﺧﻮد ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از دﯾﺪ
ﻣﺘﯿﻦ آن را در ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘامن اﺳﺘﻌامری اروﭘﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾِﺦ ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر منﯽﺑﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ
ﻫامن ﺷﮑﻞ ﻃﯽ منﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده از دﯾﺪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯿﺮوﻧﯽ وادارﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده و ﺣﺎﴐ اﺳﺖ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ وارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺎمﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد (۱۸) .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ
در آن ﺷﮑﻞ ﺧﺎص اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺎﻣﺶ ،از دﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻨﺠﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر از
اﻗﺘﺒﺎس و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ دﻗﯿﻘﻦ ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﺳﻼح ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ
ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺘﺒﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا واردﮐﺮدن
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﴏﻓﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ ﴐورﺗﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﱪ ﺑﺰﻧﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ واردﮐﺮدن ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪ ﴏف ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ واردﮐﺮدن رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪاش ﻫﻢ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟ ﻣﺘﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی
اﺟﺘامﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺪود منﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ( ،و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ( ﻧﯿﺰ واردﮐﺮدﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﺑﺮﺧﯽ رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ
ﻣﻌﯿﻦ را ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺧﻮد دارد در ﻧﺘﯿﺠﻪ واردﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪ در ﺷﮑﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺑﻪ واردﮐﺮدن رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ
ﻫﻤﺒﺴﺘﻪاش ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .او در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮی ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ :روﺳﯿﻪی ﺗﺰاری ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﮐﺮﯾﻤﻪ در ﺳﺎل ۱۸۵۶
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرنﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽاش از ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻌﺪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺰدی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﺮک دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﴎفداری ﻓﺌﻮداﻟﯽ
در روﺳﯿﻪ در ﺣﺪود  ۱۸۶۱اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻪ وﻗﻮﻋﺶ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺪهﻫﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾنب ﺑﻪ ﻃﻮر
دﻓﻌﺘﯽ در روﺳﯿﻪ رخ داد.
ﻣﺘﯿﻦ در ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦﺳﺎزی ) (substitutionﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده دﻻﻟﺖ دارد .ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦﺳﺎزی ﴐورﺗﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻘﺼﺪ ،ﻧﺎارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﮐﻨﺪه
از ﺗﻨﺶ اﻧﺪ ) .(۱۹ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﴍاﯾﻂ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اروﭘﺎﻣﺤﻮر ﯾﺎ ﺗﮏﺧﻄﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﴎﮐﻮبﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده
از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ منﻮﻧﻪی آﺷﮑﺎری از اﯾﻦ اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ :ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ) historical
 (reshufflingﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪاِی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ .از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻓﻬﻢ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی ،ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﮑﻮﯾﻦ دوﻟﺖﻣﻠﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﯾﺮآﻣﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﺪی دارد.
ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﮔﺴﱰدهﺗﺮ اروﭘﺎﻣﺤﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ادﻏﺎم ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﮑرث از ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ در
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺘﯿﻦ از اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﴍﺣﯽ آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب  ۱۹۷۹ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب اﯾﺪهی ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی دروﻧﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه را ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻠﯿﺪی در ﻓﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر او ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و
دوﻟﺖ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ
ﻣﺸﺨﺼﻪی ﻣﺮﮐﺰﮔﺮا و ﻣﻄﻠﻖﮔﺮای دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﺑﻬﱰ اﺳﺖ آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﴐورت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻮچرو
) (nomadicﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺑﯽﺗﺤﺮک/ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ) (sedentaryاﯾﺮان ادراک ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯽ
آﻣﯿﺨﺘﻪی ﻋﺸﺎﯾﺮی/ﮐﻮچروـﺑﯽﺗﺤﺮک ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ) .(۲۰ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ را در ﺑﻄﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﺠﺮﺑﯽ
دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی ) (۱۵۰۱-۱۷۲۲ﻣﯽﮐﺎود .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﺑﻮرژواﯾﯽ )ﻧﺎﮐﺎم ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ( ﺑﻮده اﺳﺖ .او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﱰش ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺧﻠﻂ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﯿﻦ در ﺑﺴﱰ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ ﯾﮑﯽ از منﻮﻧﻪﻫﺎی آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﺪاﻓﻌﯽ رﺿﺎﺷﺎه و ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻠﯽﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ اﭘﯿﺰودﻫﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﻏﯿﺮاﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﻨﺎﭘﺎرﺗﯿﺴﻢ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روﯾﮑﺮد درونﻣﺪارﺷﺎن منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﻞ و ﺑﺴﱰﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﯾﻦ اﭘﯿﺰودﻫﺎ را درﯾﺎﺑﻨﺪ .اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻗﺪرترﺳﯿﺪن رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ واژﮔﻮﻧﯽ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺪرن ﻣﻨﺪرج در اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖـﻣﻠﺖ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮﮐﺰﮔﺮا ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮﻣﻠﯽ
ﭘﺎرهﭘﺎره و ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺷﺒﻪﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻠﻐﻤﻪی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن دروﻧﻦ ﺑﺮ ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ زﻣﯿﻦدار
و از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد .ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﻫﯿﱪﯾﺪی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ــ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ــ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽﺳﺎزی ﻧﻔﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﮔﺮﮔﻮنﮐﺮدن
و ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ) (sovereignﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ اﯾﺮان و ﺟﺎذﺑﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
) (out-appealing communismﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮی دوم را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دوﻟﺖ
راﻧﺘﯿﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻠﻐﻤﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی آﳌﺎن و روﺳﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ دو ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزیﺷﺎن )ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺑﻮد( ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺛﺮوت دروﻧﯽ اﺗﮑﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،دوﻟﺖ
ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﺣامﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺑﻮد ) .(۲۰-۲۱ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دروﻧﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪﺷﺪه )اﻧﺒﺎﺷﺖ اوﻟﯿﻪ؟( ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی در دوران ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﯿﺶ از ﭘﻬﻠﻮی اول ﻫﯿﭽﮕﺎه در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ؟ ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ و اداری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠامی ﺷﯿﻌﻪ
و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶان در ﺑﺎزار و ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ زﻣﯿﻦدار ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﺎت رﻗﯿﺐ ﺳﻨﺘﯽ در
اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪه ) (pacifiedاﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ) .(۲۱ﻣﺘﯿﻦ ﺗﴫﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اول و دوم ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪی ۱۹۶۰
ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﻋﻠامی ﺷﯿﻌﻪ ،و ﺑﺰرگزﻣﯿﻦداران ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را از اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮕﺴﻼﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮﻃﺶ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺮﮐﺐ اﯾﺮان در اواﺧﺮ دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد :ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻔﺖﻣﺤﻮِر اﻓﺮاد اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی دوﻟﺖﻣﺤﻮر از ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪی ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ/ادﻏﺎمﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ-ﺗﺒﻌﻪ ) (citizen-subjectاﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﯾﮏ
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻫﯿﱪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮد از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ )(subjecthood
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻫﯿﱪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪایﺑﻮدن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻌﺮض ﺟﺎذﺑﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘامﻧﯽ و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﻬﺎﯾﺘﻨﺪ
رﯾﺸﻪ در ﻣﺸﺨﺼﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﱪﯾﺪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪای ﺑﯽواﺳﻄﻪﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ آن را
ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪـﺗﺒﻌﻪﻫﺎی اﯾﺮان در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮدادن ﻣﺤﺘﻮا و ﺣﻔﻆ ﺷﮑِﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﺳﻼﻣﯽ .ﻣﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﱰ ﻋﻠﯽ ﴍﯾﻌﺘﯽ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻪ از دﯾﺪ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﱰاﺗﮋی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﮑﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪرنﺳﺎزی و رادﯾﮑﺎلﮐﺮدن اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﺮﺑﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺎ
اﯾﺪهﻫﺎ و ﭘﺮﮐﺘﯿﺲ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮدهﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽﺷﺎن را ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و ﭘﺮﮐﺘﯿﺲ اﺳﻼﻣﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ در ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در
واﻗﻊ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮف ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﯿﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎﯾﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ درون و ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ و اﻣﺮ
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻦ ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ متﺮﮐﺰ ﴍح ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ وﺟﻪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان )درون(
ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ و ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺑﯿﺮون( در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﮐﺎوﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎلEsposito :
 .(1990; Panah 2007دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮاﻧﺪاﺧنت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ دوﻟﺘﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﺮدﻧﺶ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ )اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪرﺳﻮن ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ( .ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ وﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﻣﺘﯿﻦ اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل از اﻧﻘﻼب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻫﻤﭽﻮن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﴎﯾﻊ دوﻟﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮرشﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﺗﺎﺣﺪی ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل از دﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪداریای را ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی دوﻟﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﺴﺎاﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ/ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ( .اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روﺳﯿﻪ ،در منﻮﻧﻪی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ) (historical reshufflingﻟﺤﻈﻪﻫﺎی
اﺟﺘامﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴِﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
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ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۲زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
زوال رواﺑﻂ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاجﮔﺬار و ﺳﻠﻄﻪی رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۱۹۷۹از ﺑﺎﻻ
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد )(۲۲
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