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ساا  ۰۰۱۱سا چرخش قرن است ،قرن  ۰۰ایرانی در تقویم هجری شمسی به پایان میرسد.
اگر چندان به عدد و رقم پایبند نباشااایم و ماتوای دورهی تاریخی را پایه قرار دهیم ،شااااید ب تر
باشاد شرو قرن را انقاا مرروییت بذااریم هه رسم شده است سا شاخ نن را  ۰۸۲۱بدانیم.
اما پایان قرن چه زمانی است؟ ۰۵۱۱؟ به نظر نمیرسد چنین باشد .نمیتوانیم بذوییم  ۰۵۱۱فصل
نغاز شاده با  ۰۸۲۱را بست .ما همچنان در خمِ هوچهی مرروییت ماندهایم .هنوز نن مرکل «یک
هامه»ای یعنی «قانون» بریرف نرده است.
مسااهاهی پایدار قرن هدام اساات؟ در اینباره هه تاریخ معاصاار ایران با چه موعااو های ثابتی
مرخ میشود ،پیوسته صابت شده است .در این مقاله باث میشود هه اگر همهی نن ایی را هه
اسااسی هستند با هم در نظر گیریم ،بر مجموعه چه نامی میتوانیم بذااریم .مجموعه با هر تعبیری
خود به خود ما را با ننچه جمع میهند و ننجایی هه چیزهایی جمع میشااوند مواجه میهند .و این
جمعهننده خود جامعه اسات .مساهاهها – تضادها و درگیریها – پای کیفیت جامعیت جامعه را
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پیش میه راد .به این هیییت ،به شار ی هه در بخش نخست مقاله گااشت ،با می وم انتذراسیون
اشاره میشود.
در بخش نخساات ترااری شااد هه جامعیت جامعه نه امری مکانیکی ،نه جمع بودن افرادی در
جایی ،نه برخورداری از هر نو نظم و ساختاری ،و نه هااً یک وععیت متاقق ،باکه امکانی است هه
باید دید تا چه د دسااتیابی به نن موفقیتنمیز بوده اساات .شاااخ هایی برای این موفقیت به
دست دادیم هه در این بخش دوباره به نن ا خواهیم پرداخت .در بخش یکم همچنین یک دورهبندی
تاریخی را پیش گااشاتیم هه در نن در مورد موعاو انتذراسایون جامعهی ایران استیاده خواهیم
هرد.
این بخش هم با باث نظری شارو میشاود .درمینذریم به یک تااش پربار برای توعی فضای
اجتماعی :تااش پیر بوردیو ،جامعهشناس فرانسوی .با نظر به او و همچنین باث ماهس وبر دربارهی
یبقهی اجتماعی و پایذاه اجتماعی در «اقتصاد و جامعه» یر ی را برای توصیف ماتریس اجتماعی
در ایران پیش میگااریم .پایهی نظری اصای نموزهای است هه هار مارهس بنیادش را ن اده است.
به دنبا باث عمومی دربارهی فضاای اجتماعی ،بایی پایهای را درباره هستیشناسی اجتماعی
یرح میهنیم .ساسس به صور مرخ تری به ایران میپردازیم و موعو انتذراسیون در هرور را
شاااونندِ این ماتریس پی میگیریم .در پایان نکتهی هانونی نوشاااته را تقریر
در مر اههای مختاف ن
میهنیم .یک ماصو فرعی دریافت منطق جنبشهای اجتماعی در ایران است.
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انتگراسیون و فضای اجتماعی
انتذراسااایون در می ومی هاه در منظر نن جامعیت جامعه قرار دارد ،بیان یک هیییت اسااات،
هیییات یک وعاااع ا  .خود وعاااع ا را با می وم بوردیویی «فضاااای اجتماعی» (social
) spaceبیاان میهنیم ،بی ننهه به تببین او از این مقوله وفادار باشااایم .پیر بوردیو با بررسااای
جامعهای هه می شاناخته ،یعنی فرانساه ،می وم را سااخته و پرداخته است .عین ًا نمیتوان از نن در
جامعههای دیذر اسااتیاده هرد ،اما میتوان از عزیمتذاه بوردیو در یرح موعااو و می ومپردازی او
برای ترری ننچه در برابر اِنذارش جامعهشناختی خود قرار داده ،ال ام گرفت.
پیر بوردیو از می وم «فضای اجتماعی» استیاده هرد برای تاایل و نمایش ساختارهای اجتماعی
و جاایذااههاای فردی .مد جامعهای هه در نظر گرفته بود ،دربرگیرنده مینمود ،و او بر نن بود هه
تمایز و تبعیض را در درون این جامعهی دربرگیرنده بررسی هند.
در جایی چون ایران دربرگیرندگی را نباید پیرااااپیش به صاااور هانی در نظر گرفت ،همچون
قیساهای هه درسات اسات هه یبقهبندی شاده ،اما به هر ا همه در نن قرار دارند .هر قیسهای
مقادراتی دارد هه یبق نن هر چیزی در سااارجای خود قرار میگیرد .همهی چیزهایی هه در یک
تعریف صاوری جزو اشایاق قیساه هساتند ،در واقعیت هم در درون قیساه هستند .نمیشود هم در
درون قیساه بود هم نبود .ردیفها در یک قیساهی متعارف معمولاً موازی هساتند .هناره و اشیه،
ردیفبندی ویژهی خودش را ندارد و مقدرا نن با مرهز تیاوتی اساسی ندارد .اما قیسه هااً به خایر
مکانیکی بودن فضاااایش و تمرهز توجه بر ماور عمودی یعنی پایین−بالای نن ،مد چندان خوبی
برای جامعههای انسانی نیست.
بوردیو اِشاکا این مد را دیده ،در رفع نن هوشایده و نتیجهی نن قیسهای شده هه به نرایش
افقی ماتویا نن هم توجه میشااود .بوردیو مد لایهبندی را گرفته ،به ماور افقی نن هم اهمیت
داده و یاک بععاد زماانی هم باه نن افزوده اسااات .جاایذااه فرد بر روی ماور عمومی با جم های
«سارمایه»ای هه در اختیار دارد (سرمایهی اقتصادی ،فرهنذی و اجتماعی) مرخ میشود .ماور
افقی ماور تمایزهاسات .سمت چ نن با سرمایهی فرهنذی مرخ میشود و سمت راست نن با
سارمایهی اقتصادی .بععد زمانی بیانی از پویش اجتماعی است .سیر زندگیِ همه از یک نقطهی صیر
شارو نمیشود .جایذاههای متیاو خانوادهها شرو های متیاو در زندگی هودهان را رقم میزند.
پویش در بععد زمانی تابع ساارمایهی اجتماعی هم هساات هه مجموعهی روابط و تعاقا خانوادگی و
مایطی و گروهی است.
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برای اقتباس ایدهی بوردیو دربارهی فضای اجتماعی ،به گونهای هه واقعیا جامعه ایران از منظر
نن ب تر و هاملتر تببین شااود ،هم باید در مکانمندی و هم در زمانمندی نن تغییراتی داد .مکان
باید خم شاود ،گساسات در نن دیده شاود ،و نقرهبرداری مرهز نن از دیدگاه اشیه صور گیرد.
زمان هم باید از الت تصاور یکساان از زمانیدن در هر جای نن فضا خارج شود .زمان به یک گونه
نمیزماند .در جایی چون ایران نساابت به جامعهی فرانساااه ،پدیدهی همزمانی ناهمزمانها بسااای
چرمذیرتر و تأثیرگاارتر است.
می وم «فضاااای اجتمااعی» را باا «ماتریس اجتماعی» هم میتوان بیان هرد و پرساااید از پی
امکانهای ترااری این ماتریس .اصااطااح ماتریس از نن رو مناسااا اساات هه تجساام نهنی نن
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پیراااپیش با این تصااور همراه اساات هه هر عنصاار در نن ،به اصااطااح هر درنیهی نن ،قدری دارد،
میبت−منیی یا نسبت به دیذری هوچکتر یا بزرگتر۰.
بوردیو ماور عمودی مااتریس را باا جم برخورداری (داراییهاای مادی ،و فرهنذی و نمادین)
مرخ میهند :داراتر بالاتر نرسته و ندارتر پایینتر .این قسمت هار همان مد یبقهبندی سنتی
اسات .او نیز یک یبقهی اهم در نظر میگیرد هه در بالاترین مرتبه نراسته و یک یبقهی زیرین
هه مترااکل از تودهی مردم اساات :هارگران و مجموعهی ت یدسااتان .میان این دو جایذاه یبقهی
میانی اساات .تمایز خانهها در سااتونهای افقی به نو ساارمایهای (داراییای) برمیگردد هه در هر
هدام انباشااته شااده .میااً در ردیف یبقهی اهم یکی هارخانه دارد ،یکی مدرک تاصاایای عالی یا
یک مقام دولتی سااط بالا .بوردیو در ساامت چ ِ ماتریس تراهم ساارمایهی فرهنذی را میبیند ،در
سامت راسات نن تراهم سرمایهی اقتصادی را .او مجموعهای از خانههای ماتریس را هه نقش و قدر
اجتمااعی مرااااب ی دارناد «رساااته» ) (Champ/Fieldمیخواند ،میل رساااتهی هنرمندان،
روشانیکران ،هرایران ،مدیران ۸.جایذاهها در ماتریس پویا هستند .افراد سقوط میهنند یا ارتقای
یبقااتی مییاابناد .سااارماایاهی اجتماعی ،مجموعهی روابطی هه فرد از نن به عنوان امتیاز ب ره
میگیرد ،در این رهت نقش دارد .بوردیو بر روی ماتریسْ گرایشهای سااایقهای مربوط به ساابک
زندگی را هم نمایشپایر میداند .منشها در سامت چ رریفتر و فرهیختهتر هسااتند ،در سمت
راساات مادیتر و ا یاناً زمختتر .هل فضااای اجتماعی شاابکهای اساات هه نظم نن تابع بعردارهای
قدر است .جنسیت و خصیصههای دیذری چون خاستذاه و قومیت ،برخوردار از قدر های نمادین
در شکل میبت یا منیی هستند و در فرادست بودن یا فرودست بودن افراد مؤثرند.
یرح بوردیو از «فضااای اجتماعی» تااشاای اساات برای توصاایف جامعهی مدرن .اما در این یرح
همهی جدایشها ،دساتهم به شکل مستقیم ،منظور نردهاند ،از جماه جدایشهایی را هه نیکااس
لومن نن ا را به عنوان جدایشهای ساایسااتمی مرااخ هرده اساات .با همک مقولهی «رسااته»
نمیتوان همهی چیزهایی را دید هه با توجه به جدایش ساایسااتمی مراااهدهپایر هسااتند .افراد در
زیرسیستمهای مختاف قرار میگیرند و متأثر از نو و جریان رسانش در نن زیرسیستم به شکلهای

 ۰ماتریس اصاطاا ی است ریاعی .میشود نن را عنوانی دانست ایااق شده بر یک جدو هه دارای ستونهای عمودی
و افقی اسااات .جادو از مجموعهای از خانهها تراااکیل شاااده و هر خانه با یک ارزش (میاا یک عدد میبت یا منیی)
مرخ میشود.
 ۸به فارسای «میدان» یا « وزه» هم گیتهاند« .میدان» برابرن اد ب تری اسات در اشاره به سیاست (میدان سیاسی) ،اما
در مورد گروههایی هه مانند صانف هساتند ،همچون روشانیکران و هنرمندان ،به نظر میرسد «رسته» برابرن اد ب تری
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.
تبار یرح بوردیو به توصایف ماهس وبر از جدایش اجتماعی برمیگردد ،مرخص ًا به فصل چ ارم
در هتا «اقتصااااد و جامعه» او .خود مضااامون فصااالِ «یبقه ،پایذاه ،ز ها» عمیقاً زیر تأثیر
اندیرااهی مارهساای دربارهی یبقا اجتماعی اساات .با نذاهی بوردیویی هه نوشااتهی ماهس وبر را
بخوانیم ،میتوانیم ماتریس اجتماعی را در درجهی نخساات با دو ماور عمودی و افقی تصااور هنیم:
ماور عمودی ماور یبقااتی اسااات ،اماا ماور افقی ،پاایذاهها ) (Ständeرا مراااخ میهند،
شأنهای اجتماعی را.
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با تصور بوردیویی ،شأن اجتماعی در سمت چ بیرتر توسط فرهنگ و در سمت راست بیرتر
توساط اقتصااد تعیین میشاود .بوردیو فر را بر یک انساجام نسبی در هلن فضا میگاارد ،اما وبر
باری را در می وم پایذاه میگنجاند هه با نن میتوان به شکافهایی در د «هاست» هم اشاره هرد.
اما می وم پایذاه ما را از می وم رسااته بینیاز نمیهند .افرادی با پایذاههای مختاف میتوانند در یک
رسااته جمع شاااوند ،چنانکه میاا زن و مرد پایذاههای اجتماعی مختایی دارند اما گروهی از زنان و
گروهی از مردان با هم رسااتهی «هنرمندان» را ترااکیل میدهند .مبنا را بر اسااتیاده از پایذاه در
توصایف ماور افقی ماتریس اجتماعی هم بذااریم .بنابر توعایای هه در مورد رستهی بوردیویی و
زیرسایساتم لومنی داده شد ،باز همچنان در توصیف جامعهی مدرن باید جدایش سیستمی را هم
منظور هنیم.

فضای اجتماعی و هستیشناسی اجتماعی
چند می وم در اختیار داریم – افزون بر یبقه ،رسته ،پایذاه و زیرسیستم – هه گمان میهنیم با
نن ا بتوانیم دساات به توصاایف و ترااری فضااای اجتماعی در ایران بزنیم .به همک این می ومها یا
دساااتاهبنادییهاای هاه در زیر هر یاک از نن ا قرار میگیرد ،واقعیت اجتماعی را تبیین میهنیم.
پیرااپیش باید هنتر داشاته باشایم روی ناوهی دساتهبندی و بار هساتیشاناسانهی اجتماعی-
تاریخی هر مقوله .مقولهبندی قالابندی ) (framingاست.
توجه هنیم هه تصااویرهای متیاوتی از واقعیت ایران پیش مین یم ،اگر هر یک از جماههای زیر
را اصل بذیریم:
 −جامعهی ایران یک جامعهی یبقاتی است.
 −جامعهی ایران ترکیل شده است از مایتهای مختاف.
 −جامعهی ایران ترکیل شده است از یک اهیریت شیعی و اقایتی غیرشیعی.
 −جامعهی ایران ترکیل شده است از ولایتمداران و مخالیان ولایت فقیه.
 −جامعهی ایران ترکیل شده است از سنتیها و متجددها.
 −جامعهی ایران ترااکیل شااده اساات از «نساال  »۱۱و باورمندان به نرمانهای نن نساال ،و
نسلهایی هه قربانی انقاا شدند.
هر دستهبندیای باید زاویهی دید خود را روشن هند ،نشکار سازد هه میخواهد واقعیتی را بیان
هند یا انذیزهی نن تن ا بردن ما به سامت معینی اسات ،باید مرخ هند در چه سطای از انتزا
قرار دارد ،بر چه دادههای تجربیای متکی اسات و عمق تاریخیاش چیساات .موعع هر دستهبندی
نسبت به دستهبندیهای دیذر هم باید روشن باشد ،نن هم به لااظ تاایای نه با صدر کم.
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رفتار یک پدیده میتواند بیرااتر توسااط وعااعیت قبایاش تعیین شااود تا شاابکهی رابطههایش در
وععیت هنونی۸.
مقولهبندی پدیدههای اجتماعی ممکن اسات سنرسنری ،فکرنرده و تابع مقتضیا لاظه یا دوره،
یا برای رسایدنی به هدفی خا باشاد ،ممکن است انذیزههای مستقیم ایدئولوژیک داشته باشد ،یا
ممکن است متکی بر تأمل انتقادی باشد و «هم نذام تعینهای اندیره و هستی» ۵باشد.
 ۰دربارهی همزمانی ناهمزمانها بنذرید به:
Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt/M 1992, S. 104ff.
 ۸پساخوراند گاشته در اهنون ابتدا در فیزیک مغناییس مطرح شد .بر نن نام  Hysteresisن ادند هه واژهای یونانی
اسات به معنی عقا افتادن و دیر بروز هردن .به فارسای نن را پسماند نامیدهاند .این شکل تاریخیت در اقتصاد هم مورد
توجه قرار گرفت .بوردیو می وم را وارد جامعهشناسی هرد.
۵ Georg Lukács, Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog.
Frankfurt/Suhrkamp 1981, S.236.
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هر دسااتهبندی با ادعای قیقتمندی همراه اساات .راسااتی اما همواره به معنای درسااتی و
هارنمدی نیساات .راساات اساات هه ایرانیان به دو گروه باندقدان و هوتاهقدان تقساایم میشااوند ،اما
تاایل اجتماعیای هه بر پایهی این گزاره باشاااد ،درسااات و هارنمد نیسااات .اما در یک بررسااای
زیساتشاناختی ممکن اسات به تقسایمبندی جمعیت بر اسااس قد برخوریم هه بنابر پرسشهای
پایهای نن بررسی میتواند موجه باشد.
دساتهبندیهای های ممکن اسات درست باشند ،اما در تاایل مرخ هارنمد نباشند .این هه
جامعه از یبقا تراکیل شاده سخن درستی است و پرتوانهی نظری و تجربی نیرومندی دارد .اما
بیواساطه نمی توان از نن تاایل مراخ درنورد .نن ساخن یک قرن پیش درسات بوده ،ده سا
پیش نیز ،یک ساا پیش نیز .برای اینهه به صور مرخ درنید ،بایستی در متن مرخصی قرار
گیرد هه نن را ماتریس اجتماعی نامیدیم ،با این فر هه ماتریس اجتماعی در نن سطای از انتزا
قرار دارد هه های انضامامی نام تواند گرفت .یر ی با خصات های انضمامی هه دادههای تجربی نن
را باه یور دورهای تصاااای و تکمیال هنناد ،میتواناد جاایذاه تهوری بنیادمند (grounded
) theoryرا داشته باشد.
دسااتهها و گونههایی هه برای تهوری اجتماعی مطرح هسااتند ،از نو انوا یبیعی (natural
) kindsنیسااتند .نن ا در تغییراند ،تاریخیاند ،هسااتیشااان در نرایش و ترهیبی از بنیاد مادی و
پدیداریهای نمادین اساات .پیوندهای نن ا هسااتیشااناسااانه اساات ،نظاممند به شااکل هماهنذی و
پیروی اسات و در شکلهای مرخ خود از نو عِانی است .در یک مقطع زمانی همزمانند ،در عین
ا هه میتوانند ناهمزمان باشااند ،چون زمان برای دو پدیده ممکن اساات به یکسااان ننزنماند ۰.و
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عارعهی سیاستزدگی ت ی هردن سیاست از مضمون اجتماعی است .براین پایه مقولهبندیهای
سایاسای را می توان در برابر این پرسش قرار داد هه تا چه د مسائل اجتماعی را بازتا میدهند.
دررفتن از زیر این پرساااش معمولاً به این صاااور اسااات هه بذویند وقتی مراااکل اصاااای یبق
مقولهبندی ما ل شاد ،بقیهی مساائل هم ل میشوند .چنین پاسخی نران دهندهی به رسمیت
نرااناختن جامعه اساات .جامعه از منظر نن هید زندگی مسااتقای ندارد و نمادهی دسااتکاری به هر
شیوه است.
افزون بر نیس مقولاهبنادی ،هیییت خود مقولهها و تاقی از نن ا هم م م اسااات .بهویژه اهمیت
دارد نذااه انتقاادی به نا باوری ۰.نا باور هساااتیم ننذاه هه به یک مقوله ناتی پایدار را نسااابت
میدهیم ،بر پیچیدگیهای هساااتی و تاریخ پدیدهای هه گویا با نن مقوله بیان میشاااود ،چرااام
میپوشااایم .به زبان تصاااور میتوان گیت هه جمی را به یک هساااتهای سااایت فرومیهاهیم و
رابطههای نن را میگساایم .مراکل بهویژه در مورد تصاور از گروههای اجتماعی جدی است .گاهی
گروهی هه با یک مقولهبندی ساااخته میشااود تن ا در برداشاات و تبایا ساایاساای موجودیت دارد
گاهی عنوان نن چیزی جز برچسا یکدستهنندهی جمعی نایکدست نیست گاهی موجودیت دارد
در یک ساااط تاایای اما نه به عنوان عامل ،یعنی با مقولهبندی از جمعی از انساااانها هه ویژگی
همساانی دارند ،گروهی با اراده و هدف و عمل وا د ساخته میشود .بر این قرار سزاوار است هه هر
مقولهای در برابر این پرسشها قرار گیرد:

 نیاا «نا »ی را بیاان میهند؟ پدیداری و ثبو نن چذونه موجه میشاااود؟ یا اینهه به
پدیدهای اشااره دارد هه پدیداریاش در همسیوندی و یک سااختار بهنسابت تیبیتشااده است؟ نن
ساختار چیست؟
 نیا مقوله تن ا به باشاندگی ماض اشاره میهند یا نظر به یک عامل دارد؟ در الت اخیر
عامایت نن به چه برمیگردد؟ به یک «نا »؟ به یک موقعیت؟
 مقولهای یک گروه انساانی را نامگااری میهند ،جمعی از اشخا را .ای بسا جمع دارای
شخصیت تصور میشود ،یعنی در تصور ما به صور یک شخ درمینید هه در مورد نن میگوییم
چنین و چنان فکر میهند یا عمل میهند .موجه است این سادهسازی؟ موجه است داوری دربارهی
سوژه جمعی به صور یک سوژهی فردی؟

 ۰نذاه انتقادی به نا باوری به معنای انکار وجود واقعیت سااخت نیساات .رابطه و ساااختار هم در واقعیت وجودیشااان
میتوانند چونان گرساانذی ،نوارگی ،دیوار و زندان باشااند و تجساامی چون صااار بیابند .به صااور یک قاعدهی های
میتوانیم بذوییم در جایی هه همبود چیرگی دارد ،ساااختار گرایش بیرااتری به تجساام مییابد ،یعنی تبدیل ش ادن به
جسم ،نن هم جسم سخت ،جسمی چون میاهی زندان و شااق و گاوله.
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در این باث ،یک نکتهی م م توجه به تیاو میان گونه (ساانخ ،تی  )type ،و دسااته یا یبقه
) (classاساات ۰.عضااوی از یک یبقه نمیتواند به لااظ تعریف می ومی عضااو یک یبقهی دیذر

توصیف ماتریس اجتماعی در ایران
در زیر به ناگزیر توصیف ماتریس اجتماعی با باثهای نظری درنمیخته میشود ،ازجماه به این
خایر هه به مجموعهای از مقولهها برای توصیف نیاز داریم هه باید نن ا را تعریف و تبیین هنیم.
■ محور عمودی ماتریس اجتماعی
یبقه در می وم مارهسای نن یک می وم اسااسی است .اساسی بودن نن به اساسی بودن هار در
جامعهی انساانی برمیگردد .تا زمانی هه هار به صور هارِ مزدی است ،یبقه اساس مقولهبندی در
جاامعااهی انساااانی اسااات .گزارشهااای تاااریخی ،تاایالهااای نظری  −نن هم نااه فقط بااه قام
مارهسایستها  −و دادههای تجربی در دورههای مختاف پرتیبان این گزاره هستند .گزاره در متن
تااریخ و جاامعاهی ایران تأییدپایر اسااات .انبوهی اثر تاقیقی نن را تأیید هردهاند ۸.تجربه و خرد
 ۰این هتا هااسیک تدقیقهنندهی این تیاو است:
Carl G. Hempel und Paul Oppenheim, Der Typusbegriff im Lichte der neuen
Logik. Leiden: A. W. Sijthoff 1936.
 ۸این هتا دیدی های نسبت به یبقا اجتماعی در ایران میدهد:
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باشد ،اما گونهها به این صور یردهننده ) (exclusiveنیستند ،یعنی عضوی از یک گونه ممکن
اسات همزمان عضاو گونه ای دیذر هم باشاد .در گیتار سایاسای و اجتماعی ایرانی چه بسا گونه به
صور یبقه در می وم اهید نن در نظر گرفته میشود.
این نکته را هم باید در نظر داشت هه می وم ساختار به خودی خود نراندهندهی نن نیست هه
تیکر به هار برندهی نن از نا باوری گار هرده اسااات .سااااختار را هم میتوان دارای ناتی سااااا
دانساات .هم در نن هنذام هه وجود یبقههایی را میرو میگیریم و اساام رابطهی نن ا را ساااختار
میگااریم ،و هم در نن هنذامی هه سااااختارها را پیراااین فر هرده و یبقهها را بر نن اساااتوار
میهنیم ،بررسااایمان نا باورانه اسااات .بدیل این نو نذاه ربطمند ) (relationalدیدن همهی
پدیدههای اجتماعی و همبنیاد دیدن پدیده با ربطها و نساابتهایش اساات .ساااختار از ربطمندی
مینید و خودش امر پیرااین نیساات .ساااختار ،نساابت تیبیت شااده برای یک دوره در یک مکان
اجتماعی اسات .سااختارها هم خود ربطمنداند یعنی در نسابت با هماند .ساااختار ساختار است در
شابکهای از ربطها .فضاای اجتماعی اسام این شابکه است در دوران مدرن .ماتریس ،توصیف نن با
نظر به ماورهایی و تقسیمبندیهایی است هه جاها را در این فضا تعیین میهنند.
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روزمره هم تاأیید میهند هه جایذاه اجتماعی ) (positionفرد در درجهی او با تعاق یبقاتی او
تعیین میشااود .گزاره بهرا تی نزمونپایر اساات .هم با روشهای پژوهش همنی و هم با روشهای
پژوهش هییی میتوان درستی نن را سنجید.
بر این پایه ،در ایران نیز ماور عمودی ماتریس اجتماعی را میتوان با مقولهی یبقه تعیین هرد:
فرادساااتاان ،فرودساااتان ،و یک یبقهی میانی – ردههای عمودی ماتریس اجتماعی را تراااکیل
میدهند.
انتذراسایون ،هه باث اصاای ماسات ،مسهاهای یبقاتی است .کم های این است هه هر چه با
نظر به ماور یبقاتی در ماتریس اجتماعی پایینتر قرار گیریم ،اشایهایتر و مارومتر هستیم .در
بخش نخست این نوشته این شاخ ها برای سنجش شانس انتذره شدن پیش گااشته شد:


اقتصاد :برخورداری



سیاست :مرارهت




قوق :مصونیت و برابری
فرهنگ :بیان نزاد خود و ارجشناسی

این شااخ ها ابعاد یبقاتی مسهاهی انتذراسیون را نشکار میسازند :هر چه فرودستتر باشیم،
مارومتریم ،از جایذاه قدر سیاسی دورتریم ،زخمپایرتریم ،قمان بیرتر پایما میشود و امکان
همتری برای بیان نزاد خود و توقع شناختن قدرمان را داریم.
شاااخ او  ،یعنی برخورداری ،به دو گونه مطرح اساات :از زاویهی تعیین مرتبه در سااااختار
یبقااتی و از نظر میزان شاااانس برای ارتقای یبقاتی .هر هس هه فرادساااتتر باشاااد ،در پویش
اجتماعی تصا ا ،نسبت به فرودستتر از خود با شتا بیرتری میتواند خود را بالا بکرد .زاویهی
دوم ،همان گونه هه در یرح فضاااای اجتماعی بوردیو میبینیم ،به ماتریس یک بععد زمانی میدهد.
مسیر ارتقا در روند زندگی روی این ماور زمانی ترسیم شدنی است .یبعاً این مسیر بیان منیی هم
میتواند داشته باشد :مسیر سقوط.
جامعه عرصاهی اختااف اسات .می وم های هساتیشناسانهی تیاو نباید با اختااف معطوف به
تضااااد در امتیاازوری یکی گرفته شاااود .یکی گرفتن نن ا مغاطهای اسااات برای توجیه تبعیض و
ب رههرای و جاودانی نران دادن نن .اختااف در امتیازوری نه پایهای انسانشناسانه ،باکه اجتماعی
و تاریخی دارد .جامعهی یبقاتی جامعهی ردهبندی شاده اسات .پیرااپیش فرصتهای مختایی در
اختیار انسانها قرار میدهد .بسیاری از استعدادهای رشد را خیه میهند ،و ارتقای ت یدستان را از
پایین به بالا تابع اتیاق و بخت میساااازد .به همه در جامعهی سااارمایهداری تامیل میشاااود هه
ا مد اشارف و عای بنوعزیزی ،یبقا اجتماعی ،دولت و انقاا در ایران ،ترجمه سا یاا ترابی فارسانی ،ت ران :انترارا
نیاوفر .۰۵۲۱
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نقراهی زندگی داشته باشند ،برای یظ جایذاه اجتماعی خود و برای بالا هریدن خود .نقرههری
را از هودهی به انساان مینموزند .هر چه نبرد بر سر تصا ا شدیدتر شود ،سویهی تعرعی نقرهها
برجساتهتر میشاود .روان انسانها و رابطههای نن ا زیر فرار خعردهنندهی نقرههری و لذد زدن به
یکدیذر قرار میگیرد.
فرودسات بودن تن ا به اساتیمار مساتقیم در قالا شاخصانی خدایذان و بنده برنمیگردد .خود
قالا شااخصااانی در جایی شااکلدهنده میشااود هه فضااای اجتماعی برای نن م یا باشااد .اساااس،
سایساتم اسات .سارمایهدار در سرمایهداری موجودیت و ها رهرد دارد .خود سیستم تن ا با دقت بر
رابطاه در بنذاه تولیدی و اساااتیمار نیروی هار توعااای پایر نیسااات .نظم هارخانه با پراااتیبانی
مجموعهای از ن ادها ( قوقی ،پایساای ،مالی ،پرااتیبانی تدارهاتی ،ترابری ،نموزشاای ،و فرهنگ و
ایدئولوژی ثبا بخش) پابرجاست ۰.پرسیدنی است :هدام اجبار هارگر را هه «نزاد» است  −برخااف

 ۰در این باره به ویژه بنذرید به نوشتهها دربا تهوری ساختار اجتماعی انباشت:
Social Structure of Accumulation (SSA) theory
هتابی جامع درباره :SSA-Theory
David M. Kotz, Terrence McDonough, and Michael Reich (editors), Social
structures of accumulation: the political economy of growth and crisis. Cambridge
University Press 1994.
 ۸این مد از بساط مد بررسای تولید سارمایهدارانه به هل جامعه اصال شاده اسات .معیار ترخی یبقه ،رابطه با
وسااایل تولیدی اساات .پرسااش این اساات هه ابزار تولید به چه هساای تعاق دارد .در چارچو مد بررسااای تولید
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بردهی اسایر و دهقانی هه در گاشته پایش به زمین بسته بود  ،−راهی هارخانه میهند؟ سرمایهدار
با انذیزهای مرااابه هارگر پا در بنذاه ساارمایهدارانه نمیگاارد .فضااای اجتماعی ،همتافتهای از اجبار
اسات :در پایینترین ساط بقای ماض مطرح اسات ،در سطای بالاتر خود را روی ن نذه داشتن
انذیزهی تااش اسات ،و در بالای بالا یظ و تاکیم موعاع مسااط .استیمار مستقیم در نظم اجبار
میسار میشاود .اصال استیمار به خود نظم برمیگردد .نیسِ بودن ،بودن در موقعیت اجبار است و
فرودساات بودن ،اسااتیمار شاادن اساات ،تا در الت «بیهار» بودن .هر شااکل دارایی اصاال هار
اجتماعی اسات .ماروم بودن ،سااا ق ب ره وری از اصل تااش همذانی معاصران و گاشتذان و
اجتما ج انی-تاریخی اساات .این باث عمومی از نظر درک می وم یبقه م م اساات .نظم یبقاتی
سرمایهداری اصل تکییر رابطهی نابرابر و استیماری سرمایهدار−هارگر است.
در مورد یبقهبندی دو باث عمده است:
 −باث نخست این است هه چارچو و معیار یبقهبندی چیست .در میان مارهسیستها فکری
پرنیون اسااس قرار دادن مد سارمایهداری صانعتی تام است هه در نن جامعه به دو یبقهی اصای
بورژوازی و پرولتاریا و یک یبقهی میانی تقسااایم میشاااود ۸.بی ننهه وارد باث های و ج انروا
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دربارهی این فکر شویم ،با قطعیت میتوانیم بذوییم هه ماور عمودی ماتریس اجتماعی ایران را این
گونه نمیتوان توعاای داد .بخش هوچکی از یبقهی فرادساات در هار تولید صاانعتی یا ن ادهایی
مسااتقیماً مرتبط با تولید هالا اساات .همچنین یبقهی هارگر صاانعتی در میان هل ز متکرااان و
فرودستان اقایت به سا مینید۰.
یبقاه ،ردهای در نظم یبقااتی اسااات ،ردهای اسااات در برگیرندهی گروههای انساااانیای هه
برخورداری نناان از هاارمایهی (انرژی) اجتماعی تیاو همنی و هییی اسااااسااای با یکدیذر دارند.
هارمایهی اجتماعی اصال تااش معاصاران و پیراینیان است ،و در اصل نه مای باکه ج انی است.
برخورداری در درجهی او با دارایی مرااخ میشااود هه همبسااته با نن ق بیرااتر داشااتن از
دیذری اساات ،نه صاارفاً داشااتن .این برداشاات از ق در هانون نظام قوقی جامعهی یبقاتی قرار
دارد .یبقه ،براین قرار ،می ومی قوقی اسات .بدون یک سایساتم قوقی ،به هر شکل ،یبقه یک
گروه پایدار نمیماند .شااااخ یبقه همیت و هیییت برخورداری اسااات .میزان برخورداری ،میزان
دارایی اسات .داراییِ مصاو نظام قوقی ،مالکیت است .بنابراین معیار یبقه میزان مالکیت است،
هه با نن داشته را مرخ میهنیم.
داشاتهها مختافاند .شاکای از نن در سارمایهداری سارمایهی اقتصادی است هه ب رهوریای از
هارمایهی اجتماعیای اسات هه در روند تولید ب رههرای از نیروی هار را ممکن میهند .این داشته
ترجماهپایر اسااات به پو  ،پولی هه وارد چرخهی پو −هالا−پو میشاااود تا فزونی بذیرد .منبع
فزونی گرفتن استیمار است.
پیر بوردیو همهی شااکلهای داشااته را «ساارمایه» مینماید .این هار سااوقتیاهم ایجاد میهند.
مارهس بهدرستی هر داشتهی اقتصادیای را ،میااً در شکل پو و گنج را ،سرمایه نمیداند .سرمایه
سارمایهدارانه هه در «هاپیتا » تراری شاده پاساخ روشن است :نن هس هه صا ا تولید است ،سرمایهدار است .او از
نیروی هار ب رههرای میهند .ب رهده هارگر است .مرکل بر سر بسط مد است :ایجاد ارزش در همهی شکلهای نن بر
پایهی مد تولید صانعتی صاور میگیرد .همبسته با این نکته این است هه می وم هار یطهی بسیار گستردهتری از
یطهی تولید را دربرمیگیرد .ب رههرای نیز تن ا در چارچو تولید صنعتی انجام نمیپایرد و شکلهای مختایی دارد.
بررسی «هاپیتا » هه بررسی اساس تولید صنعتی سرمایهدارانه است ،هانون صور بندی سرمایهداری را تجزیه و تاایل
میهند ،جوهر اسااتیمار را وامیهاود ،و می وم هالا را روشاان میهند هه ج ان معاصاار انبار نن اساات .دیدن شااکلهای
مختاف هار ،شاایوههای مختاف ساارمایه و شااکلهای مختاف هار منافاتی با این بررساای ندارد .در خود نثار مارهس و
انذاس اشااارههای فراوانی میبینیم به این هه لازمهی دیدن هایت فضااای اجتماعی توجه به چه عرصااهها و پدیدههای
دیذری اساات .در بخش یکم این نوشااته باث اندهی شااد در مورد تااشاای ممکن برای بازسااازی ج ان از دید مارهس.
ج انی هه او میدیده به هید رو به هارخانه مادود نیست.
 ۰این هتا توصاییی عمومی از مردم ز متکش در ایران معاصار است و در نن ایااعاتی پایهای درباره پرولتاریای ایران
داده شده است:
س را ب داد و فرهاد نعمانی ،یبقه و هار در ایران ،ترجمه مامود متاد ،ت ران :انترارا نگاه ۰۵۱۲
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ننی است هه در یک رابطهی اجتماعی به نام تولید یا فعالیت اقتصادیای مربوط به نن ،دارندهی نن
داشاااتاه را در موقعیات ب رهوری از ارزش اعاااافی قرار دهد .اما این نظر او هه امتیازوری در نظم
یبقاتی تن ا به داشااتن ساارمایهی اقتصااادی مربوط نمیشااود ۰،نکتهای اساات هه برای توصاایف و

 ۰ما به درهی مرااابه نیاز داریم تا بتوانیم فضااای اجتماعی را مرااخ تر و دقیقتر توصاایف هنیم .بوردیو ساارمایه را
هارمایهی اجتماعی انباشاته شده میداند« .انرژی» اجتماعی در این می وم به دو شکل مادی و درونیشده بروز میهند.
باه نظر بوردیو فعاالیات اقتصاااادی نو خاصااای از هنش اسااات .هنش را نو های دیذری هم هسااات هه نن ا را هم
اقتصاادشاناسای هنش باید بررسای هند .او سارمایهی اقتصادی را از همهی شکلهای دیذر سرمایه برای تعیین نرایش
فضای اجتماعی م متر میداند .نو دیذر سرمایه ،سرمایهی فرهنذی است هه به شکل عینی (هتا  ،اثر هنری ،وسیاه)،
پیکرانه شاده (نموزش و م ار ) و ن ادینه شاده (میاا به شاکل مدرک تاصایای) بروز میهند .نو سوم سرمایه از نظر
بوردیو سارمایهی اجتماعی است هه روابط فرد است و اگر سط بالا باشد ،ا تما یظ و فزونی سرمایههای اقتصادی و
فرهنذی او را بالا میبرد .بوردیو از ساارمایهی نمادین (ساامبایک) هم نام میبرد ،اما منظور او یک نو چ ارم نیسااات.
سارمایهی نمادین شاکای اسات هه ساه نو دیذر به خود میگیرند و به صور شانس برشناختهی قدر و هسا ا ترام
اجتماعی درمینید.
یک اِشاکا هار پیر بوردیو این است هه او این پیشن اد را با پیشن اد می وم گستردهتری از هار و استیمار همراه نکرده
اسات .اگر چنین میهرد شاید مواجه نمیشد با این انتقاد هه مد اقتصادی سرمایه را برگرفته و نن را به جامعهشناسی
تامیل هرده ،رویکردی هه به «امسریالیسام اقتصاادی» شا ر دارد .دربارهی درک جامعهشناسانه از سرمایه و موعو
«امسریالیسم اقتصادی» بنذرید به:
Peter Streckeisen, Soziologische Kapitaltheorie. Marx, Bourdieu und der
ökonomische Imperialismus, Bielefeld: Transcript 2014

| نقد اقتصاد سیاسی |

ترری ماتریس اجتماعی پراهمیت است.
بوردیو همک هرده هه می ومهای وساایعتری از ساارمایه و هار را در تاایلهای اجتماعی به هار
بریم .از او و دیذران نموختهایم هه ساارمایهی اقتصااادی به ساارمایهی صاانعتی مادود نمیشااود ،و
داشاااتاههایی هه فرد را در تراز بالاتری در ماتریس اجتماعی قرار میدهند ،مادود به سااارمایهی
اقتصاادی نیسات .هار هم به هار تولید صنعتی مادود نمیشود .هایت ب رههری را هم نمیتوان به
مادودهی تولید و اشایههای نن برگرداند .در مورد ب رههری هم لازم است می ومی گستردهتر را
از یک رابطهی مستقیم در مادودهی تولید در نظر بذیریم.
در همین راساتا لازم اسات میان ب رههری مستقیم توسط سرمایهدار ،چه به صور فرد چه به
صور بنذاه ،با ب رههری توسط صور بندی اجتماعی در شکل عمومی یا موععی نن فرق بذااریم.
دو میا برای روشاانتر شاادن موعااو  :زن قالیباف هه در خانهاش قالی میبافد تا خانواده بتواند از
پس زندگی برنید .تاایل اسااتیمار در مورد او بساای پیچیدهتر از تاایل اسااتیمار در مورد هارگر
صاانعتی اساات .این تاایل ما را با مجموعهای از مسااائل (هار خانذی ،موقعیت زن ،موقعیت مال
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زندگی ،ب رههراای توسااط بازار در هایت نن ،نه در شااکل یک ساارمایهدار یا بنذاه ساارمایهدارانهی
مرااخ ) مواجه میهند هه در مورد هارگری در هارخانه در اصاال مطرح نیسااتند .به همین سااان
میتوانیم هولبری را میا بزنیم .شااکل هار هارگری را هه ورییهاش در یک هارگاه صاانعتی یا انبار
جاابجا هردن وسااایاهها ،مواد و هالاهاسااات ،نمیتوانیم پایه قرار دهیم برای توعااای هولبری .از
جامعههای پیرارفتهی صانعتی هم میتوان نمونههایی ارائه داد هه خارج از توعای استاندارد قرار
میگیرند .بی ننهه وارد باث در مورد مراکلهای توعی همان جامعهها و اختااف نظرها دربارهی
ماتریس اجتماعی در نن ا شاویم ،با قطعیت میتوانیم بذوییم هه وععیت در جایی چون ایران چنان
پیچیده است هه روا نیست ننچه را در نن ا استاندارد تاقی میشود برگیریم و با نن جامعهی ایران را
توعااای دهیم .هم در پاایین هرم اجتمااعی ،هم در باالای نن و هم در میانهی نن با همتیافتهای
مواجه هسااتیم هه تاایل نن نیازمند می ومهای پیچیدهتر نساابت به اسااتاندارد برخاسااته از مد
تولید صنعتی دربارهی سرمایه ،هار و استیمار است.
مارهس در هاپیتا در باث دربارهی عارور ساختاری وجود پو میگوید هه در جامعهای هه
شااااخ ج اان نن هالا و تولید هالا اسااات ،تولید هنندگان منیرد تن ا به توساااط پو میتوانند
همسیوندی اجتماعی را برقرار نذه دارند .بر همین روا میتوان گیت جامعهی یبقاتی همدوسِاااش
خود را با وساایاهها ،نامها و نرااانهایی برای شااکلدهی به شاابکهی امتیازها و یظ نن تیبیت
میهند .تن ا هالا نیسات هه به بتواره تبدیل میشود ،هل امتیازها میل به بتواره شدن دارند .نن ا
فضااای ج انی را شااکل میدهند هه به توصاایف مارهس در پایان جاد سااوم هاپیتا «سااارشااده،
واژگون و هاهپا شده» است ۰.پو هالاها را در ابعاد اجتماعی تباد پایر میهند .تباد سرمایهدارانه
باه مایطی نیااز دارد هه روند نن را یظ هند .این مایط فقط بازار در می وم نا اقتصاااادی نن
نیساات .این مایط همان ج ان هانا بندی شااده با امتیازهاساات .هااً ناممکن اساات برخورداری از
امتیازی برای ب رههری با اتکا به داشتن سرمایه بدون وجود مایط مساعد و تضمینهنندهی یظ
امتیاز .صاابت بر سر شرایط ترانسندنتا ب رههری سرمایهدارانه است ،یعنی شرایط امکان نن .این
شرایط امکان همان مایطی است هه به عنوان نظمی تبعیضی مدام بازتولید میشود.
از افظ شاانیدهایم هه «تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف ،مذر اساابا بزرگی همه نماده
هنی»« .اساابا بزرگی» یک مجموعهی بههم پیوسااته اساات ،اساابا فرودسااتی و خواری نیز .در
اینجا نکتهی اصاای  −هه مارهسیسم نقش اساسی در تقریر و توعی نن دارد  −این است هه این
دو مجموعه در واقع یکی هساتند :اسبا بزرگی این ،اسبا هوچکی نن است .نظم تبعیضی را این
«اساابا » برپا میسااازند و یظ میهنند .نن ا را میتوان تبارشااناسااانه بازشااناخت یعنی منرااأ و
تاریخشااان را هاوید ،میااً بررسااید هه چه شااد مردان تکیه برجای بزرگان زدند ،یا در دورهی زمانی
 ۰فصل .(MEW 25: 838) ،۰۲
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هانونهای قدر بسای پیچیدهتر از نن اسات هه تن ا زیرموعو داشتهی ارتبایی بررسی شود .در
اینجا (و بسی هرورهای دیذر) دولت تنظیمگر اصای در تعیین نرایش ماتریس اجتماعی است .برای
توعی این نقش اولین ایدهای هه به نظر میرسد تصور از دولت بهعنوان لویاتانی است هه هر هسی
را سار جای خود مینرااند .سر جای خود نراندن هم سرهو هردن است ،هم تعیین جایذاه افراد
اساات .انوا نظریهها دربارهی دولت ساااطانی پردازندهی این ایده هسااتند .همهی نن ا دولت را به
عنوان یک چیز میبییند ،نن چیز را از زمین برمیهنند و بر فراز جامعه مینرااانند .اما ارتباط بالا با
پایین چذونه اساات؟ وقتی با این پرسااش درگیر شااویم ،دساات هم باید بخراای از فرازیدگان را در
ارتباط با فردوسااتان تصااور هنیم .این تصااور بازتولید ساااختارِ برفراز−در فرود در درون خود دولت
اساات .تااش برای توعاای نن دوباره به بازتولید ساااختار میانجامد ،میاا جایی هه بخواهیم دولتیان
مادون را بررسی هنیم یا شکل اتصا مافوق با مادون را .در باثهای سیاسی روز در ایران ،تصور از
دولت به عنوان چیز ،و فرمانروای نرسته بر فراز معمولاً درست است و از نن گزیری نیست ،اما وقتی
یک دوره را بررسااای میهنیم ،نن چیز به مجموعهای از رابطهها و رویهها تبدیل میشاااود و معاوم
میگردد هه فرمانروا هم میدان عمل مادودی داشته و خود زیر فرمان بوده است.

۰ Cf. Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power. Harvard University Press
1991, PP 172-197.
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تازهتر انباشات نغازین سارمایه چذونه صور گرفت و ساساهی سرمایهداران در هر جا چذونه پدید
نمدند .هار دیذر بررسای دورهای و مقطعی نن اسبا است .بوردیو همهی نن ا را سرمایه مینامد .به
شر ی هه گااشت داشته اصطااح ب تری است.
داشاتهی اقتصاادی – هه یکی از شاکلهای نن سرمایه است  ،−داشتهی فرهنذی (تاصیل) و
داشتهی ارتبایی از انوا «اسبا بزرگی» است .در جایی چون ایران نمیتوانیم به این گزاره بسنده
هنیم و نن را توعای دهندهی مدارج در ماور عمودی فضای اجتماعی بدانیم .داشتهی اقتصادی ،با
جمی بسااایار هاان ،بهتن ایی سااابا بزرگی نمیشاااود .تکیهگاه دیذری هم لازم دارد :رابطهای با
دولت .اگر این رابطه شااکل مع ود خود را نداشااته باشااد ،یرف ممکن اساات هم مالش را از دساات
دهد ،هم جانش را .داشاتهی فرهنذی هم بدون تأیید دولت ،ساباساز نمیشود .تجربهی روزمره ما
میگوید هر رابطهای «پارتی» نیساات .داشااتهی ارتباییِ سااباساااز بزرگی در درجه او داشااتن
«پارتی» در هانونهای قدر است.
بوردیو شااکای از ساارمایهی اجتماعی را ساارمایهی ساایاساای مینامد ۰.در مورد ما ارتباط با
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بدیل تصور دولت بهمیابه عرش ،گااشتن نن در درون فضای اجتماعی است ۰.اما اگر تصور بدیل
به صاور تصاور یک جزیره یا بخش مجزا باشاد ،باز با مرکل توعی رابطه ،تقریب ًا به همان شکل
الذوی برفراز−درزیر ،مواجه میشاویم .مساهاهی اسااسی ،به ویژه وقتی یک دوره را در نظر گیریم،
این اسات هه سایستم مقدم است بر مایط یا برعکس و اصولاً این ا چذونه بر هم تأثیر میگاارند و
یکدیذر را متعین میهنند .نکتهی تعین دو ساااویه در همان نذاه نخسااات به یک دوره ،ماموس و
پاایرفتنی مینیاد :جامعه به دولت شاااکل میدهد ،دولت به جامعه .اما برای شاااکل دادن به یک
مقولهی میانجی نیاز داریم .نن مقوله بخراای یا سااویهای از جامعه اساات هه خود فرمانروا اساات و
دولت پیرااوا در نن مسااتقر اساات .به این مقولهی میانجی نظام ساااطه میگوییم ۸.نظام ساااطه
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همتافتهای اسات هه هم ماد ی است هم نهنی ،هم زندان است هم هتا  ،هم سخت است هم نرم،
هم شاخصانی است هم ساختاری .این نظام زیرساختی است هه به وجود نن پی میبریم وقتی پس

 ۰گااشاتن درون فضاای اجتماعی شاید عبار ب تری از گااشتن درون جامعه باشد و جاوی سوقتیاهمهای همبسته با
رویکرد مرا ور به  State-in-Society-Approachرا بذیرد هه ماور نن دستهم گرفتن نقش دولت و انداختن
همهی تقصیرها به گردن خود جامعه است.
 ۸در گیتارهایی درباره تهوری سایساتم لومن از نن به اقتضای باث به عنوان «سیسستم ن ادینه» بردهام .نذاه هنید به
بخش چ ارم از جاسهی هیتم.
توعیای های دربارهی این می وم:
در مارهسایسام صاور بندی (فرماسایون) مقولهای تاریخی است هه به هار دستهبندی و بررسی دورههای یولانی نظم
اجتماعی مینید .همه چیز را نمیتوان با ارجا به نن توعای داد چون در سط بالایی از هایت و انتزا قرار دارد .ما به
یک می وم میانجی نیاز داریم هه وعااعیت مرااخ را به صااور بندی مرتبط هند .نظام ساااطه ،میتواند این می وم
میانجی باشااد .نظام ساااطه ،هانی مرااخ اساات .خطویی از نظامهای ساااطه ممکن اساات در جامعههای مختاف یا
دورههای مختاف انکرااف صور بندی تاریخی یکسان باشند .در یک جامعهی معین هم ممکن است برخی ویژگیهای
نظاام سااااطه در دورههای مختاف ثابت بماند .اما در مجمو چون نظام سااااطه در رهت اسااات ،پرتارکتر از خود
صااور بندی اساات ،خود را با وعااعیت مبارزا یبقاتی و الزامهای بقا وفق میدهد ،و نیز از درگیری درون گروههای
اجتماعی اهم و گروههای مدعی در میان فرادساتان تأثیر میپایرد ،در هر جایی و هر دورهای شااکل مرخ خود را
دارد .صادای نظام ساطه را میتوان از زبان دولت شنید ،اما خود نن تقایلناپایر است به دولت .دولت ممکن است عو
شاود ،شیوهی کومتذری نیز ،اما خطوط اصای نظام ساطه عو نرود .تداوم صور بندی سرمایهداری از یریق تداوم
خطوط ثابتی در نظام سااطه اسات .نظام سااطه دگرگون میشود ،اما در چارچو صور بندیِ دربرگیرندهی نن تغییر
ماهیت نمیدهد .به نن هه نظر میدوزیم ،نه به استیمار به یور های ،نه به ج ان تولید هالایی و فرهنذی هه هالاماوری
تولید میهند ،و از ساوی دیذر نه به شاخصیتها و ز ها و هابینههای کومتی ،باکه به هر ننچه تبعیض و ب رههری
را با اتکا به زور و ایدئولوژی سااطه ممکن میهند ،توجه میهنیم .وقتی تغییر م می در وععیت سیاسی و اجتماعی رخ
میدهد ،میپرسایم چه چیزی در نظام تبعیض و ب رههری تغییر هرده ،از این نظام چذونه ماافظت میشود و مبارزهی
یبقاتی ایدون چه ویژگیهای تازهای یافته است .با این پرسشها چرم بر نظام ساطه میدوزیم.
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از بارانی جدی میل انقاا دولت عو شاااود .همه چیز به هم میریزد اما در نن زیرسااااختاری
وجود دارد هه پایدار میماند .نن امل ،نظام ساطه است.
بررسای و بازنمایی نظام ساطه به رهت در یک دایرهی هرمنوتیکی میماند :جایذاهها و رتبهها
را با ارجا به نظام ساطه میف میم و نظام ساطه را از راه هاوش فاصاهها در فضای اجتماعی و ننچه
مورد به مورد هیییت انتذراساایون اجتماعی را نرااان میدهد .تن ا با تاایل ساااختار یبقاتی از راه
بررساای اقتصااادی به این تهوری نمیرساایم ،هر چند میدانیم نابرابری اقتصااادی سااویهی مقدم
نابرابری اساات .نابرابری می ومی پیچیده اساات .نابرابری فضاال اساات و تیاو در قدر و ارج .فضاال
برتری اساات ،و دانش و اخااق در معنای منش .از نغاز عصاار جدید در ایران یک باث بارز مبنایی
این اسات چه گروهی افضال است ،یعنی برتر است .مضمون یبقاتی باث مر ور به سنت و تجدد
تقابل دو نو فضال است ،فضل قدیم و فضل جدید ۰.فضل ممکن است تمامی موعو ارج و قدر را

 ۰این مقاله معرف مقولهی پایهای «فضل» در تاایل اجتماعی در ایران است:
رعا شکوهنیا" ،فضل روشنیکران" ،در :نذاه نو ،شماره  ،۰۰۱زمستان  .۰۵۳۱ننااین.
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نسوشااند ،به این ج ت نن را باید در باث نابرابری جداگانه مطرح هرد .گروههایی اصاااً ممکن است
در میدان مساابقهی فضال در هراور راه داده نراوند یا مدام به نخر صاف رانده شوند .این کایت
اقایتهای قومی و زبانی و دینی است هه پیراپیش همارج یا بیارجشان میهنند.
برای تبیین رابطهی نظام ساااطه با دولت نخساات باید می وم دولت را مرااخ هنیم .در گیتار
روزمرهی ایرانی دولت می ومی نشیته است :گاهی در بالاترین سط انتزا از نظر اشاره به موجودیت
سایاسای اسات ،مترادف با نمایندگی سایاسای هراور میشود صرف نظر اینهه این نمایندگی چه
چ رهی شاخصاانیای داشاته باشد ،و گاهی اشارهی هامااً مرخصی است به هانونی در قدر یعنی
هابینهی وزیران و رئیس نن ،در ترهیاهایی چون دولت امیرعباس هویدا یا دولت سااان رو انی.
این معناای مترادف باا هاابیناه را هاه هناار بذاااریم ،میتوانیم پیچیادگی می وم دولت را به این
برگردانیم هاه باافتاار معنادهنده به نن یا رابطهی دولت-دولتها اسااات ،یا رابطهی دولت-جامعه.
رابطهی نخسات به اعتبار قوق بینالماای مطرح است ،یعنی در اینجا به وجه خارجی وجود دولت
منتز از شکل مرخ نن مینذریم .در رابطهی دوم بافتار معنادهنده ساختار قدر سیاسی است.
در باث نظری ،وقتی سااختار قدر به صاور های و درازمد بررسی میشود ،دولت هم معنایی
های و درازمد مییابد .شااید به خایر مراکل بودن هار با چنین می ومی در تاایلهای ساایاسی
مرخ باشد هه در گیتار سیاسی ما دو می وم تقریباً مترادف اهمیت و نظام رواج یافته است.
دولت در می وم اهمیت و نظام مظ ر ،پاساادار و سااخنذوی نظام ساااطه اساات .نظام ساااطه
جایذاهها را تعیین میهند و دولت بر نن ا نام مین د .دولت هم خطا میهند (پایس صاادا میهند

محمدرضا نیکفر 18 /

| نقد اقتصاد سیاسی |

تا پرسوجو هند :هی بیا جاو ببینم! – نلتوسر) هم (به قو بوردیو) نامگااری میهند ،میا ًا در ایران
هسااانی را خادم ،شااریف ،فاعاال ،دانراامند ،هارگر نمونه ،هنرمند سااا  ،و هسااانی دیذر را فاسااد،
فتنهگر ،خرابکار و نوهر اجنبی میخواند .بساایاری از عنوانهای تعیین رده هم از مقولهی نامگااری
دولتی هساتند :ساردار ،سارباز صایر ،وزیر ،مدیر ،رئیس ،هارمند جزق ،نذ بان ،مستخدم ،نبدارچی.
همه سر جای خودشان نرانده میشوند .دولت رویهی تغییر جا را تعیین میهند.
اهمیت یا نظام را میتوانیم با دو چیز مرااخ هنیم :یک اسااتراتژی انباشاات هه همان مد
رشاد است و یک برنامهی ساطه هه مجموعهی رویهها برای یظ و گسترش قدر است ۰.صورتی
هه اهمیت به خود میگیرد ،هم در شکل ن ادهای نن هم در هیهت اشخاصی هه گردانندهی امور
هسااتند تابع این دو مرااخصااه هسااتند .وقتی هه برنامههای اقتصااادی دولتی را در پیش و پس از
انقاا با هم مقایساه میهنیم ،دو استراتژی انباشت را در برابر هم میگااریم .اما وقتی میا ًا بررسی
میهنیم هه برنامههای فرهنذی و تبایغی دو ساااساااه با هم چه تیاوتی دارند ،نظرمان به برنامههای
هژمونیک نن است.
افزون بر اهمیت و نظام می وم دیذری هه در معناشناسی عرصهی قدر م م و روشنذر است،
می وم رژیم اسات .نظام سااطه میتواند نظامهای سایاسی مختایی بارنورد و اهمیتهای مختاف
میتوانند به رژیمهای مختایی شکل دهند .رژیم می ومی مرخ تر از دولت و نیز اهمیت و نظام
اساات .نظام ساااطه رابطهی ساایارشدهندهی و دگرگونساااز مسااتقیمی با نن دارد .رژیم ،در گیتار
ساایاساای چند معنا دارد :به معنای شاایوهی کمرانی اساات ،به معنای چیزی اساات واسااط میان
کومت یعنی کمرانی روزمره و دولت هه پیچیدهتر و فراشااخصاای اساات ،و نیز به هار میرود در
اشاااره به کومتهای مسااتبد بدنام شااده .در گاشااته تیکیکهایی هه هاربساات لیظ رژیم را لازم
هنند ،وجود نداشات .در ایران این تیکیکها از زمان جنبش مرارویه پا گرفتند .خواست مررویه
تغییر رژیم بود ،تغییر سااسااه نبود .رژیم تغییر هرد .رعاشاه هم رژیم را عو هرد .تغییر بعدی با
روی هار نمدن جم وری اسااامی رخ داد .توجه هنیم هه رژیم مستعجل مررویه میتوانست عو
شاود بیننهه سااساه و نظام عو شود یا لزوماً هسی به نام سردار سسه ساساه و اهمیت تازهای
 .accumulation strategy & hegemonic project ۰این تقسیمبندی از با جسوپ است .بنذرید به:
Bob Jessop, State Theory: Putting the Capitalist State in its Place. Cambridge:
Polity Press 1990, 198–208.
یک تیاو م م در نذاه این نوشاته به دولت با دید جساوپ دیدن یک وجه مادی اسااسی دولت است هه از نن بهعنوان
دولت خصاوصای یاد میشاود .جسوپ دولت را اساساً فرم میداند و با منطق فرم نن را توعی میدهد .نظر او به دولت
دموهراتیک اسات و به غاظت قدر در جایی هه مساتقیما به ارادهی دایرهی هانونی اهمیت وابساته است و نن است
هه اهمیتی را استبدادی میهند ،توج ی ندارد.
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را بنیاد گاارد .وقتی کومتها را با هم مقایسااه هنیم ،یبعاً تیاو های زیادی میبینیم و نهنمان
متوجه افراد شااخ میشاود .می وم رژیم اجازه میدهد اسااتمراری را در رویهها ببینیم .بنیاد این
اسااتمرار در نظام ساااطه اساات .نظام میتواند بماند ،اما تغییرهایی در ن ادها و رویههای خود دهد
یعنی رژیم را عو هند .رژیمها عو میشاوند ،اما در چارچوبی هه نظام ساطه ایجا میهند .در
این معنا با عبور از پ اوی به جم وری اسااامی ،رژیم عو میشود و عو نمیشود .در خود نظام
جم وری اساااااامی هم مباارزه ای در جریان اسااات برای تغییرهایی در رژیم .خواساااتاران تغییر
میخواهند نظام سااااطه و چارچو عمومی اهمیت بماند ،اما برخی ن ادها و رویهها در نن تغییر
هند .تغییر رژیم معمولا هر دو بععد اهمیتی اسااتراتژی انباشاات و برنامهی ساااطه در د فعرم را
دربرمیگیرد.
یبقههای اجتماعی در شکل مرخ شان و نظام ساطه همبنیاد هستند .یبقههای جدید پیش
از نظام ساااطهی جدید وجود ندارند .موجودیتشااان در نن و با نن اساات .بازتولید نظام ساااطه،
بازتولید قدر و بازتولید مناسبا سرمایهدارانه است .این دو درهم تنیدهاند .نظام ساطه یک هایت
سااختارمند سایاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک است .پیکر نن ترکیل شده است از دستذاه سرهو ،
دسااتذاه ایدئولوژیک ،بوروهراساای و ن ادهای ممکنهننده و پرااتیبان انباشاات ساارمایه .موجودیت
مدیران و هارگزاران در نن اساات ،موجودیت بدنهی دسااتذاه بوروهراتیک با نن اساات ،موجودیت
همهی ادغامناپایران و بنابر هارهرد منطق تبعیضنور نظام به اشایه راندهشدگان و مارومان ،چه
نسبی چه مطاق ،عایه نن است.
نظام سااطه خود در رهت اسات و در درون نن رقابت و ساتیز در جریان اساات :رقابت بر سر
فضاال و قدر ،تعیین رویههای نن ،ساااختاربندی و تعیین هارگزاران اصااای .در دورههای بارانی این
درگیری درونی از زیر به رو مینید .چیره شادن یک ایستار بر ایستار دیذر با خود دگرگونیهایی در
هیییت جامعیت جامعه به همراه مینورد .مساهاهی انتذراسایون از این نظر بررساایشدنی است در
راستای تاریخ دگرگونیهای نظام ساطه.
از بیرون هم نظام سااطه زیر عر است .مبارزهی یبقاتی در می وم گستردهی نن مبارزه عایه
هایت نظام سااااطه و ساااویههای مختاف نن اسااات .هر مبارزه عایه تبعیض و ب رههرااای و برای
ارجشناسی مبارزهی یبقاتی در این می وم گسترده است :مبارزهی هارگری ،مبارزه بر سر دستمزد،
بر سار برخورداری از مساکن مناساا ،برسار تأمین اجتماعی ،بر سار ب داشات ،بر سر نموزش ،هااً
مباارزه برای هساااا ق زنادگی ب تر ،مبارزه عایه تبعیض در شاااکلهای مختاف – زنان ،اقوام،
دگراندیرااان ،معاولان ،دگرباوران و دگرباشااان جنساای – همه به مبارزهی یبقاتی در این می وم
وسایع تعاق دارند .در هر مورد مرخ  ،مسهاهی اصای دادن مضمون اجتماعی قویتر به مبارزهای
است هه پیش برده میشود .شاخ در این مورد نذاه به هل ییف مسهاهی نابرابری است.
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■ محور افقی ماتریس اجتماعی
در فضاای اجتماعی نظام ساطه تجسم مکانی دارد .هر چه به هانون یبقهی فرادستان نزدیکتر
شاویم ،به قاا کمرانی نظام ساطه نزدیکتر شدهایم .در داستان «جاویِ قانون» هافکا نظام ساطه
یک قاعه است هه به توصیف دربان نن از تالارهای تودرتو ترکیل شده است .اگر جامعه از دو یبقه
تراکیل شاده بود و فضاای اجتماعی در ماور افقی خود رده بندی نداشات ،بهراستی میتوانستیم
هاااخی را مظ ر نن در نظر گیریم .دوری و نزدیکی بااه هاااخ از نظر مکااانی و رابطااهی اجتماااعی
تعیینهننده برای تعیین جایذاه میشد.
اما ما اهنون جایذاه هانون تمرهز انرژی نظام ساطه را باید در جایی در سمت راست ردیف بالایی
ماتریس تصاااور هنیم .در ردیفهای بالایی هر چه به سااامت چ میرویم برخورداری از این انرژی
همتر میشاود .در ردیفهای پایینی هم فراار سارهو گر و تبعیضنور انرژی نظام ساطه به سمت
چ هه رهت هنیم بیرتر و بیرتر میشود.
به تبیین اجتماعی این نقراه میپردازیم .پیشتر گیته شد هه ردهبندی در ماور افقی ماتریس
اجتماعی را میتوان با همک می وم «پایذاه» ) (Standمرااخ هرد ،می ومی هه نن را از ماهس
وبر اقتباس میهنیم اما منظور خودمان را در نن میگنجانیم ،به شر ی هه در پی مینید.
ماور عمودی ماتریس اجتماعی با می وم یبقه و ماور افقی با می وم پایذاه بیان میشاااود هه
در ساادهترین تعریف بیان شاأن و ارج در نظام نابرابری اسات .هر چه به سمت چ برویم همارجتر
میشااویم .از جایی در منت االیه ساامت چ شاارو هنیم :به ب اییان در اینجا برمیخوریم .در میان
ننان هم ردهبندی از نظر میزان دارایی وجود دارد .جایذاه یک هارگر ب ایی در ماور افقی بیرااتر به
ساامت چ و در ماور عمودی بیرااتر به سااوی پایین میرود .اگر نن هارگر زن باشااد ،باز جایذاه،
همارجتر و فرودسااتتر میشااود .و باز فکر هنیم هه این هارگر ب ایی زن ،هعرد هم باشااد ،در هارگاه
دچار ساناه گردد و به عنوان معاو بیکار هم برود در الی هه سرپرست خانواده نیز هست .با هر
هدام از این ویژگیها ما با دنیایی دیذر در فضااای اجتماعی مواجه میشااویم .تیاو دنیاها را تن ا با
می وم یبقه در بیانی اقتصادی نمیتوانیم توعی دهیم.
ممکن اساات به ف رساات هامای نرساایم .اما میتوانیم ویژگیهای عمدهای را برشاامریم هه در
تعیین پایذاه اجتماعی در ماور افقی مؤثر هستند .ایران امروز را در نظر میگیریم:
 −ماها :پایذاه شااما فرق میهند ،بسااته به اینکه شاایعه باشااید یا ساانی ،مسااامان باشااید یا
غیرمسامان ،ماهبی باشید یا بیماها .در سمت راست ماتریس ،چذالی شیعیگری بالا میرود ،در
سمت چ چذالی دگرباوری و بیماهبی.
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■ تدقیق درک از ماتریس اجتماعی
تا اینجا به نظر می رساد هه فضاای اجتماعی به صاور جدو تصاورشدنی است .این تصور را
میپاایریم ،پیش از ننهاه نن را تصاااای هرده و در واقع هناار بذاااریم .جدو از مجموعهای از
خانهها تراکیل شده است .خانه میتواند میااً یک فرد باشد ،یا همبودی هه خانواده شکل اصای نن
اسات .در نذاه او به نظر میرساد هه خانه عنصار پایهای ماتریس اجتماعی باشاد .تصااور از عنصر
پایهای با گمان وجود وا دی دارای انسااجام درونی همراه اساات :میل خراات هه خودش ساایت و
یکسارچه اساات ،هر چند ممکن اساات با بودن در یک وعااعیت ناپایدار فرو افتد .در مورد خانههای
جدو مورد نظر ما این تصاور از وا د منساجم نادرسات است .مجموعه ای از تضادها و شکافهای
فضااای اجتماعی در هر خانهی نن بازتا مییابند و در نن ا هم گسااساات پدید مینورند .در مورد
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 −جنسایت :تبعیض جنسای از ارهان تبعیض اجتماعی اسات .زنان عموم ًا فرودستتر از مردان
هساتند .به یور نسابی سامت راست و بالا در ردیفهای ماتریس بیرتر مردانه است ،سمت چ و
پایین بیرتر زنانه.
 −قومیت :تراهم اهالی مرهز و فارسزبان در سامت راست بیرتر است .جایذاه اقایتهای قومی
و زبانی بیرتر در سمت چ ماتریس است .ارج در نظام ارجشناسی مرهز پایینتر مینید اگر اقایت
قومی و زبانی بر ماها رسامی نباشاد .ترکهایی هه بر ماها شیعهاند ،از این نظر وعع ب تری از
هردها یا باوچهای سنیماها دارند.
 −سیاسی :تاقی میبت از اهمیت فرد را بیرتر به سمت راست ماتریس و تاقی منیی بیرتر به
ساامت چ میبرد .داشااتهی ارتبایی از این نظر در فرهنگ ساایاساای ایرانی با دوگانهی خودی-
غیرخودی بیان میشاود .در سامت راسات بیرتر به خودیها برمیخوریم ،در سمت چ بیرتر به
ناخودیها.
باا هارهرد این عاملها ،جامعه ،از راسااات به چ در ترهیا با رهت از بالا به پایین ،جامعیت
خود را پاهپاه و گاه به صور سقوط شدید از دست میدهد .مسیر یکنواخت نیست ناهموار و پر از
شاکاف و دره اسات .مساهاهی انتذراسیون هیییت این فضای اجتماعی است .ننچه پیشتر بهعنوان
ادراک پدیدارشاااناساااانهی مارومیت و تبیعض خوانده شاااد ،با این جاوهنمایی ماتریس اجتماعی
پرمایهتر میشاود .از اشایه میتوان مرهز را دید برعکس میسار نیست .مرهز ،اشیه را به عنوان
سربار ،مزا م ،برهمزنندهی دهوراسیون ،و مرکل امنیتی میبیند ،نه در واقعیتاش.
موعاع درخور ادراک فضاای اجتماعی در سمت چ است ،چ و پایین .این مبنای اندیرهی
اجتماعیای اساات هه هم واقعگرا و دقیق اساات ،هم انتقادی و یاریرسااان به هنش دگرگونساااز.
دانش قیقی اجتماعی در سمت چ است .سمت راست ،موعع تامیق و هنتر است.
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خانواده گساسات اصاای جنسایتی است .در شرایط هامااً مساوی از نظر تاصیل ،تعاقهای دینی و
قومی و گرایش سااایاسااای ،پایذاه اجتماعی زن پایینتر از مرد اسااات .پس نمیتوانیم در مورد هر
خانواده با نظر به ماورِ مختصااا ِ فضااای اجتماعی جایی در نظر گیریم و تصااور هنیم همخانهها
همجا هستند .دست هم جنسیت تصور همجایی را به هم میزند.
جامعهی ایران مدرن اسااات ،ازجماه از این نظر هه در جامعهی ایران جدایش سااایساااتمی در
مجمو پیش رفته است .برای شناخت ماتریس جامعه جدایش سیستمی را هم در نظر میگیریم ،با
ب رهگیری از توصاییی هه نیکااس لومن از فرق میان زیرسایستمهای اجتماعی به دست داده است.
اقتصااد ،سایاسات ،نموزش ،ب داشات ،هنر ،دین ،قوق از زیرسیستمهای م م هستند .در دورهی
پیش از عصر جدید نمیتوانستیم میان ن ادهای دین ،قوق و نموزش فرق روشنی بذااریم .پزشکی
و دین هم مرز روشانی با هم نداشتهاند .دین اصو تجار را هم تعیین میهرد .دولت و دین هم با
هم درنمیخته بودند ،و قضاااو هم در دساات فقی ان بود .هماهنون ،نظام قضااایی ،با وجود ریاساات
یک معمم بر نن و ضااور فراوان وزویان در نن ،باز منیک از ن اد دین اساات .همچنین با اینهه
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،
اما با همهی پراتیبانیای هه از نن میشاود پزشاکی و ب داشت مدرن ن ادی مجزاست و خودبنیاد
تعریف می شاود .دولت ،دینی اسات اما عامای دولتی هر چه بکوشااند باز زیرساایسااتم ساایاست و
زیرسایستم دین را نمیتوانند یکی هنند .میان نن ا به قو لومن جیت بندی ساختاری برقرار است،
اما این باعث یکی شادن نن دو نمیشود .به همین سان نه زیرسیستم دین و نه زیرسیستم سیاست
نمیتوانند زیرساایسااتم اقتصاااد را چنان زیر ساایطرهی خود قرار دهند هه تابع هامل شااود .هر روز
می توان شااهد نن بود هه چذونه کم هر زیرسایساتمی به زیرسایستمی دیذر به زبان زیرسیستم
مخایا ترجمه میشود و وارد منطق دیذری میگردد.
چندساویذیهای تناقضنمیز جدایش سیستمی بر نهنیت و هنش افراد تأثیر میگاارد .بهعنوان
موردی سااااده و باه را تی درک شااادنی فردی را در نظر بذیریم هه میااً همزمان وجود ادراهی و
رساانرایاش در زیر زیرسیستمهای دین ،اقتصاد و سیاست و عام است .هر یک از نن ا ممکن است
او را به سااویی ببرند و نیروهایی هرااراای مختاف او را دچار تنش مداوم هنند .فرد مورد نظر ،به
لااظ اقتصاادی میااً در برابر سیاستهای اهمیت قرار دارد ،اما تعاق دینیاش به گونهای است هه
او را یرفدار و مطیع میهند .مؤمن اسات و به هر دلیل به ایدهای از یا اساامی باور دارد ،همزمان
اما به دلیل اینکه تخص و شغاش در هادر پزشکی مدرن است ،نمیتواند نسخههایی را هه یبیبان
اسااااامی میپیچند ،تأیید هند .و این نمونهی هاماا ماموس را هم در نظر گیریم :بسااایار میبینیم
افرادی را هه به لااظ سااایاسااای و فرهنذی با اهمیت موجود زاویه دارند ،اما در جایذاه ب رهور از
زیرسایساتم اقتصادی نرستهاند و به این خایر سازگارند .یک وجه عقاانیت نظامهای مدرن در این
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■ بُعد زمانی
جایذاه ها ثابت نیساتند ،نه در ماور عمودی ،نه در ماور افقی .اما ج ت و شتا تغییر مورد به
مورد فرق میهند .موردها را میتوانیم دستهبندی هنیم.
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اسااات هه انساااانهای عاقل در نن ،به قو معروف ،یک عقیدهی مراااخ ثابت ندارند ،میتوانند
همزمان چند جور فکر هنند .در گاشته ابراز عقیدههای مختاف وجود داشته ،اما ندمیان تا این د
فرصت برای تغییر و انعطاف نداشتهاند.
به شکای دیذر هم جنبههای مختاف سویههای وجود انسان در جامعههای مدرن در تقابل با هم
ا )(status inconsistency
قرار میگیرند .در جامعهشاناسی مد هاست اصطااح تعار
رواج یافته اسااات هه اشااااره به تعار میان التهای مختاف وجود اجتماعی دارد .میا سااااده
وعاعیت یک هنرمند یا نویسانده اسات هه از یک یرف ش ر دارد و همه جا با ستایش و ا ترام
مواجه میشود ،از یرف دیذر همدرنمد است و زیر فرار زندگی مرقتبار است.
ا بیرتر در میان یبقهی متوسط ماسوس است ،بهویژه در بخش
در ایران عارعهی تعار
فقیر نن .در مورد قرااارهاای باالاایی این یبقه میتوان از نوعی تقابل میان پایذاه و ردهی یبقاتی
سخن گیت .جایذاه در ماور عمودی هه ماور برخورداری است ،متمایل به سازش برای یظ وعع
اسات .انباشت ناسازگاری در ماور افقی است هه از نظر فرهنذی و سیاسی و منش موعع نسبت به
ا در میان زنان است .نیس زن
سیستم اهم را تعیین میهند .مراهدا اهی از شد تعار
بودن با ساویههای دیذر زندگی در تعار قرار میگیرد .شاما میااً رتبهی تاصیای بالایی دارید ،اما
تن ا به خایر زن بودن از داشتن شغل یا رتبهی مناسا ماروم میشوید.
باا در نظر گرفتن تعاار هاای درونی هر خانه در جدو میرو  ،عمااً نن تصاااویر جدو دور
میشااود از تصااویر جاافتادهی چنین چیزی .چندپارگی و نوسااان در هر دو ماور افقی و عمودی،
صاارف نظر از پویراای هه در ادامه زیر عنوان بععد زمانی به نن خواهیم پرداخت ،ترسااایم ماتریس
اجتماعی را در نمودارهای مرسوم ناممکن میهنند.
منش ( habitusباه قو پیر بوردیو) و گرایشهاا و پسااانادهاای فرهنذی را هم اگر به یور
مراخ در توصیف ماور افقی دخالت دهیم ،ننگاه تصور نظریمان به واقعیت نزدیکتر میشود.
در توصاایف بوردیو از فضااای اجتماعی فرانسااه ما بر روی ماور افقی هر چه بیرااتر به ساامت چ
برویم ،منش و نائقه با فرهیختذی و ررافت بیراااتری همراه میشاااود .در مورد ما قضااایه به این
ساادگی نیسات .تیاو های قومی ،منطقهای و رساته ای از یک سااو و از سوی دیذر تیاو سنتی-
متجدد و ماهبی-غیرماهبی هه ساایاساای شااده و بر امتیازوری اجتماعی تأثیر میگاارند ،فضااا را
پرشکاف و منظرهی نن را هوهستانی میهنند.
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از موردی ساده شرو هنیم :هسانی هه به اصطاا ی رایج در ایران از «ژنهای خو » یا به قولی
دیذر از «نقازاده»ها هسااتند ،شااانس بیرااتری دارند برای بالا رفتن در ماور عمودی .همچنین به
لاااظ نمااری دو هودک همساااا اماا از دو خانوادهی ناهمجا در پویش اجتماعی در موقعیتهای
ناهمساانی قرار دارند .ننهه در خانوادهای فرادست زاده شده ،پیراپیش فرادست است .نمار بهندر
سرنوشتهای فرودستان را به  happy endختم میهند.
در میان فرودساتان رویکرد تااش هردن و خود را روی ن نذه داشتن چیره است .فرادستان در
درجهی او میهوشاند موقعیت خود را یظ هنند .در میان یبقهی متوساط رو یهی تااش برای
ارتقا غابه دارد.
در فرهنگساازی رقابت اصاای میان یبقهی متوسط جدید و نظام اهم با قررهای سنتی تابع
نن است .اگر ماور افقی ماتریس اجتماعی را از نظر منش و پسند و نائقهی فرهنذی در نظر گیریم،
در اینجا شاااهد قطابندی ساانتی-مدرن میشااویم .قدر مطاق پویش در این ماور به نیع تجدد
است.
اما تن ا با پویش یبقاتی در بعد عمودی و پویش فرهنذی در بعد افقی توصیف بعد زمانی فضای
اجتماعی به انجام نمیرسد .این نکتهها و سویهها را هم باید در نظر گرفت:
زمانِش در ایران مدت اساات تابع زمان ج انی ) (global timeشااده اساات .زمان ج انی ما را
هم میهِرد و با خود میبرد .هر چه میگارد شتا زمانِش این زمان بیرتر میشود .نیروی هرری
نن در تقابل با نیروی ماند در درون جامعه ایران قرار میگیرد .این امر تنشزا میشود.
نباید گمان برد هه تن ا نیروی سانتگرا با زمان ج انی مراکل دارد .پیامدهای شاتا نن برای
گروههای اجتماعیای هم گران تمام میشااود هه با وجود داشااتههایرااان و فرصااتهایی هه نظم
موجود به نن ا میدهد ،توان لازم برای همسااز شدن با پویش شتا گیرنده را ندارند .زمانش ج انی
هم یکدستهننده و باخودبرنده است ،هم فرقگاارنده ،به بیرون پر هننده و لههننده.
در عبار عصاار جدید ،عصاار یک می وم زمانی اساات .جدید نیز خود به دگرگونی در بععد زمانی
اشااره دارد .مراکل با عصار جدید و بسیاری از مرکلهای ویژهی این عصر تیسیرشدنی هستند به
عنوان مراکلهای زمانی ،زمانپریرای ،تیاو ها در ادراک زمان .مسهاهی مر ور به سنت و تجدد،
از این نظر تیاو در زمانْنگاهی است.
جنبشهای اجتماعی همه با تصوری از زمان همراه هستند .در ایران میتوان منطق این تصور را
واهااویاد و خطوط های نن را ترسااایم هرد .هم در ایران و هم در جاامعههای دیذر این کم های
صااادق اساات هه جنبش پایدار و پیشرونده در برابر خود یک افق انتظار باز دارد .ننگاه هه موقت
زندگی هردن شکل چیرهی زندگی هردن باشد ،افق انتظار تنگ میشود.
هر چه به پیش مینییم بیراااتر زیر فراااار وقت قرار میگیریم :وقت هم داریم ،یا وقت نداریم.
وقت نداشااتن بر دو گونه اساات :یکی به دگرگونی شااتابناک اجتماعی برمیگردد هه از ویژگیهای

 / 25تعلق داشتن ،تعلق نداشتن ،بخش دوم

عصار جدید اسات یکی هه با نن در پیوند اسات اما ممکن است بیرتر به وععیت خا یک دوره
مربوط شاود ،به زندگی موقتی تعاق دارد :قراردادهای هاری موقتی ،اجارهنرینی ،رابطههای موقتی،
تورم هه ارزش داشااتهی پولی را موقتی میهند ،دلخوشاایهای موقتی – اما همه در متن فرااار و
تقاای مداوم .وقت نداشاتن در این معنا به عارر گاشاته و نینده تمام میشاود :گساستن از تاریخ،
نداشتن یک افق انتظار روشن و خوشبینانه .گاشته و نینده هر دو نمای درماندگی میشوند.
زمان در جامعهی ما به یکساااان نمیزماند .تیکتاک نن از ابتدای ورود ما به عصااار جدید دچار
نایکنوایی شااده اساات .ناهمزمانی همزمانها از پدیدههای چراامگیر جامعه ایران اساات .تکهپارگی
جامعه با پریرااانی زمانی همراه اساات .یک نکتهی هانونی دربارهی مسااهاهی انتذراساایون در ایران
فقدان یک زمانش اجتماعی-تاریخی دربرگیرنده در نن است.

فضاای اجتماعی تاریخ مند است .جامعه خود می ومی تاریخی است و ننچه اینک زیر این عنوان
میف میم در عصر جدید شکل گرفته است.
در زیر یر ی از تاریخ تاو فضای اجتماعی در ایران عرعه میشود .یرح ،هامل نیست و تن ا
با نظر به باث اصاای هه همانا موعاو انتذراسایون اسات ،خطویی از نن ترسایم شده ،و در واقع
تأملهایی است هه بایستی به رشته یک روایت هریده شوند و نظم یابند.
میخواهیم دریابیم هه جامعهی ایران در عصار جدید از ابتدا با جامع شدن چه مرکااتی داشت
و چه شاد هه عاملهای منیی پدیدنورندهی گسست و تبعیض اثرگاار شدند و پا برجا ماندند .یبق
یک نظم تقویمی یا موعاوعی تاو های فضاای اجتماعی را بررسای نمیهنیم .از این گوشه به نن
گوشهاش میرویم و از این دوره به نن دوره ،و گاهی مکث میهنیم برای یرح یک نکتهی نظری.
ابتدا در مینذریم هه چذونه به سوی جامعهی جدید رهت هردیم.
■ ورود به عصر جدید
ورود به عصر جدید با تجربههای شکست و ادراک عقاماندگی همراه است .شکستهای جنذی،
کومت مرهزی را با واقعیت تغییر دوران نشانا میساازد .با وجود مادودیت این نشانایی و ناتوانی
در ادراکِ رگاه های اصاااای تاو  ،اراده به تجدید و تاکیم قوا در موقعیتِ جدید ،اراده به تجدند را
برمی انذیزد .از زمان قاجار میل ترهیبی اراده به قدر و اراده به تکنیک و سااااختوسااااز مدرن پا
میگیرد و از سااویههای ثابت عقاانیت کومتی در ایران میشااود .از همان ابتدا تیکیکی میشااود
میان فکر مدرن و سااختافزار مدرن در سااازماندهی و ساارهو و تولید .قدر در ایران انتخا
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خودش را میهناد .سااااساااااهها عو میشاااوند اما چیزی در این انتخا تغییر نمیهند .قاجار
بنیانگاار بنای هج و هولهی مدرنیت ایرانی است.
ناوهی مدرن شادن و مدرن بودن دولت ،بازنمای مرکاا این مدرنیت است ،دستهم تا پیش
از انقاا  ،زیرا پس از  ۰۵۱۱شکل بازنمایی نن در دولت تغییر هرد« .تمدن بزرگ» نریام ری ،خود
را با صارا ت بدیل مدنیت مدرن معرفی نمیهرد ،اما اینک هدف تاقق «تمدن اساامی» به صور
قطبی در برابر مدرنیت قرار داده میشود.
دولت جدید با گساترش ورایف دولت و الزام هاربسات شایوههای جدید تقسیم هار ،مدیریت و
برنامهریزی ،و همچنین هنتر اهالی پا گرفت .دسااتذاه نن هم گسااترش یافت و شاااخ و برگ پیدا
هرد .دولت جدید از ابتدا یک موجود متناقض اساات :یک سااازمان خصااوصاای اساات ،همهنذام
نمایندهی امر عمومی.
در هرورداری جدید ،نظام تیولداری ،اِعطای لقا ،و اعطای امتیاز دگرگون شد و قالبی نو یافت.
اهمیت جدید با نظام ساطهی جدید شکل گرفت ،خود به نن شکل داد و تیبیتش هرد ،و بهعنوان
نمود سایاسیِ نظام ساطه ،به وزهی مغناییسیای تبدیل شد هه نقش م می در نرایش عناصر در
ماتریس اجتماعی دارد .همچنان هه اشاااره شااد ،نن را در تصااور از ماتریس اجتماعی میتوانیم در
قسامت بالا در سمت راست بینذاریم .هر هس و هر چیز به این وزه نزدیکتر باشد ،امتیازی برای
ارتقا مییابد .هرش نن را میتوانیم به صور بعرداری تصور هنیم هه عنصرهای امتیازور را به سمت
راساات و بالا میبرد .رابطه با هانون قدر را میتوان داشااتهی ساایاساای خواند هه نوعی داشااتهی
اجتماعی اسات .داشاتهی سیاسی در ایران یک سویهی ایدئولوژیک هم دارد ،اما شکل و قدر نن در
دورههای مختاف عو شده است.
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و تعیین هردن میادان بازی برای نن ،این یبقه را به ساااوی دلالی و وارد هردن جنس یا در ن ایت
ایجاد صانایع مونتاژ ساوق داد .هنتر هردن در عرصهی اقتصاد ،جزئی از برنامهی جامع هژمونیک
دولت بود .یک خروجی برنامه ،تضاامین منافع دولت خصااوصاای شاااه و وابسااتذانش بود .اموا این
مایل با امکانهای دولتی رشد میهردند و ماافظت میشدند.
اهمیت با اسااتراتژیاش برای انباشاات یا به بیانی دیذر رشااد و برنامهاش برای یظ ساااطه
مراخ میشاود .این ا را مراخ میهند و خودش توسط این ا مرخ میشود .مرخ شدن
مادود شدن است.
اقتصااد ،سیاسی است .اما این به معنای نن نیست هه هانون قدر سیاسی میتواند هر گونه هه
خواست اراده اش را در نن پیش برود .تاریخ جدید ایران ،از زمان شااق خوردن بازاریان در نستانهی
انقاا مرااروییت تا مبارزه با گرانیروشاای دورهی مراارف به انقاا  ۰۵۱۱و سااسس تا تعایرا
کومت اسااامی ،اقدام به دولتی هردن و اجرای سایاسات خصاوصیسازی ،مانوور میان بخشهای
مختاف اقتصااااد و فراهسااایونهاای مختاف بورژوازی ،و همچنین گوناههای پرتنوعی از قانونها،

 ۰م رداد وهابی به خایر نقش پیشبرنده و هنتر هنندهی دولت در سارمایهداریای هه در ایران استقرار مییابد ،نن را
از مقوله «سرمایهداری سیاسی» میداند .رجو هنید به توعی های او در این وبینار.
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پا گرفتن اهمیت جدید  −هه مبدأ نن را باید در دورهی ناصارالدین شاه دانست ،نه در دورهی
برنمد و تیبیت سااطنت پ اوی  −اتیاقی اسات در درون یک نظم تبعیضاای و یبقاتی .توجه به این
نکتهی بدی ی باعث میشااود نن را تن ا بهعنوان گسااساات نبینیم .الت خصااوصاای دولت جدید،
ادامهی استبداد قدیم است .مناِک ،با هر اسم و عنوانی ،مماکت را معاک خویش میداند و امر عمومی
را ،اگر پیش رود ،لطف خا خویش به رعایا میخواند .اما دولت جدید با دولت ساااطانی قدیم این
تیاو فزاینده را دارد هه ارادهی هانون قدر در نن بایساتی در سااختارهایی جاری شود هه از نن
چیز دیذری میساازند یا در برابر نن میایساتند ،بی ننهه تا به عنوان بخراای از ساایسااتم قصد
نافرمانی داشاته باشاند .ساطان جدید مدام تجربه میهند هه وقتی میگوید برو ،نمیشود .این امر
به ناو نشکاری در مورد زیرسیستم اقتصاد دیده میشود.
پ اویها یک مد رشد پیش بردند هه شکل ن ایی نن را در اواخر دورهی پ اوی دوم میبینیم.
عناصار اصاای این مد عبار بودند از :مدرنیزاسایون در سط  ،توزیع ناموزون امکانهای رشد در
هرور و بخش های اقتصادی ،ایجاد تج یزا  ،ساختارها و ن ادهای پرتیبان انباشت (جاده ،نموزش،
نظاام بانکی ،نظام گمرگی ،قوانین مالکیت ،قوانین هار ،هنتر هارگران و دیذر اهالی  )...و در همان
ا هنتر انباشت در شکل تابع نذه داشتن بورژوازی ،میدان دادن به سرمایهی خارجی و وابسته،
تخصی درنمد نیتی به واردا و ایجاد صنایع مونتاژ ۰.امکان دادن به بورژوازی و هنتر هردن نن
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نییننامهها و برپا هردن و برچیدن ن ادهای مختاف ،همه شاااهدهای هانجار رفتن دولت با اقتصاااد
اساات .اینها برخی نمودهای ساایاساای بودنِ اقتصاااد هسااتند .اما اساااس ساایاساای بودن اقتصاااد
اجتماعیشاادن هار اساات هه خود را در تیکیک ارزش مصاارف و ارزش مبادله مینماید .همتافتهی
تقسایم هار جدید اجتماعی و گسترش بازار و مناسبا هالایی مبنای پاگیری اقتصاد سیاسی است.
این رخداد اساات هه به دخالتگری دولت در اقتصاااد – هه در گاشااته وقتی از مالیا گیری فراتر
میرفت ،موعاعی و مقطعی بود ،میااً به صور دخالت در امر معیرت در دورههای قاطی – شکل
تازهای میدهد ،با ابعادی مقایسهناپایر با هر چه پیشتر در این عرصه دیده شده است.
از یکدیذر منیک شادنِ ارزش مصرف و مبادلهی هالاها ،و هار مرخ فردی و هار اجتماعی دو
روند موازی هساتند .رشادِ تیکیک نن ا خود را در رشاد گردش پو و رشد بازار مینماید .در ایران،
پیش از عصاار جدید هم ،بازار در شااکل پو ماور ،یعنی همچون عرصااهای فراتر از مبادلهی هالا با
هالا ،وجود داشاته اسات .گره خوردن به تجار ج انی تاولی اسااسی در نن ایجاد میهند .اهنون
معاوم میشود چه چیزی به صورتی ویژه میارزد و میتوان نن را وارد هرد ،بهعنوان ماصو داخای
صادر هرد و برای تولید بیرتر نن هوشید .این اتیاق از اواخر قاجار پرجاوه میشود.
روساتا پایذاه هار مراخ بود .مر اه به مر اه هار روی زمین تراخ خود را از دست داد و
هالای هرااورزی هم ماصو نیروی هار اجتماعی شد .هم از ش ر سرمایهداری به روستا رخنه هرد
و هم در درون روسااتا شااکلهای مالکیت بر زمین دگرگون شاادند .نقطهی تاو ننجایی بود هه
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
مالکیت پیششارط رشاد مناسابا سارمایه داری است .این تیبیت با قانون مررویه متاقق نرد.
جاوی تعر درباریان و زورمندان ماای به اموا تا دی گرفته شاد .در دورهی رعااشاه هم ثبت
اموا غیرمنقو الزامی شاااد و این امر نقش م می در تیبیات ماالکیاات اییاا هرد ،هرچناد جااای
مجموعهی سنتی متعر به مالکیت را خود پادشاه گرفت .اناصار تصرف در دست او بود .در زمان
مامدرعاشاه ،او و وابستذانش منابع مالی متعددی را برای ثرو اندوزی یافتند و از این رو ر و
نزشان برای تصرف زمین هاستی گرفت .این اصااح در ما اندوزی برای اصاا ا ارعی رغبت ایجاد
هرد .اصااا ا ارعای به اشایه راندن هار مراخ روی قطعه زمین مرخ را تسریع هرد .هار
هرااااورزی هم با هالایی-پولی شااادن مناسااابا در می وم پیشگیته در نساااتانهی انقاا تا د
تعیینهنندگی گرایشِ غالا ،اجتماعی شده بود .پس از انقاا مناسبا هالایی-پولی هامااً بر روستا
چیره شد ،اما نه به نن صورتی هه به انباشت سرمایه در بخش هراورزی میدان دهد ،باکه به صور
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خردهمالکی و تولید دهقانی هه تولید هالایی سااده است ۰.همسای این تاو ها از جمعیت روستایی
و هوچگر هاساته شاد .س م جمعیت ش رنرین در ا اعر دود  ۱۱درصد هل اهالی است ،در
الی هه برنورد میشاود در نیمهی قرن نوزدهم شا رنرینان  ۸۱درصد اهالی باشند ۱۱ .درصد در
ده ساهن و  ۸۱درصد هوچنرین بودند۸.

 ۰هاووس واعااای مرااخصاااتی را برای تولید دهقانی برمیشاامرد هه عمدهترینشااان اینهایند .۰ :زراعت روی ماک
شاخصای اسات .۸ .در نن وا د اساسی تولید خانواده است .۵ .تقسیم هار میان افراد هارهعن است و شکل سادهای دارد.
 .۰تولید برای مصاارف خانوادگی وزن بالایی دارد (در مقایسااه با تولید برای فروش) .۱ .به هارگیری ماشاایننلا در د
پایین است .بنذرید به:
هاووس واعاای ،اقتصااد سایاسی ایران (ج ،)۰ .ساختارهای پیراسرمایهداری در اقتصاد ایران .ت ران :انترارا صمدیه
 ،۰۵۳۸ص .۳۱−۳۱
 ۸یرواند نبراهامیان  ،ایران بین دو انقاا  .ترجمه ا مد گلمامدی مامدابراهیم فتا ی .ت ران :نرااار نی . ،۰۵۲۰
.۰۱−۰۱
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دربارهی اینهه م اجران به شاا ر چذونه جا مایط جدید شاادند ،مجموعهای از توصاایفها
داریم .برخی عبار ها و مقولهها در این توصاایفها این ایند :شاا رینراادن روسااتایی و در عو
روستاییشدن ش ر ،اشیهنرینی ،ابینباد ،زورنباد ،هارگر ساختمانی ،دستیروش ،ش ری-دهاتی،
ت رانی-ش ا رسااتانی ،تودهی فقیر ،نانرامیهای ش ا ری ،شااورشهای شاا ری .به این گونه مقولهها
برمیخوریم در بررسیهای جامعهشناختی ،سیاسی ،گزارشهای رسانهای ،ادبیا و سینما.
تیاو ها و تبعیضهای میان منایق هرااور در شاا رها بازتولید میشااوند .ت ران بهعنوان نمونه
ت رانی ،هرد ،عر  ،ترک و لر خود را دارد.
هل هرااور تنرنکخورده اساات .ش ا رها نیز تنرنکخوردهاند .گساالهای فقر با گساالهای ناشاای از
م اجر تا د زیادی همسوشااانی دارند .گساالها لایهلایه هسااتند .در ت ران بهعنوان نمونه میتوان
دید هه نمدگان با موج  ۱۱ساا پیش م اجر از یک نا یهی خا بیرتر هجا ساهن شدهاند ،در
بیست سالهی او پس از انقاا عمدتا در هجا جمع میشدند ،و در دورهی اخیر هه با گسترش فقر
و فااهت همراه است ،بیرتر در چه مااههایی میتوان به ننان برخورد.
بخش بزرگی از هارگران صنعتی ایران ریرهی روستایی دارند .بسیاری از م اجران هه نتوانستند
جا هارخانههای متوساط و بزرگ یا هار تخصصیشدهای در بخش ساختمان (گدهار ،هاشیهار و
همانندهای اینها) شاوند ،تودهای را ترکیل میدهند هه در بسیاری از ش رهای ج ان اشتغا های
متنوعی دارند در شاکل درنوردن روزی خود از خیابان .اینان تودهی هاراند .چرخ ش ر بدون نیروی
هار ننان نمیچرخد ،هر چند چه بساا زاید و برهمزنندهی دهوراسیون بخشهای شیک ش ر قامداد
میشوند .این توده بزرگترین بخش پرولتاریای ایران را ترکیل میدهد.
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تودهی فقیر شا ری نقرای اسااسای در تاو های سایاسی ایران اییا هرده است .گسستذی به
شاورش و انیجار انجامیده اسات .تودهی فقیر ش ری گاهی خود پیرذام بوده ،چیزی هه در همین
دورهی اخیر ،در دی ماه  ۰۵۳۱و نبان  ۰۵۳۲شااااهد نن بودهایم ،و گاهی به جنبشهای برانذیخته
توسط نیروهای دیذر پیوسته :دو انقاا مرروییت و عد ساطنتی  ۰۵۱۱شاهد ضور و نقش ننان
هستند.
روساتاییان و اهالی ش رهای دورافتاده و ماروم را نباید بهسادگی در زمرهی قررهای سنتی به
شامار نورد .دوگانهی سانتی−مدرن در مرهز پدید مینید و اشااره به دو فضل یعنی بینش و پایذاه
دارد .جدا سنت گرا و متجدد جدا بینری نا نیست بیرتر از ننکه موعو فاسیه باشد ،موعو
اقتصااد سایاسای اسات .جدا بر سار امتیازوری است .اما تودهی روستایی و نیز فقیر ش ری هید
امتیازی نداشاااتند .اینهه سااانتگرایان تااش میورزیدند و میورزند تا در میان ننان تبایا هنند و
نیر ویراان را به نیع خود بسیج هنند ،داستان دیذری است .جایذاه اصای روستاییان با هنارافتادگی
مراخ میشاود .هنارافتادگی از رشاد ،گامبهگام رفع میشاود اما نه به صور رشدی هه به یک
پیوساتذی باهیییت برساد .م اجر به شا ر مرکل هنارافتادگی را ل نمیهند .مااههای فقیر و
اشیهی دور ش رها تجسم این هنارافتادگی هستند.
تودهی فقیر شاا ری در میان همه گروههای اجتماعی در ایران بیرااتر اسااتعداد نن را دارد هه
امل سایاست ستی نده ) (contentious politicsشود .انقاا  ۰۵۱۱و اعترا های ماای و
فراگیر در بیش از چ ار دههی اخیر این قابایت را نمایش میدهد .اشاایهنرااینها در انقاا فعا
بودند ،اما روساتاییان در مجمو همراهی چندانی با انقاا نداشاتند .دستهم این است هه چندان
یرفدار نیتالاه خمینی نبودند .در روسااتا ،پایذاه کومت اساااامی در دورهی جنگ با عراق تقویت
شااد .وقتی دهی هرااته میداد ،یا جوانانی از نن جا بساایج و سااساه میشاادند ،نیون به جریان
میافتاد.
پایذاه اصای ماها در ایران ش ر است ،نه روستا .همواره ماها ش ر و ماها ده از هم متیاو
بودهاند .نا یههای هم با هم فرق داشااتهاند و دارند .شاا رها به یک درجه و به یک شااکل ماهبی
نیساتند .ماها ن ادینهی ش ری – هه ماصو ن اد رسمی وزوی است  −تازه در دوران جدید و
با تس یل رفتونمد میان ش ر و ده وارد روستاها میشود.
در ایران همچون دیذر هراورهای مساامان ،در عصار جدید دو پدیده و روند در رابطه با ماها
چرمذیر است :اساامی شدن اساام ۰و همراه با نن از نو مسامان شدن از جماه در شکل پعرمسامانی

 ۰این اصطااح از عزیز العظمه است .بنذرید به:
Aziz Al-Azmeh, Islams and Modernities. London and New York: Verso, 1996, P
56.
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■ دگرگونی بزرگ
در میان ما هم اساااسِ «دگرگونی بزرگ» (هار پولانی ) شااکل گرفتن زیرساایسااتم اقتصاااد و
تیکیک شدنش از اجتما است ،اقتصاد جدید سرمایهداری هه هم جسمی دارد – در شکل هارخانه،
بازار ،و ج انی انباشااته از هالا  −هم رو ی .روح ساارمایهداری ،به میابه ساانجش هارنیی ،هاردانی
سودنور و سابذری هدف−وسیاه ،با فضل جدید به ایران دمیده شد .روح دورههای پیرین نا باور
بود .تیاوتی ناتی قایل می شاد میان شاه و رعیت ،میان اشراف و عوام ،میان این یاییه با نن یاییه،
میان این فرقه با نن فرقه .روح دورهی جدید صور باور ) (formalistاست در مینذرد به هارهرد
 ۰مقالهی زیر نوشتهای م م دربارهی نقش منابع در جنبشهای اجتماعی است:
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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باه معنی مسااااماانگردیِ گزافههار ) .(over-Islamizationدر دورهی پ اوی دو روند پیش
میروند و در بساایج انقاابیِ رهن ساانتگرا در انقاا  ۰۵۱۱به ثمر مینرااینند .تأساایس وزهی
عامیهی قم ،نظم یافتن نموزش وزوی و انکراااف رسااتهی دینی ( religious fieldبه قو پیر
بوردیو) در میان شاایعیان و تا دی ساانیان ،تأساایس نرااریا ماهبی ،انترااار انبوهی هتا ،
شاکل گیری مؤساساا دینی مختاف و اعزام مباا به گوشه و هنار هرور همه از نرانههای این دو
روند هساتند :با یکی اساامی راستهیش شکل میگیرد هه میخواهد با فکر عصر جدید مقاباه هند
و از خود تواناایی رهبری فکری در ج اان نو را ابراز هناد ،با دیذری اسااااام عرفی بهعنوان تختهی
پرشای اساتیاده میشاود هه در عین ا دور انداخته میشاود .مسامانی قدیم را به اندازهی هافی
ایدئولوژیک و سیاسی نمیبینند.
نومساامانی جاوهای از «دگرگونی بزرگ» است ،همچنان هه روگردانی از دین و نقد نن جاوهای
دیذر از نن اسااات .دگرگونیهاای فرهنذی در فضاااای اجتماعی بازتا مییابند ،منزلتهای جدید
ایجاد میهنند و منزلتهای قدیم را از نو تعریف میهنند .خودنگاهیها و هیییت صدق و ها نن ا
متاو میگردد.
مجموعاهی تاو هاایی هاه در وزهی دین رخ میدهاد ،سااانتگرایان را از نظر منابع مالی،
ساااازمانی و فکری قوی میساااازد .دورهی پ اوی برای وزهی دین دورهی تج یز و تاکیم منابع
اسات .جنبش ن ایی عد پ اوی هه درمیگیرد ،معمنمان از نظر بسیج منابع از رقیبان جاوتراند .این
جاوافتادگی میسااار نمیشاااد بدون امتیازهایی هه وزهی دینی به پراااتیبانی دولت از نظر منابع
داشت۰.
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اندازهپایر و این هه هدام توانش میتواند اندازهگیری شااده و در جدو سااود و زیان بنراایند .این
صاااور بااوری با دو نا مراااکل پیدا میهند :نا اربا دولت و نا اربا دین و مجموعههای
مرتب ط باا هر دو دساااتاه ،و برعکس :این نوا صاااور جدید را نمیپایرند و نمیخواهند درباره
هارنییشاان و میید بودنشان سا پس بدهند و موعو سابرسی قرار گیرند .جامعهی جدید با
نیازها و برنورده شادن نیازها مراخ میشاود .دیذر هسای روا نیست بذوید من نیازی را برنورده
میهنم به این صور هه تعیین میهنم نیاز شما چه باشد .اما روا نبودن ،به معنای واقعیت نداشتن
نیست.
در ایران ،ناابرابری در نساااتانهی ورود به عصااار جدید با دوگانههای فقیر-غنی ،عوام−خوا ،
رعایا−اعیان و اشاراف به بیان درمینمد .زارعان بخش اصاای رعایا را تراکیل میدادند .هارگر اسام
عام نداشات ،و بساته به صنف و نو هار نامی خا مییافت :نهنذر ،مسذر ،رنذرز ،تنهتا  ،ما ،
خیاط ،پالاندوز ،فراش ،عماه ،فعاه ...فعاه معمولاً به عماه و بنا ایااق میشااد .در نغاز شااکلگیری
نگاهی یبقاتی جدید ،از نن استیاده میشد برای اشاره به هل یبقهای هه بعداً هارگر خوانده شد.
ساارمایهداری با رشااد بازار توسااعه پیدا هرد .اقتصاااد معیرااتی هه در ولایا و هااً در خارج از
ماادودهی شااا رهاای بزرگ چیره بود ،بهتدریج جای خود را به اقتصاااادی داد هه در نن تأمین
بیمیاانجی نیازهای زیساااتی و رابطهی هالا−هالا جای خود را به رابطهی پو −هالا داد .پو زبان
مراترک شاد ،مساویساز شد .قیمت ،نیروی مارههی شکلگیری و گسترش زیرسیستم اقتصادی
است.
در باازار قادیم هم قیمات مقولاهای پاایاهای بود ،اماا اتیااقی هه با ورود به عصااار جدید افتاد
همذانیشدن قیمتگااری بود :میارزد؟ چقدر میارزد؟ این نو نذاه ارزیا  ،نظام ه ن را بارانزده
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
تاجر−تولیدهنندگان سربرنوردند .تاجران هه در گاشته ارج اجتماعی داشتند ،در دورهی جدید هم
ارج خود را یظ هردند .سارنمدانشان از اعیان ردهی میانی بودند .در دورهای هه ارجشناسی قدیم
جای خود را به ارجشاناسای جدید می داد ،این موعاو اهمیت داشت .ننان با ارج وارد عصر جدید
شدند ،و زمانی هه دربارِ بیا ترام شده به ننان بیا ترامی هرد ،به جنبری پیوستند و نن را به مدار
تازهای هراندند هه با نام مررویهخواهی نماد ورود ایران به عصر جدید شد.
شاااکلگیری جامعهی جدید ایرانی در قالا تبدیل مماکت ماروساااه به هراااور جدید انجام
میپایرد .این به معنای نقش بالای زور در روند پیوساتهگردانی اسات ،بی ننهه نیروی چرمذیری
برای گریز از مرهز وجود داشاته باشاد .تکهپارگی ه ن به مواد و مصال نظم تبعیضی جدید تبدیل
میشااود .اهیر ولایا میشااوند اشاایه و موعااو مااساابا امنیتی مرهز برای مرزبانی .معضاال
انتذراسایون در شاکل قومی-نا یهای نن پا میگیرد .یکسارچذی ،امر نظامی اسات .در درون صار،
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تکهپارگی ادامه دارد .ادراک تبعیض اما وقتی پدید مینید هه روابط بیرتر میشود ،با گسترش بازار
جدید ،امکانهای مل و نقل ،و ضاور همهجایی دولت به صاور بوروهراسی و همچنین استقرار
نظام نموزشی جدید .هرور از تکههای بیربط ساخته نرده بود .هم پیوستذی نسبی وجود داشت و
هم میل ترهیبی و درک مؤثری از همساارنوشااتی هه در شاارهت فعا ولایا در وقایع مرااروییت
خود را نرااان داد .همسای تبدیل مماکت ماروسااه به هرااور ،در درون تکهها و قطعهها لایهبندی
جدید شکل گرفت .تکههای لایهبندیشده امکان پیوستذی ساختاری یافتند.
■ گذار از جامعهی تکهتکه و تشکیل ملت جدید
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شاااکل ه ن جمعیتهای انساااانی در همه جا معمولاً تکهتکه اسااات .در پ نهی ایران تاریخی
موزائیکی میبینیم از قومها ،یاییهها و عراایرهها ،شاا رها و روسااتاها .ارتباطها اندکاند ،تنا میان
شا رها ،تنا میان مرهز کمرانی با نوا ی .در جماعتهای ش ری و یاییهای ردهبندی وجود دارد.
اما تصاور از یک ردهی بالایی یا پایینی در سرتاسر هرور به صور یبقه واقعیت عینی ندارد .ردهها
وجوه مرااترهی دارند ،اما این نباید باعث شااود هه قایل به وجود یبقههای فراگیر شااویم ،مذر در
بیانی فرانذر و به همان نساابت انتزاعی .ردهبندی یبقاتی بر مبنای اشااتراکها یکساار انتقا پایر
نیست به هستی شناسی اجتماعی در شکل عینی نن .خان این نا یه یا رئیس این یاییه لزوم ًا هید
همبساااتذی یبقاتی با خان نن نا یه یا رئیس نن یاییه ندارد .ممکن اسااات به خون یکدیذر هم
ترنه باشند .چیزی به اسم همبستذی مای هم وجود ندارد« .مات» با دین تعریف میشود و معاک با
مناِک .یک هویت روایی هم در یو تاریخ شاکل میگیرد هه مردمان یک پ نه تاریخی یا بخری از
ننان را به یک منراأ وا د برمیگرداند .توان همبستهساز این هویت روایی تا دی نیست هه قومها
و یاییهها در نبرد مداوم با هم نباشااند .چیزی به اساام داخل و خارج ،و خودی و بیذانه در معنای
امروزی هامه وجود ندارد.
ماتباوری با ادعای همبساااته هردن جماعتهایی پا میگیرد هه اینک در جمعشاااان «مات»
نامیده میشوند .مات تبار دینی و روایی دارد ،و با پنداشتهایی درباره خاک و خون و تاریخِ پیوسته
همراه اساات .در هید جا نمیتوان مضاامون نن را سااکولار نا خواند .غیر دینی در غیر مای
سااارریز میشاااود و در اداماه ،غیر مای غیر دینی را بازتعریف میهند و به نن هیییت تازهای
میدهد .ماتباوری ،نا باوری اسااات ،چون مبتنی بر باور به سااارشاااتی ویژه اسااات ،و همچنین
اسااطورهباوری اساات ،زیرا ساارشاات ویژه را تن ا میتوان بر روی اسااطوره بنا هرد ،و ننجایی هم هه
نمودی شابه عامی مییابد و به نژاد و ژن ویژه متوسال میشود ،دارد به اسطوره جامهی فریبندهی
عام را میپوشاند.
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ادعای هانونی ماتباوری همبسااتهسااازی اساات ،انتذراساایون مای اساات .تراژدی ماتباوری در
برنورده نکردن این ادعا اساات .ادعا به مسااتمسااک ساارهردگان در تعیین ساارنوشاات جمعیتهای
انسااانیای تبدیل میشااود هه اینک «مات» خوانده میشااوند .این ساارهردگی از مواد و مصااال
تکهپارگی ه ن یک نظام تبعیضااای تازه میساااازد هه اهنون با ردهبندی یبقاتی رو به پیوساااتذی
همراه است۰.
ما از جمعیت تکهتکهی ه ن به جامعهی «مای» یبقاتی پر از تبعیض و جدایی جدید میرسیم
و این جامعه ،با پیرارفت تجدد ،دچار جدایش سایساتمی هم میشود ،۸زمانش نن شتابزده و تابع
زمان ج انی میشود و عوار

ناهمزمانی همزمانها در نن پرجاوه و پرتأثیر میگردد.
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■ قدرشناسی جدید و تبعیض در حاشیه و مرکز
قدرشاااناسااای جدید تاقی تازه از هر نا یهی هراااور و مایههای فرهنذی را به دنبا مینورد.
عناصری از نذاه قدیم هه امنیتی ،ماهبی و یاییهای بود یظ میشود و وارد نظام تازهای از ارزیابی
میشود هه در نن همزمان دو سیاست همسانسازی و تیاو گااری پیش میرود .این دو معمول ًا در
تقابل با یکدیذر نیستند .همسانسازی ناهمسانها با بازتولید و تیبیت تبعیض همراه میشود .به هر
نا یهای اینک از زاویهی امنیتی یعنی جایذاه نن در مااساابا برای یظ و گسااترش قدر مرهز
مینذرند و همچنین از زاویهی ب رهزایی اقتصاااادی .در ساااابذریِ میارزد-نمیارزد ،خود مردم و
دساااتاوردهای زندگی تاریخیشاااان جایی ندارند یا جای اندهی دارند .تیاو زدایی هنتر هننده را
ایدئولوژی ناسایونالیساتی مرهز توجیه و ترویق میهند .این ایدئولوژی با بینش اسطورهای نا باور
پیش مینید .روایتی را بهعنوان روایت رساامی از تاریخ ساارزمین برمیهرااند .ایدئولوژی مرهز در
 ۰در مر ااهی هنونی پیرااارفتذی نظاام یبقااتی و جادایشهاای اجتمااعی مدرن به هم زدن نظام تبعیضااای از راه
تجزیهیابی تکرار تراژدی ماتباوری اساات نن هم از یریق جرا یای هه با خونریزی شاادید و در هر صااور با مرگ و
تبااهی همراه اسااات .در دورهی عااارور تقویت هرچه بیراااتر مضااامون اجتماعی مبارزه عایه تبعیض ،ماتباوری
زمانپریرای اسات ،چون مبتنی بر تیکیک خودی-غیرخودی است .ماتباوری خو دربرابر ماتباوری بد شاید در نغاز
دورهی گاار از جمعیتهای تکهتکه در قالا مماکتهایی همابیش ماروساه به هرورهای جدید معنا و مضمونی واقعی
میداشت .اینک اما مضمون ماصننل نن تکرار تراژدی ماتباوری در موقعیتی است هه میتواند فاجعهی مطاق باشد.
 ۸ایدهی تقساایمبندی سااه مر اهای جامعهی تکهتکه – جامعهی لایهبندی شاادهی جدید – جامعهی مدرن جدایش
یافته به لااظ ساایسااتمی در اصاال از نیکااس لومن اساات .ال امگیری از خطوط های فکری اوساات ،نه جزئیا نن .من
بهویژه نامیدن جامعهی ایران در پیش از دورهی جامعهی «مای» جدید ،به جامعهی تکهتکه را دقیقتر و مناسااااتر از
عنوانهایی چون جامعهی فهودالی میدانم .در مورد تقسیمبندی لومن بنذرید به اینجا:
Niklas Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik - Studien zur
Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 1., Frankfurt/M 1980.
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■ ملت و انتگراسیون
گیتیم هه در دورهی منجر به انقاا مراااروییت می وم جدید مات شاااکل گرفت .این مقوله
چارچوبی شاد برای یرح مساهاهی انتذراسایون ،در تهوری به صاور ترخ دادن به مردمی هه
هراور را میساازند ،ارجن ی به ننان و پیش گااشاتن قوقشان .ننجایی هه مات در عمل تظاهر
مییابد ،چه در گیتمان سایاسی غالا و چه در تجمعهای ممتاز ،معاوم می شود هه بعرشی یبقاتی،
جنسایتی ،قومیتی ،ع قیدتی و سایاسای اسات از هلن جمعیت .ترهیا دور او مجاس شورای مای
مظ ر پایهگااری این بنای هج و ناق بود :جمعی ترکیل شده از شاهزادگان و درباریان ،گروهی از
اعیان و اشااراف و مااهان و ساارهردگان ایلها ،تجار و اسااتادهاران مرتبط با بازار (اصااناف) ،عاما و
بخرااای از فااعااااان جدید .تغییرهایی هه از نن پس در می وم مات داده شاااد ،همه بر مدار یک
انتذراسیون ناق و معیو بودند.
راهراً بهتدریج مانعهای یبقاتی تعاق به مات برداشاته میشود ،اما این به دلیل جاافتادگی یک
نظام امتیازوری اسات هه به خایر عماکرد مبنایی نن دیذر لازم نیست در قانون در همه جا تاباوی
ورود ممنو را برافرازند .ورود ممنو ِ صااری شااامل زنان میشااود و دگراندیرااان و منتقدان نظام
سااطه .در مورد زنان در اواخر کومت پ اوی ورود ممنو ِ قانونی تعدیل میشود ،اما پس از انقاا
دوباره زنان از جمع مات دارای ق هامل هنار گااشته میشوند .دین هم مبنای ردهبندی در درون
مات و اف گروهی از نن میگردد .ننچه از نغاز تاهنون ثابت مانده اساات ،ممیزی ساایاساای در
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میاان قومهاا و ناا یاههاای مورد تبعیض واهنش ایدئولوژیک برمیانذیزد .از امکانهای ارجگااری
متقابل هه شاخ جامعیت هیییتمند جامعه است ،هاسته میگردد.
وقتی مرهز با رهت از نیع خود جنس مماکتی را جور میهند ،یعنی بنابر اقتضای قدر نن را
نظم میدهد و نیین و ساازوهارش را تعیین میهند ،داشتهی فرهنذی یکی میتواند نداشته باشد ،و
نیز داشااتهی اجتماعی او نداشااته به سااا نید ،اگر فرد در میان قوم یا منطقهای ناجور بارنمده
باشد.
از نظر هاانون قادر در ولاایاا جنس جور نیسااات ،در مرهز نیز .قادر مرهزی ،متجدد هه
میشاود ،قرارهای سنتی را پس میزند ،اما این بدان معنا نیست هه سیستمی هه بهتدریج ن ادینه
میشاود ،متجددان را انتذره میهند .انتذراسیون با الزاما قدر پیش میرود هه یک وجه بارز نن
انتذراساایون ساایاساای ناق اسات ،انتذراساایونی اساات هه مادود میشااود به جا متجددان در
دسااتذاه بوروهراتیک ،همچنین تقویت زیرساایسااتم اقتصااادی جدید و از این یریق تقویت پایذاه
قررهای مدرن.
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تعیین ترهیا مات اسات هه در درون خود ردهبندی امتیازورانهای دارد بر سا یبقه و جنسیت و
دیانت و قومیت.
جنبش مرااروییت خیزی تاریخساااز بود ،اما پرش نن نساابت به وریههایی هه باید از نن گار
میهرد ،باند نبود .دساتاورد اصاای نن شکلدهی به وزهی سیاست جدید ،ورود نسبی ولایتها به
نن ،تراکیل انجمن ،تأسایس رساانهی سیاسی و به راه انداختن گردونهی سیاست ستی نده بود .با
این سایاسات دولت مورد خطا قرار میگیرد و به چالش گرفته میشااود .دولت به موعو چالش
عمومی تبدیل می شاود .در گاشاته دولت چنین موعاوعیتی نداشت .دولت هم مردم را به موعو
چالش تبدیل هرد ،از مجرای مایت.
در دورهی رعااشاه ،برای مات  −هه قرار بود جمعهنندهی جمعیت و مبنای قدر باشد  −یک
جانراااین جعل شاااد :مایت .پایهی نن را در ع د باساااتان ن ادند .از دید ایدئولوژی جدید فااهت
امروزین توعاای خود را نه در وعااعیت عمااً موجود ،باکه در عاملهایی میدید هه ما را از نن ع د
باسااتان دور میهرد .تعاق به مایت نریایی – هه میگیتند به یعمن وجود شاااهان اسااتوار گرااته و
تاداوم یاافتاه  ،−شااااخ تعاق باه ماات شاااد .تبعیض و هناارگاااری یاک پایهی ایدئولوژیک
نرهائیک−مدرن یافت .مردمی هم هه موعااو تبعیض میشاادند ،با منطقی مرااابه ،یک ایدئولوژی
نرهاائیاک-مدرن جور میهردند .ننان هم خود را باساااتانی مینمودند و همزمان پرچم قخواهی
مدرن را برمیافراشتند.
پس از انقاا  ،۰۵۱۱امت یا مات مسااامان جای مات مترااخ شااده با نن مایت را میگیرد.
این بار تعاق به مات بر پایهی نسابت با شیعهی جعیری تعیین میشود .در هر دو دوره نظام ساطه
از تجدد و سانت تعرییی ایدئولوژیک به دسات میدهد .اینها هعدهای امتیازوری هستند هه در نن ا
سرسسردگی ،نظم ،بینش و منری معین به هم گره میخورند .تجددگرایی رعاشاهی نرهائیک است،
از ایران پیش از اسااام اساطوره میساازد و سااطهی خود را با شیوههای ه ن ساطنت ایرانی پیش
میبرد .سااانتگرایی جم وری اسااااامی هم مدرن اسااات ،اراده به قدر نن هیییتی مدرن دارد و
شاییتهی شایوهها و ابزار و تکنیکهای مدرن ساطه است .اساامیسم ایرانی همبسته با ناسیونالیسم
ایرانی اسات ،دگردیسای نن اسات ،نساخهای از نن است .ایرانیت از اساامیت ب ره میگیرد در برابر
تجددگراییِ برجساتههنندهی روشانذری و خواهندهی نزادی و مسااوا  ،و اساامیت هم از ایرانیت
اساتیاده میهند برای تاکیم سااطهگریای هه به تقابل ما در برابر بیذانذان یا ما در برابر دشمنان
نیاز دارد .بنابر تصور ناسیونالیسم ایرانی و اساامیسم ایرانی ایرانیت دارای یک هستهی مرهزی است
هه اصاال و نا نن را ترااکیل میدهد .این هسااته در هر دو ایدئولوژی پ اوی و شاایعی همسااان
هساتند .نن را هراف میهنیم با بررسی جغرافیای امتیازدهی و میزان و ناوهی مخایا قرار دادن
اهالی منایق مختاف .امتیازوری و ساوژهگردی باوچسااتان با جایی چون فارس یا اصای ان یکسااان
نیست .باوچستان در اشیهی هستهی ممتاز است.
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در زمان پ اوی یک شاعار شااخ « ،خدا ،شاه ،می ن» بود .پس از انقاا  ،شاه جانرین دیذری
یافت ،اما همتافتهای هه در نن عنصار قدر تعریفهننده و تعیینهنندهی دو عنصر دیذر میشود،
دگرگون نراد .بر این پایه می ن به خودی خود وجود ندارد .قدر است هه به نن معنا میبخرد و
د تعاق به نن و ب رهوری از نن را مرخ هند .می ن موعو دستکاری و جعل است .سنتگرایی
در هر دو شاکل ناسایونالیسام باساتانگرا و اسااامگرا با پاساداری از هایت سنت و میرا فرهنذی
همراه نیسات .هر دو دسات به انتخا میزنند .گاشاتهی تاریخی هم با ساانسور و تبعیض مواجه
میشاود .بر همین قرار هر دو ایدئولوژی نو همساانی از سیاست یادنوری را پیش مینورند :برخی
چیزها میتواند به یاد مردم بماند ،برخی چیزها نه .هر دو افظهی مردم و بایذانی گاشاته و اسناد
معاصران را دستکاری میهنند .جعلِ سنت ،رویهی هر دو مرام است.
■ سنت و تجدد

 ۰برنمد و سایر این تقابل از م مترین فصالهای تاریخ معاصار ایران است .هااً میتوان گیت هه مسهاهی سنت و تجدد
یکی از م مترین پرساشهای هساتیشناسی اجتما ماست .هستیشناسی اجتماعی متکی بر دادههای امروز و دیروز از
جامعه اسات ،و به سا م خود میتواند به یرح پرساش و روشن هردن زاویههای دید در بررسیهای تاریخی همک هند.
در زیر به نکتههایی اشاره میشود:
پاساخ رایج به مساهاهی سانت و تجدد ترهیبی اسات از بوده دانستنِ دو فرهنگ مختاف و سوژههای امل نن ا .معمولاً
فرهنگ و سبک زندگی مبنا قرار میگیرند و بر اساس نن ا تیکیکی در جمعیت میشود :یک بخش میشود متجدد ،یک
بخش سانتی .در نذاه جامعهشااناساانهتر ساابک زیساات و ج انبینی به شایوهی زیساات مادی و نو فعالیت اقتصااادی
برمیگردانده میشاود .اِشاکالی هه در این رویکرد وجود دارد گرایش نا باورانه اسات .این تصور پایه قرار میگیرد یا از
شیوهی نذاه اصل میشود هه گویا سنت و تجدد قایم به نا هستند و سنتی و متجدد دو تیرهی انسانی با دو سرشت
متیاو را مراخ میهنند .اما دو نا راهراً مجزا جدابودگی و استقاا خود را از دست میدهند وقتی بازتا نن ا را
در هم ببینیم و دریابیم هه بازتا در دیذری تا چه د برای هویت هر یک تعیینهننده اسااات .سااانت تعیین میهند
تجدد چیسات و تجدد تعیین میهند ،سانت چه باشااد .این بازتا ِ تعیینهننده ،فراز و فرود دارد .در همه جا ،و نه تن ا
در ایران ،میبینیم هه تقابل شااد میگیرد و با دگرگون شاادنِ هسااتیِ مبنای تقابل خودِ می ومهای ساانت و تجدد
تواناییشاان برای توصایف واقعیت اجتماعی را از دسات میدهند و هارهرد موععی مییابند یا تن ا روشنذر رخدادهایی
در پرااات سااار به لااظ تاریخی میشاااوند .ممکن اسااات تا دی جای سااانتی را ماافظههار بذیرد ،جای متجدد را
تاو خواه .و اصااولاً ممکن اساات دیذر نیاز خاصاای به این جیت برای توصاایف وعااعیت هنونی نداشااته باشاایم (به این
موعاو در پایان نوشته برمیگردیم) .اشاره به این تاریخیت لازم است به خایر پویش می ومها و پایهی نن ا در واقعیت.
چنانکه هماهنون باید ا تیاط بیرتری در استیاده از نن ا به هار بست ،در مقایسه با میااً در دورهی انقاا .
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برای تبیین تقابل میان سنت و تجدد ۰در قالا فضای اجتماعی هر دو را به عنوان دو نو فضل
تعریف میهنیم ،و یادنور میشااویم هه فضاال را هم بهعنوان برتری میف میم و هم بهعنوان نوعی
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دانش و منش .رقاابت بر سااار جایذاه در ماور عمودی با اتکا بر پایذاه در ماور افقی به اعتبار نو
فعالیت اقتصاادی (سنتی یا جدید) ،نو دانش (قدیم یا جدید) ،و سبک زندگی (سنتی یا جدید) در
یک هاام رقابت میان دوگونه فضل است.
رقابت با شارو عصر جدید نغاز میشود .این به نن معنا نیست هه گاشتهای ندارد .در ش رهای
منطقهی پ ناوری هه ایران با هر تعرییی بخرای از نن است ،نوعی زندگی ش ری جریان داشته هه
نراانههایی قوی ا ز نن در ادبیا بازتابیده اسات .بخش اصای ادبیا به دو زبان اصای منطقه یعنی
عربی و فارسااای کایت از وجود جریانی در زیسااات و فکر میهند هه امل یک هویت فرهنذی و
اجتماعی بهنسبت مستقل از زیست و فکر شریعت مدارانه است .دبیران و شاعران و فیاسوفان عمدت ًا
بدیل نذرش نا باور یا متمایل به نا باوری پایه قرار دادن رابطه اساات نه باشااندههای دو سااوی رابطه .باشااندگی به
رابطه برمی گردد و بدون تمایز و تقابل و بازتا واقعیت ندارد .این در عین ا نیی نیس باشاندگی نیست ،یعنی چنان
نیسااات هه ما در عرصاااهی وجود تن ا به رابطهها برخوریم .اما در دورهای رابطهای در روندی معین ،تعیینهننده برای
هویتیابی میشود.
جامعه جمع ارتباطهاسات .خارج از رابطهی بازتابی سنت-تجدد یک فرد یا گروه نه سنتی است ،نه متجدد .به این دلیل
نادرساات اساات تاقی عمومی از تودهی روسااتایی به عنوان ساانتی« .عقاماندگی» از پویش شاا ری در عصاار جدید
خودبهخود سنتگرا بودن نیست.
وقتی نا باور نباشایم ،همسوشاانیهای موعاعی و شخصانی را هم میتوانیم به سادگی منظور هنیم .سنتی و متجدد را
نباید به عنوان دو سانخ ایدهن در نظر گرفت هه بیان نسابتشاان به صاور یا این – یا نن است .تیاو ها وقتی بیان
فرهنذی و سایاسای روشن مییابند و در سبکهای زندگی هامااً متمایزی جاوهگر میشوند ،بارز میگردند .گیتمانها به
صاور موعاعی تقابل قطبی مییابند و در واقعیت زندگی درهم میروند .همواره باید پرسید :از چه نظر ،درهجا ،بر سر
چه مساهاه ای؟ در مورد نغاز تاریخ تیاو از تقابل فضال جدید و قدیم ساخن گیتیم .اما این تبارشناسی تن ا فصل او
داساتان را توعی میدهد .پس از نن نمیختذی جمعیتی و پویش نسای پیش مینید .رشد جمعیت ،تارک جغرافیایی،
و جابجاییها روی هر دو ماور عمودی و افقی انتقا از موعااع به موعااع دیذر و گاه شااکلگیری یک موعااو جدید را
موجا میشاود .ساعدی در با هیتم گاساتان توصاییی از تاو در ماتریس اجتماعی «شام» به دست میدهد هه ما
شاهد چیزی شبیه نن بودهایم ،البته نه به صور غاونمیز زیر و رو شدن:
وقتی افتاد فتنهای در شام
هر هس از گوشهای فرا رفتند
روستازادگان دانرمند
به وزیری پادشا رفتند
پسران وزیر ناق عقل
به گدایی به روستا رفتند
در همهی فرهنگها درنمیخته شااادن جریانهای مختاف و در روند و اصااال درنمیختذی از هر عنصااار چیز تازهای
ساااختن همابیش وجود دارد .برای خِطنهی فرهنذی ما نمیختذی و بروز التهای اب ام و دوپ اویی قاعده اساات .ادبیا
ما سارشاار از اب ام و ای ام است .نمیختذی و دوپ اویی خوبیها و بدیهای خودش را دارد .هم ف م متقابل و رواداری را
موجا میشود و هم باعث بااتکاییی ،فقدان صرا ت و انتقا های معناشناسانه میگردد.
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به یک رساتهی اجتماعی شا ری تعاق دارند هه سانت پیوستهی خود را دارد ۰.تمایزگااری میان
خود و فقی ان وجه مراخصاهی بارز این رساته اسات .از میان همین رسته است هه فاعاان جدید
برمیخیزند .تمایز پیراین به تقابل تبدیل میشاود :تقابل دو نو فضل .اینک دیذر درگیری نشکارا
بر سار پایذاه اجتماعی اسات .همزمان با بروز این تقابل تاولی در مرااغل ش ری صور میگیرد:
تجار با هالاهای جدید و وارداتی و سااسس تولید برخی از نن ا و همچنین گسااترش اشااتغا در
دستذاه دولتی هه مدام به شاخ و برگ نن اعافه میشود.
اینک ما وارد مر اهی تقساایم هار نو شاادهایم هه تقساایم اجتماعی نو هم هساات :ارتباطهای
تازهای پدید مینیند .عمر بخراای از ارتباطهای ه ن به پایان میرسااد ،بخراای دیذر دگردیسااه
میشاااود« .دگرگونی بزرگ» جامعهی ما هم نغاز میشاااود ،و در واقع خود جامعه نغاز مییابد۸.

دخالت انساان گراوده اسات ،مجموعهای ویژه از ن ادهای سایاسی از جماه دولت-مات و مرارهت
ساایاساای وزهی ساایاساات در نن را شااکل میدهند ،و سااوم اینکه همتافتهای اساات از ن ادهای
اقتصاادی ،بهویژه تولید صنعتی و اقتصاد مبتنی بر بازار .نمادهای تاریخی این سه مرخصه در غر
این ایند :روشانذری ،انقاا هبیر فرانساه و انقاا صانعتی .تجدد ما هم همین مرخصهها را دارد،
گیریم هه نه در شااکای ایدهن یا نزدیک به ساارنمونهای اروپا :بینش و منش نوی شاارو شااده با
فضل جدید ،مرروطخواهی قدر  ،و صنعتی شدن نسبی و گسترش بازار و رابطههای پولی−هالایی.
 ۰دربارهی «دبیر» بنذرید به عنوان  Dabirدر دانرنامه ایرانیکا.
در جایجای این هتا هم دربارهی جایذاه اجتماعی و سیاسی دبیران و منریان سخن رفته است:
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.
 ۸هار پولانی در  The Great Transformationاز «هرف جامعه» سخن میگوید .بنذرید به:
هار پولانی ،دگرگونی بزرگ ،خاسااتذاههای سایاسای و اقتصااادی روزگار ما .ترجمه مامد مالجو ،ت ران :پردیس دانش
 ۸۸۵ . ،۰۵۳۰به بعد.
۵ Anthony Giddens and Christopher Pierson, Conversations with Anthony
Giddens: Making Sense of Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press
1998, p. 94.
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اجتما پیراااین ،تکهتکه بود .رابطهی تکهها با یکدیذر به قو امیل دوره ایم «مکانیکی» بود .این
یاییه نساابت به نن یاییه موجودی بیرونی بود .دسااتذاه ساااطانی از بیرون تکهها را فرمانبردار نذه
میداشاات .همبسااتهسااازِ اصااای دین بود هه خود نن به ماهاها و فرقهها تقساایم میشااد ،و در
ش رهای بزرگ دینی یک چیز بود در روستاها و ایاا چیزی دیذر.
تجدد بنابر توصایف ننتونی گیدنز ۵ساه مراخصاه دارد :بینرای است هه در نن ج ان به روی
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■ فضل جدید و نظام جدید ارجگذاری
ل دانش و م ار
پیشتر به می وم فضال اشاره شد .عصر جدید با فضل جدید نغاز می شود .فض ْ
و مدیریت جدید اسات ،اما از همان ابتدا با داعیهی برتری نسابت به فضل قدیم همراه است و نظام
ارجگااری ه نه را بههم میزند .فضال جدید در قراون ،دیوانساالاری ،پ نهی ب داشت و ساامت ،و
ادراک ج ان از زاویهی سایاسات خارجی جدید اساتقرار مییابد .شایستهسالاری را مطرح میهند،
معیار هارنیی را پیش میگاارد ،اصل نسا را در تعیین پایذاه اجتماعی تخطهه هرده و بر مرور و
بررسای و ساابرسی و قاعده و قانون تأهید میهند .در این ج انبینی میتوان قدر و منزلت واقعی
را ارزشگااری هرد و بر روی نن قیمت ن اد .صندلی جدا میشود از هسی هه بر روی نن مینریند.
فضااال جادیاد و ارجگاااری جدید پدیدههایی همبنیاد هساااتند .همتافتذیشاااان را میتوان
قدرشناسی نامید .قدر همان ارج است ،اما تداعی روشنتری با شأن و منزلت دارد هه شاخ برتری
و ه تری اساات یادنور مقدار هم اساات هه اندازه اساات و سااا شاادنی اساات .سااوژهی جدید با
قدرشناسی ،به صور میبت یا منیی ،و با نبرد برای برشناساندن قدر خود زاده میشود۰.
با اساتقرار ناگزیر نظام قدرشاناسی جدید ،یک مرکل ثابت دستذاه قدر در ایران عصر جدید،
در همهی ساااساااههایی هه تجربه هرده اساات ،پدید مینید .نیس قدر در عصاار جدید ،اسااتقرار
قدرشاناسی جدید را ایجا میهند :یعنی ارج دانستن فضل جدید ،رو نوردن به شیوهی مدیریت
نو ،شایستهسالاری و همبسسته با نن الغای امتیازهای خانوادگی ،اشرافی و رستهای ه ن ،سابرسی
و قانونمداری .اما از یرف دیذر این قدرشناسی در تضاد است با نیس امتیاز ویژه برای هانون قدر
و قرر فرادست پیرامون نن و رابطهی ساطهی سیاسی با ن اد اربا دین هه فضل قدیم را نمایندگی
میهند .صاور های مسهاه از دورهی پایانی قاجارها تا هنون عو شده اما اصل مسهاه همان است
هه بود.
فضال جدید قرار فاعااان جدید را پدید نورد و اینان نظام فضاای جدید را بنیان گااشتند هه
نموزش و پرورش جدید ،برنمده از نن اسات .شارو رهت با نام دارالینون گره خورده است .دولت
به صاا بان عاوم و فنون جدید نیاز داشات ،اما ننها ابزاری نبودند هه بنابر دستور به شیوهی قدیم
هار هنند .منش جدیدی داشااتند هه رواجش دادند .بخراای از ننان هارگزار دولت شاادند و هجدار و
 ۰در دورهی نخر ییف متنوعی از فیاسااوفان و جامعهشااناسااان بر روی باره رابطهی سااوژگی و عامایت ،و برنامیدن و
برشناختن و شناختن ارج هار هردهاند .گزارش مختصری در این با در اینجا:
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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مریز هااار هردنااد :هم نونور بودنااد و هم امتیااازور و از این نظر تااابع .امااا بخرااای تااابع نبودنااد و
نمیتوانساتند براوند .رساتهی روشانیکران از میان این دساته از فاعاان سر برنورد .مرکل پایدار
هانون قدر با این رساته در همهی دورهها بازنمای مرکل پایدار نن با ارجگااری مدرن است .فکر
نو ارج خود را در بیان نو به دست مینورد .ارجگااری به روشنیکر مستازم پایرش نزادی بیان است،
چیزی هه دولتها در همهی دورهها از نن تن زدند.
■ موقعیت زن

■ طبقهی متوسط متجدد و موضوع داشتهی فرهنگی
ایدئولوژی دسااتذاه دولتی در هر دورهای نقش م می در تخصاای و ارزشگااری داشااتههای
نمادین اییا هرده اسااات .نظام تبعیضااایِ یبقاتی-جنسااایتی-قومی وقتی با تأهیدهای ایدئولوژیک
درنمیخته شااود ،ممیزیای برقرار میشااود هه تأثیر نشااکارش بر یبقهی میانی اساات .داشااتهی
فرهنذی برای ترخن این یبقه پراهمیت است.
تجددگرایی دورهی پ اوی ارزشیابیِ داشاتهی فرهنذی یبقهی متوساط متجدد را تسریع هرد.
تاو های سااااختاری هم یبعاً به نیع این گروه اجتماعی بود .قاعده برای ارتقای اعضاااای گروه در
ماور عمودی ماتریس اجتماعی انباشات داشاتهی فرهنذی به صاور هسا تخص و مدرک بود.
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ارجگااری جدید فوراً در ارزیابی از مقام و موقعیت زن منعکس شااد .نگاهی و تاقی تازه ابتدا در
یبقهی متوسط جدید ،بهویژه در مرهز ،جا باز هرد .زنان پا در نظام نموزشی نو ن ادند و به ابزارهای
ترویج نگاهی دساات یافتند .موعااو قوق زنان مطرح شااد .نو نذاه به زن و قوق او عیارساانج
فرهنگ قدیم و جدید شااد .تاقی رایج از زن نرااان میداد و میدهد هه هنوز بینش و منش ه ن تا
چه د ریرهدار است ،از جماه در میان متجددان  .اما مسهاه ،فروهاستنی به فرهنگ نیست .منطق
سرمایهداری در همه جا تصا ا ارزش اعافی است .نیروی هار ،تولید هنندهی ارزش اعافی است و
نن فرد یا سایستمی هه ارزش اعافی را تصا ا میهند ،یبعاً میهوشد هالایی بهعنوان نیروی هار
را به همترین قیمت بخرد .پس ترجی نظام سارمایهداری پرداخت همتر به نیروی هار زن است و از
این نظر با سنت هه زن را ه تر می داند ،سازگار است .بر این پایه ،توعی وععیت زنان در ماتریس
اجتماعی ،هم نیاز به توجه به تداوم مردساااالاری ه ن دارد و هم منطق سااارمایهداری .اینان با هم
سازگاریهایی دارند.
جنبش گستردهی قخواهی است هه جایذاه زنان را ب بود می بخرد ،نه نیس منطق مناسبا
جدید ساارمایهدارانه .در ساارمایهداری ایرانی نقش اصااای زن تولید و پرورش نیروی هار و همک به
تجدید قوای مرد است برای هار هردن و ب ره دادن.

| نقد اقتصاد سیاسی |

محمدرضا نیکفر 42 /

در این قرار ،نصایات دایمی مادر و پدر به فرزند این است هه درس بخوان تا چیزی شوی .چیزی
شادن را در جامعهی ایرانِ عصار جدید ،یبقهی متوساط متجدد تعیین هرده است .با قدر گیری
وزویان پس از انقاا ِ  ۰۵۱۱ماایان هم برای ننکه چیزی شاوند گرایش نشکاری به نن داشتند هه
مدرک دانرذاهی به دست نوردند یا دستهم چون درسخواندههای جدید سخن گویند.
یبقهی متوساااط ،بهویژه بخش متجدد نن بیراااترین تأثیر را بر بینش و منش جامعهی ایران
گااشاته است .تعیینهنندهی مسیر جریان اصای اتیکت ،یبقهی متوسط متجدد است .قرر سنتی
میانی و متمو هم الذوهای رفتاری و ارزشااای متجددان را میگیرد و میهوشاااد روایت خود را از
ننها به دست دهد.
نقش م می را تااش یبقهی متوساط برای هسا داشتهی فرهنذی از راه تاصیل در ورود زنان
به عرصهی جامعه و یافتن توان قخواهی اییا هرده است .در میان متجددان تاصیل زنان با شد
و ساسس همهی جامعه را فراگرفت .تجددخواهی رعااشااه مقاومت سنتگرایان را در برابر تاصیل
زنان و هااً ورود زنان به عرصاهی جامعه درهم شکست .اگر انقاابی با صیت «اساامی» میااً در همان
دورهی نغازین گسااترش تجدد درمیگرفت ،از تاصاایل زنان خبری نبود .رهبری انقاا  ۰۵۱۱در
مر اهی پیروزی اش با واقعیت عمای تاصیل و ضور زنان مواجه شد .دیذر هار از هار گاشته بود.
ایران معاصاار عمدتاً برپایهی داشااتهی فرهنذی یبقهی متوسااط متجدد خود را به روی ج ان
گرااود .روشاانیکری در میان این یبقه پا گرفت .بخش اصااای نیروی فکری و انسااانی گرایش چ
برنمده از یبقهی متوسااط اساات .در ایران نیز این نظر درساات اساات هه نگاهی از بیرون به میان
یبقاهی هاارگر میرود .این «بیرون» ،یبقهی میانی اسااات .اما ورود نگاهی از بیرون ،هم لطف و
مر مت بوده است هم اسبا ز مت .وابستذی و دلبستذی هارگران پیررو به «بیرون» تا دی به
عاارر اسااتقاا عمل و سااازمانیابی یبقه تمام شااده اساات ،ازجماه به دلیل تبعیت نذاه و ترااکل
سیاسی یبقاتی از مبارزهی سیاسی در شکل زبی نن.
اگر مجاز باشایم از داشتهی فرهنذی در جامعهی ه ن سخن گوییم ،میتوانیم برن یم هه عمدتاً
اربا دین بودهاند هه میتوانسااتهاند نن را به رخ هرااند و از امتیازهای نن ب رهور شااوند .ادیبان
منزلت ننان را نداشااتهاند .در دوران جدید گروهی هه به لااظ گسااتردگی و پویش و نقرااش در
«روند تمدنی» هانون و منبع اصای فرهنگسازی است ،یبقهی میانی متجدد است.
بخش م می از گردش امور بر ع دهی هاردانان و هاروزران یبقهی میانی متجدد است .ن ادهای
اداری ،نموزشااای ،ب اداشاااتی و خادماتی را این گروه اجتماعی میچرخاند .یبقهی میانی متجدد
متناساا با نقش و وزن و هیییت بینش و منش اش از ابتدا خواهان انتذراسیون سیاسی بوده است،
یعنی از مراارهت مات در قدر سایاسی یرفداری هرده و در نزادیخواهی و جانبداری از مادود
ساااختن اقتدار دولتی و قانونمند هردن سااازوهار دولت پیرااتاز بوده اساات .بار اصااای مبارزهی
استقاا یابانه را این یبقه و یبقهی هارگر پیش برده است.
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صایتهای میبتی هه در ادبیا سایاسی به «بورژوازی مای» نسبت داده میشود  −صیتهایی
چون اساتقاا یابی ،مبارزه با وابستذی ،پرتیبانی از مات و منافع مای ،نزادیخواهی و قانونمداری
– همه در اصال شاایساتهی یبقهی میانی متجدد اسات .بورژوازی در سایستم انتذره است .یاا
اصااای نن از اهمیت فراهم هردن شاارایط انباشاات اساات و این به معنای یاا مرااارهت نیساات.
خواسات ارتقا و تقویت خود برای ساارمایهدار سا مبری بیرااتر از ساارمایهی اجتماعی و یارت از
سرمایهی خود است .برای رسیدن به این هدف دوگانه سرسسردگی به دولت را نیاز دارد .اما یبقهی
میاانی ،نن جاایی هم هه خواهان ارتقا در ماور عمودی ماتریس اجتماعی اسااات ،هر جا راه ابتکار
فردی را مسادود مییابد ،قانونمدار و خواهان شارایط مسااوی برای همه میشود .این اما قاعدهای
انتزاعی است .هارهرد نن در بافتاری است هه فرد را مدام درگیرِ تقابل تمایل واقعی خود در راستای
افقی پ نهی ماتریس اجتماعی و تمایل به ارتقا در راساتای عمودی میهند .نردبان عمودی هجشده
به سمت راست است ،در الی هه تمایل در ماور افقی ،هه از بینش و منش فرد برمیخیزد ،ممکن
اساات به این ساامت نباشااد .هارگران و گروههای اجتماعی فرودساات جامعه به صااور عمومی این
درگیری را ندارند.
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عامل هج شاادن نردبان عمودی ،نردبان ارتقای یبقاتی ،به ساامت راساات یعنی هانون قدر ،
نیروی جانبهی دولت اساات هه به شااکای فعا عمل میهند .نظام ساااطه گزینرااذر اساات :اجازه
میدهد هه عدهای بالا بیایند ،دست عدهای را می گیرد تا بج ند یا خود را بالا نذه دارند ،و در عو
جاوی هسانی میایستد و به صور نشکار یا پن ان ورود ممنو میگوید .مجموعهی تم یدها برای
اجاازهی ورود ،ممنوعیت ورود ،تراااویق به ورود و همک ویژه برای ورود یا باقی ماندن در اندرونی،
گزینراذری اساتراتژیک ۰خوانده میشاود .تمرهز گزینراذری استراتژیک بر روی یبقهی متوسط
است.
 ۰در این باره بنذرید ازجماه به
Bob Jessop, State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place. Cambridge:
Polity press 1990, p 10ff.
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گزینراذری اساتراتژیک به صاور مطاق یکساویه نیسات .یعنی داستان تن ا از این قرار نیست هه دولت هسانی را به
سامت خود می هرد .هرری هم وجود دارد به سوی همدستی .در خدمت نظام ساطه درنمدن انیعالیت نیست ،فعالیت
هم هست.
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ارزیابی از تااش یبقهی متوساط برای هسا داشتهی فرهنذی بایستی با نظر به بافتار اجتماعی
صاور گیرد هه مراخصاهی نن تبعیض است .داشتهی فرهنذی ،نه فرهیختذی ماض در معنایی
متعالی اسات ،باکه در واقعیت عمای چیزی اسات هه میتواند در بازار ارزیابی شود و قابایت تبدیل
نن به ارزش اقتصااادی و نیز ارزش ساایاساای از دید دولت ساانجیده شااود .میتوانیم از یک منش
عمومی در میااان یبقااهی میااانی ایران در رابطااه بااا هااار مطاو هم ساااخن گوییم .هاااسااابی،
پراتمیزنراینی و صاا امنصبی پسندیده است .هار یدی ،بهنسبت ارجمند نیست و به هارگر به
چراام هساای نذریسااته میشااود هه از پایذاه پسااتی مینید و خود به اندازهی هافی «زرنگ» نبوده
است .همچنان هه گیته شد« ،اتیکت» هرور و هااً وجه اصای و بارز فرهنگ ایران معاصر را یبقهی
متوساااط ت ران تعیین میهند .از این نظر هم رابطهی قدر اهم با یبقهی متوساااط تنشنلود
اساات .هم هماهنذی و همدسااتی وجود دارد هم رقابت و پسزنی .در درون یبقه هم ،چه در بخش
سنتی و چه در بخش متجدد نن ،هم بر سر دو موعع دوری و نزدیکی با قدر تنش برقرار است.
نظام ارزشگااری چیره به عرر یبقهی هارگر و دیذر ز متکران است .تمامی دستذاه نموزش
و پرورش ،از مدرساه تا دانراذاه ،و هل دساتذاه ایدئولوژیک نظام ساطه ،در ا بازتولید این نظام
ارزشگااری است .این نظامِ تاقیر هار و ستایرذر زرنذی ،به فساد و ناهارنمدی هل دستذاه دیوانی
و مدیریتی جامعه راه برده اسات .یبقهی هارگر امکان و فرصات فرهنگساازی را نداشته است .در
فرهنگ چیره هار ارجمند نیسات هار دساتی تا تاقیر میشاود .ارجنورْ صا امنصبی ،هاسبی و
عنوانداری (دهتر ،م ندس )...است.
بندبازی گرد ماور عمودی ماتریس اجتماعی به «زرنذی ایرانی» شاکل داده است .این بندبازی
بهویژه منش قررهای بالایی یبقهی میانی را تعیین میهند هه در مورد نن ا میتوان از نوعی تقابل
بارز میان پایذاه و ردهی یبقاتی ساخن گیت .به شر ی هه گاشت ،ردهی یبقاتی جایذاه در ماور
عمودی اسات هه ماور برخورداری اسات .برخورداری ،تقویتهنندهی تمایل به سااازش برای یظ
وعاع اسات .انباشت ناسازگاری در ماور افقی صور میگیرد هه از نظر سیاسی و فرهنذی موعع
نسابت به سیستم اهم را تعیین میهند .یبقهی هارگر ،این تنش دایمی قررهایی میانی را ندارد.
بیذانذی ای سااااختاری هارگران و هایت مارومان جامعه را از قدر دور نذه میدارد .هارگر نیروی
هار برای تولید اسات ،نه برای دساتذاه دیوانی مرتبط با نظام سااطه .هارگر بهعنوان هارگر استیمار
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میشود ،اما بهعنوان هارگزار دستذاه خدمت نمیرساند .هست ننچه هست مسهاهی بودن یا نبودن
در پایذاهی امتیازورانه در نسابت با اهمیت برای او مطرح نیسات .انتظار می رود هه هر سازمان و
ز هارگری بر همین موعع بایستد.
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■ طبقهی کارگر در نسبت با طبقهی میانی
به لااظ تبارشاناسی ،یبقهی هارگر و یبقهی متوسط در ایران اشتراکهایی در برخی لایههای
جمعیتی دارند :از میان گروههای شا ری میانه ا و تنذدست ،با شرو پویش اجتماعی جدید ،هم
هارگران برمیخیزند هم هسااانی هه میتوانند جای خود را در ردهبندی یبقاتی تیبیت هنند و تا
ارتقاا دهند .همین اتیاق در مورد دهقانان م اجر هرده به شااا ر رخ میدهد :گروه بزرگتر هارگر
میشوند ،و گروه هوچکتر عمدتاً از این یریق هه هساوهاری راه میاندازند جایی در میان یبقهی
میاانی پیادا میهنند .پویش اجتماعی بهویژه در دورهی رونق دهههای  ۰۵۰۱و  ۰۵۱۱به فرزندان
یبقا فرودست اجازه میدهد ارتقای یبقاتی بیابند ،نن هم عمدتاً از راه تاصیل و هسا داشتهی
فرهنذی .در دو دهاه او پس از انقاا هم با وجود سااادهای ایدئولوژیک امکان ارتقا برای فرزندان
یبقا پایین تا دی فراهم است.
با وجود نمیختذی تباری موعااعی ،یبقهی هارگر و یبقهی متوسااط در ایران دو تاریخ مختاف
دارند .این دو تاریخ تمایز خود را نشاکار میساازند ،وقتی تن ا جمعیتشااناسانه به شکلگیری نن ا
نذاه نکنیم .تبارشااناساای یبقهی هارگر را میتوانیم با می ومهای فعاذی و هار در هارگاه هوچک و
سسس بزرگ و همچنین خدمتکاری بیان هنیم .می ومهای اصای در مورد یبقهی متوسط هاسبی و
داشاتهی فرهنذی درخور دساتذاه اداری و نموزشای و خدماتی مدرن است .پ نههایی هه در فضای
اجتماعی با این می ومها گراوده میشاوند ،ارتباط همساانی با هانون نظام ساطه هه جای نن را در
قسامت بالای سامت راسات ماتریس اجتماعی تصور هردیم ،ندارند .نظام ساطه بهعنوان دستذاهی
گساترده و نظم مساتقر با نیروی یبقهی متوسط استوار میشود .یبقهی متوسط هم ،در بودوباش
خود ،مدام رابطه با قدر دولتی را در نظر میگیرد .یافتن فرصت ارتقا در ماور عمودی یا دستهم
یظ موقعیت ،نذاه را به ساااوی هانون قدر میبرد .توجه ویژه به مقتضااایا نظم ،ویژگی پایدار
بینش و منش یبقهی میانی است .در مقابل نو نذاه و رفتار یبقهی هارگر بهعنوان یبقهی هارگر
از منطق ارتقا پیروی نمیهند .ب بود وعاع زندگی در درجهی نخست تابع شرایط ب تر برای فروش
نیروی هار است .برخورد با نظم مستقر و در ن ایت دولت از این زاویه است.
همین باث ،یبقهی متوساط و یبقه ی هارگر را از نظر نو انتذراسیون از هم متمایز میسازد.
یبقهی هارگر ،بخش پایینی یبقهی میانی و مجموعهی ت یدسااتان جامعهی دیذری را ترااکیل
میدهند ،تا در یک الت انتذراسایون فرعای دارای هیییتی مطاو در زمینهی تأمین اجتماعی
همهجانبهی همذانی .مساهاهی اجتماعی ،هه مساهاهی برخورداری از ثرو اجتماعی اسات ،اساس
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این جدایی اساات .انتذراساایون در ساارمایهداری ،هه مسااهاهی اجتماعی را بازتولید میهند ،تا د
ترااکیل جامعهی وا د پیش نمیرود .سااودای یبقهی متوسااط بودوباش در جامعهی بالایی اساات.
انتذراس ایون یبقهی متوسااط هم تابع مسااهاهی اجتماعی اساات ،اما در قالا میزان ممتازهنندهی
برخوردار بودن و ثبا وعاعیت و امید پایدار به ب بود نن .با نظر به نظام سااطه و سایستم ن ادینه
نو انتذراساایون یبقهی متوسااط همواره تنشنلود مینماید .وقتی در ماتریس اجتماعی بالا رفتن
نیازمند رفتن به سمت راست هم باشد ،خودباشی ،به ویژه در بععد فرهنذی و قخواهی برای نزادی
و مرااارهت ،نساایا میبیند .میا سااادهای این موعااو را روشاان میهند :فردی در جایی چون
هردساتان میخواهد به مقامی هه بهراستی شایستهی اوست برسد .به این خایر باید نظام ساطه را
ما ترم شامرد و یبق ندا نن رفتار هند ،هاری هه به زیان موعاع ا تمالی او تمام میشود هه به
نن ارجگااری به فرهنگ و زبان هعردی و خواساات قابی مرااارهت نزاد و بیتبعیض در ساارنوشاات
ولایت و هل هرور تعاق دارد .شرط ارتقا سازش و تسایم است .اما نظام ساطه همواره نمیتواند این
شرط را به یبقهی متوسط تامیل هند.
نظام ساطه هم ،در برخورد با یبقهی متوسط دچار تنش است .یبقهی متوسط را عزیز میدارد،
بی ننکاه باه خواسااات های دموهراتیک این یبقه عز بذاارد .از این نظر چیزی در ایران از زمان
شاکلگیری نظم جدید عو نراده اسات .جرأ یبقهی متوساط میتواند به سط بیان خواست
مرارهت سیاسی همذانی برسد .روشنیکران ،دانرجویان و در دورههایی دیذر گروههای اجتماعیای
هه با داشاتهی فرهنذیشاان متمایز میشوند ،این ش امت را بروز دادهاند .ننان در همهی موردها با
سرهو شدید مواجه شدهاند.
دستذاه دولتی ابزار ساطه است .نذاه نن به هارورزانش ابزارانذارانه است .متجددان از ابتدا گرفتار
این برخورد شادند .دولت به هارگزار متجدد نیاز داشت ،نه فکر نوی باز .از همان ابتدا ننانی هه ابزار
دسات نمیشدند و با دستذاه جور درنمینمدند ،هنار گااشته شدند .همچنان هه اشاره شد ،رستهی
روشنیکران از میان این ناجورها شکل گرفت.

محمدرضا نیکفر 48 /

| نقد اقتصاد سیاسی |

■ موضوع مشارکت گروههای متجدد
پویش تجدد با خواسات مراارهت هامل گروههای متجدد از جماه در عرصهی سیاست و نزادی
بیان و تراکل همراه است .در منطقه ما دو راه نزموده وجود دارد برای هاهش نیروی اجتماعی این
خواست:
 .۰سااایر هردن ،تزریق پو به گروههای متجدد و تراااویق مصااارف در میان ننها .این راه ل
هویتی مساهاه است .هرورهای ثروتمند جنو خایج فارس این راه را رفتهاند .اما تا در میان نن ا
نیز این راه به بنبساات رساایده و ازاینرو گرایش به دادن امکان مرااارهت هنتر شااده به یبقهی
بالاییِ مستقیماً ناوابسته به دربار و یبقهی میانی جدید در ا تقویت است.
 . ۸راه ل دیذر بسایج فاشایساتی اسات تا همه در دولت مستایل شوند .دولت تمامیتگرای
بسایجگر می تواند مدعی مراارهت تمامی مردم باشاد .در منطقه ،در جریان بعیی ،چنین تااشی را
دیدهایم.
کومت مامدرعااااشااااه پ اوی هر دو شااایوه را نزمود .ن ایت تااش نن را در دههی ۰۵۱۱
میبینیم :شاخ تزریق پو و ترویق مصرف ،شعار « هر ایرانی یک ماشین پیکان» بود ،نماد خط
شابهفاشایساتی تراکیل ز رساتاخیز .هر دو تااش شاکست خوردند .دستهم این است هه .۰
میزان درنمد دولت ایران و شااامار بالای جمعیت هراااور نمیتوانسااات از ایران هویت بساااازد .۸
گوناگونی فرهنذی و همهنذام هیییت فرهنگ مراترک و گرایش دورهای عمده در نن با شاهپرستی
یا بسایج شادن بنابر فرمودهی شااه ساازگار نبود .از تراکیل ز رستاخیز استقبالی نرد ،بریز و
بسااشااای شاااد و عدهای خوردند و بردند .نظام تک زبی در ایران هاریکاتور نظامهای تک زبی در
سدهی بیستم شد.
دو جنبهی وجودی و هارهردی نظام ساااطه و از نن یریق دولت برای تکوین و رشااد و موعااع
گروههای اجتماعی مدرن م م اسااات :ساااویهی بوروهراتیک نن و ساااویهی نقش نن در بازتولید
مناساابا ساارمایهداری .ساا می هه نظام ساااطه بهعنوان ساایسااتم ن ادینهی جدید از ابتدای
شااکلگیریاش در ایران به گروههای اجتماعی مدرن میداد ،در د انتذراساایون بوروهراتیک بود.
جا میشادند تا سایساتم هار هند .بخش مدرن پرشامار شاد تکییر شاد ازجماه با بزرگ شدن
سایساتم و شااخوبرگ پیدا هردن نن .در نو س مدهی به گروهها ی اجتماعی جدید از زمان شکل
گرفتن نن ا در دورهی پایانی قاجار تا امروز در اصاال چیزی تغییر نکرده اساات .جا بوروهراتیک
همراه با س مگیری نصیا قررهای بالایی میشود .اینان مدیران و هارگزاران سط بالا هستند.
■ دولت و مثلث سرنوشت
در دوران پیش از عصاار جدید تعادلی ایجاد شااده بود میان تعیینگری اربا دولت و اربا دین
در تراخی نیازها و گردش امور و کمرانی .فضایاتهایراان در مجمو با هم سازگار شده بود و
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مکمل هم بودند .فضل جدید تعاد را برهم میزند .یک میاث سرنوشت شکل میگیرد هه نسخهی
نخستین نن چنین است :فضل جدید−فضل قدیم−قدر اهم.

| نقد اقتصاد سیاسی |

تعیین این میااث در مر ااهی نخسااات سااارنوشاااتساااازیاش باه این صاااور باه جای
ساانت−تجدد−قدر اهم بهخایر تأهید بر این اساات هه هراااهراای هه با این سااا ت نیروها
مرااخ میشااود ،تن ا به ج انبینی و فرهنگ برنمیگردد ،باکه هر چه هساات رخدادی اساات
گرهخورده به فضل در معنای برتری ،یعنی قضیه همزمان به پایذاه اجتماعی مربوط میشود .بخری
از مساهاهی عمومی انتذراسایون هه سایر رخدادهای سیاسی ایران را تعیین میهنید با ننچه بدان
میاث ساارنوشاات گیتیم مرااخ میشااود .به نن از زاویهای مینذریم هه ربطش به مسااهاهی
انتذراسیون روشن باشد.
کومت ،با ورود به عصااار جدید ،ابتدا متأثر از عاملهای خارجی ،مجبور به تغییرهایی در ج از
خود میشاود نن هم با تج یز به عام و هاردانی جدید .رساتهی فاعاان جدید پا میگیرد .همچنان
هه اشاره شد ،تبار سران ننان به رستهی دبیران و دیوانیان میرسد .فاعاان جدید عرصههای تازهای
از عام و هاردانی را میگراایند ،ازجماه در قراون ،در دیاماجگری ،در دیساماسی ،در امور دیوانی و
مالی ،در وارد هردن عاوم جدید .عرصااههایی هم وجود دارند هه در نن فاعاااان قدیم جای خود را
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بهتدریج به فاعاان جدید میدهند ،میااً در یبابت .جایسساری در برخی از عرصهها با تصرف همراه
اسات :از همه م متر در نموزش و در قضااو  ۰.رساتهی فاعاان جدید به لااظ تبار وصل است به
بخری از جامعهی ش ری هه به دلیل نو اشتغا و تغییرهای تازه در نن و ارتباط فرهنگپایرانه با
دنیای بیرون و فاعاان جدید ،منش تازهای مییابد و در برابر فضل قدیم قرار میگیرد .ننچه نوربر
الیاس به نن «روند تمدنی» میگوید ،با این بخش متجدد نغاز میشود .دربار و اعیان و اشراف درجه
یک نقش همتری در نن دارند و خود با فاصااه در مسیر روند جدید قرار میگیرند .تعیین «اتیکت»
هه نقش پایدار یبقهی میانی متجدد میشاود ،مادود به ندا و نمایش فردی نیست ،و شامل هل
رفتار اجتماعی در جامعهی شااا ری مدرن میشاااود .نقش تعیینهننده در این باره هه چذونه باید
رفتار هرد ،به یبقهی میانی متجدد خودنگاهیای میدهد هه از نن میتوان این ارزیابی را داشااات
هه این یبقه جایذاهی واقعی-ادعایی بهعنوان ماور انتذراسااایون دارد .قید واقعی-ادعایی تأهیدی
اساات بر واقعیت این امر و در عین ا تنشنمیز و تیبیت ناشااده بودن نن .در میان این بخش از
جامعه چیرگی با متجددان ت رانی است۸.
توجه نخساتین دساتذاه کمرانی به فاعاان جدید ،باعث ناخرسندی فاعاان قدیم شد .این در
وععیتی بود هه نظم و تعاد ه ن بارانزده بود .تقابل دو فضل ،هم برنمده از مجموعهی عاتهای
باران بود ،هم مزید بر نن .قرن نوزدهم میاادی در ایران قرن ساست شدن گامبهگام اقتدار دولت و
بههم خوردن تعاد اجتماعی و اقتصاااادی در مماکت بود .قدر های اساااتعماری هم برای چنگ
انداختن بر هراااور و هم در رقابت ج انی با یکدیذر نیون خود را گساااترش دادند و در همهی امور
دخالتگر شدند .عاما هم هه به دنبا دورهی نشیتهی پساصیوی به رابطهی نسبتاً متعادلی با دربار
و قدر های ماای و صاانفهای مختاف از جماه تاجران رساایده بودند ،در وعااعیت جدیدی قرار
گرفتند هه ننان را مجبور به بازبینی نقش خود میهرد .رساتهی ننان هم دساتخوش تجزیه میشد:
همراهی با شاه و دربار ،یا با مردم ناراعی .عامل و د بخش میان گرایشهای مختاف در این رسته
اراده به قدر اسات .این اراده انذیزهی دگردیسای اسات .رسته تا خود را به روی فضل جدید به
عنوان دانسااتنیهای و فنهایی هه با خود قدر مینورد ،باز میهند .ایمان هید منافاتی با تکنیک

 ۰در این باره بنذرید به:
مامدرعاا نیکیر :جایساساری ،تصارف و بازتصارف – باران در فضال دین و فضایات هاهنان در هنذامه ورود به عصر
جدید
 ۸این اشااره از جماه برای توجه به این امر است هه تبعیض قومی-زبانی و تبعیض مرهز -اشیه پدیدهای پیچیده است
و تن ا با نذرش دولت مرهزی توعای پایر نیسات .در هر ولایت و نا یهای بازشکاف مرهز -اشیه و بازتا نن در منش
را میبینیم.
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ندارد .مساهاهی اصاای همواره این اسات هه فرمانروا چه هسای باشاد و ساران رسته چه نقری در
کمرانی داشته باشند.
■ مثلث سرنوشت و انتگراسیون
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اما ننچه از نن به عنوان میاث ساارنوشاات نام بردیم ،چه ربطی به انتذراساایون مای یعنی جمع
هردنِ همراه با هنارن ی و تبعیض اهالی در زیر سقف مات دارد؟
میاث را ابتدا چنین معرفی هردیم :فضاال قدیم−فضااال جدید−قدر اهم .رابطهها چنیناند:
فضاال قدیم و جدید در تضاااد با هم هسااتند و بر ساار نظام امتیازوری و دانش و ریاساات با هم
میساتیزند .هر دو اما وجودی ییفگونه دارند و در جایی به روی هم گروده میگردند و نمیزهها و
ائتاافهایی را تراکیل میدهند .مبنای نزدیکی اراده به قدر است ،ننجایی هه تضادشان با دولت
عمده میشااود .دسااتذاه اهم به هر دو نیازمند اساات ،یکی را برای ساااطه بر گروههای اجتماعی
سنتی و استیادهی ایدئولوژیک از دین میخواهد و دیذری را برای نوسازی دستذاه اقتدار و ب رهبری
از دانش و هاردانی جدید و در هنار خود نذه داشااتن متجددان .در برخورد با هر دو ییف دساات به
انتخا میزند .دولت در ایجاد این تعاد گزینری استراتژیک نقرهای را برای انتذراسیون بر پایهی
منافع خود پیش میبرد .ناصارالدین شاه را میتوان بنیانگاار این سیاست تعاد جو دانست .شتا
تاو هاای اجتمااعی و افو مقطعی اقتدار دولت به عمر تعاد ناپایدار دورهی ناصاااری پایان داد.
تعاد انیجاری شاد .فضال جدید و قدیم به صاورتی بخرای مؤتاف شادند عایه شاه هه قسمتی از
فضاال قدیم را در هنار خود داشاات .ائتااف دوام نورد تا دورهی پ اوی رسااید و دولت دوباره مقتدر
شد.
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تا  ۰۵۸۱تعاد انتخابی بهنیع متجددان پیش میرفت .رعاااشاااه بخش سااتیزهگر رو انیت را
ساارهو هرد و بخراای دیذر را به سااکو یا همدسااتی گرواند .رو انیت به هار درونی رو نورد.
دساتذاه ،مراکای با این هار نداشت .خطر را از جانا روشنیکران میدید .روشنیکران هسانی بودند
هه با گزینش دولت در میان فاعاااان جدید ،مراامو ساایاساات هنارن ی و ساارهو شااده بودند.
سیاستی هه در قبا روشنیکران پیش گرفته شد ،پس از دورهی پ اوی نیز ادامه یافت.
انقاا مرااروییت ثمرهی بههم خوردن سااامان اجتماعی ه ن بود .در موقعیت جدید اجتماعی
نخساتین نمودهای پدیدهی جدید سایاسات ستی نده بروز هرد ۰.یک پایهی این سیاست در میان
قررهای سنتی و یک پایهی دیذر در میان متجددان بود .اگر دربار میتوانست تمام عاما و با همک
نن ا اهیریت بازاریان و اصاااناف را در هنار خود نذه دارد ،از متجددان بهتن ایی هاری برنمینمد .به
دلیل ارتجا ن ادینهشاااده در دربار ،ائتااف نن با متجددان هم ممکن نبود .در میاث سااارنوشااات،

 ۰هتابی در این باره:
ونساااا ماارتین ،دوران قاجار .چانهزنی ،اعترا
.۰۵۲۳

و دولت در ایران قرن نوزدهم .ترجمه افساااانه منیرد ،ت ران :هتا نمه
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■ برآمدن سیاست ستیزگر
در گاشاته قدر سااسااهی اهم هه عاعیف میشد با یورش ایل و یاییهای دیذر برمیافتاد.
رابطه دوباره تنظیم میشااد ،تقریباً بر همان روا ه ن .تن ا افرادی جایذاه و ا یاناً جانشااان را از
دسات میدادند و هساانی دیذر به جای ننان مینرستند .اما این بار ایای نبود هه جای ایل قاجار را
بذیرد .مدعی خود مردم بودند هه قدر را مرااروط میخواسااتند یعنی خواهان تغییر رژیم بودند،
رژیم در معنای شیوهی کمرانی.
جامعه در ایران داشت هویت و شخصیت مییافت .انقاا مرروییت ،مظ ر تولد ماتریس جدید
اجتماعی در ایران بود انقاا ِ فضااال بود :برتری و امتیازوری از نو تعریف شاااد ،و فضااال جدید در
شاکلهایی چون ترکیل انجمن و شانامه و روزنامهنویسی به میدان نمد .زنان نیز انجمن ترکیل
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جریان نیرو از دو رأس سانت و تجدد عایه دربار روان شد .در انقاا  ۰۵۱۱−۰۵۱۱به قالبی مرابه
برمیخوریم.
ساتی ندگی سایاسای رخدادی اسات در فضای اجتماعی .در دورهی مرروییت هه تازه گاار از
اجتما تکهپاره به جامعهی جدید نغاز شااده اساات ،همهی اهالی در فضااای اجتماعی مؤثر ضااور
ندارند .اهیر روساتائیان و عراایر و ساهنان نوا ی همارتباط با مرهز و ش رهای بزرگ ،خارج از این
فضای مؤثر هستند .همین امر یرح تعریف مات بهعنوان جامع اهالی را به رهبران جدا های جاری
در فضااای اجتماعی مؤثر میسااسرد .از هنش و واهنش و همسااتیزی و ائتااف ننان مرااروییت در
واقعیتاش اصل میشود .اِسنادش متناقض هستند و قدر را به مردم ،به شاه ،به موهبت نسمانی
و مراجع میساسارند .مردم مؤثر هم در عمل برشای از اهالی هساتند .نقرااهی سیاسی انتذراسیون
ایرانی به این صور معیو یرا ی میشود.
در همان نغاز گاار از اجتما تکهپارهی ه ن به جامعهی جدید ،به مراااکل د تأثیرگااری بر
ساختار قدر برمیخ وریم ،چیزی هه بر هیییت انتذراسیون معیو تأثیر تعیینهنندهای میگاارد.
جمعیت – فضاااای اجتماعی – میاث سااارنوشااات :از جمعیت یعنی هل اهالی تا به برنیند هنش و
واهنشهای درون میاث ساارنوشاات برساایم ،با انبوهی ریزش و هنارگااری مواجه میشااویم .زنان،
روساتاییان ،اقوام با خواساتههای در ا تقریرشان ،هارگران و تودهی ماروم ش ری – اینها همه
اف میشوند.
برنمد رعااشااه در زمان افت جنبش خواسات قانون و مرروط شدن قدر است .قدرتی سر بر
نورد هه هید هدام از رأسهای میاث سارنوشات در شکل و ترخ شناخته شدهیشان در تعیین
نن نقراای نداشااتند .قدر گیری او و افت جنبش مراارویهخواهی :در میاث ساارنوشاات ،این دو
سویهی همبستهی وععیت ،دولت را از هدف ماه به ماههننده تبدیل هرد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

محمدرضا نیکفر 54 /

دادند و با نوشاتن به ابراز ضاور پرداختند .مالکیت هه قبااً در شا ر اساتوار شده بود (تا دی هه
تعدی دربار و امیران ماای اجازه میداد) ،اینک در قانون تکیهگاه اصای خود را مییافت .همه قانون
میخواساااتند و ا مساااهاه این بود هه به این «هامه» چه ماتوایی بدهند .عرصاااهی جدیدی
گروده شد برای ستیز فضل قدیم و فضل جدید .برخی از عاما به صور مطاق جانا فضل قدیم را
گرفتند و مراااروعهخواه شااادند .این بدان معنا نبود هه در نزد بقیه قانونی هه گاارندهی نن مردم
بااشاااناد اصااال قرار میگرفات و کم شااار به اشااایه میرفت .مغایرتی میان قانونگااری و
شاااریعاتماداری نمیدیدند و این نو نذرش اجازه میداد در فضاااای اجتماعی جدید ارتباطهای
وسیعتری داشته باشند.
تاجران در فضااای جدید جایذاهی هانونی داشااتند .از ماترمان شاا ر بودند ،با رو انیت رابطه
داشتند بی ننهه در همهی موارد مقاد باشند .از یرف دیذر هالای جدید و جایذاه تازهای هه مبادله
و خرید و فروش در اقتصااد یافته بود ،چرم ننان را به روی ج ان نو گروده بود .وصل شدن هرور
به اقتصااااد ج انی برخی از ننان را خانهخرا هرده بود ،برخی را ثرو مند و همه در تقاا بودند در
نظام تازهی امتیازوری جایذاه مساتاکم و ارتقاپایری به دسات نورند .مرا ور است هه چو زدن
شاماری از تجار به دساتور عینالدوله اهم ت ران نتش به خرمن نارعایتیهای ازپیش م یا افکند.
مردم بهپا خاساتند و خواهان تراکیل عدالتخانه شادند .این اتیاق در سا  ۰۸۲۰افتاد .یک سا
بعد فرمان مرروییت امضا شد.
این هه رام و تعدی یک اهم و خوار هردن یک گروه اجتماعی به جنبش منجر شود ،پدیدهای
جدید بود .رام و تعدی و خوارداشت قاعده و یکی از ارهان مماکت داری بود .گاهی ستم به شورش
منجر میشاد ،اما ننچه به نام جنبش اجتماعی میشناسیم درنمیگرفت .جنبش اجتماعی پدیدهای
اسات مربوط به عصار جدید .شرو نمادین نن در ایران  ۰۸۲۰است منطقی دارد هه از همان نغاز
خود را نراان میدهد .به گروهی اجتماعی یا هااً بخراای از جامعه رام میشااود .برای اینکه توانِش
مقاومت و شورش به جنبش اجتماعی تبدیل شود یعنی نن بخش از جامعه نه صرف ًا به دفا از خود
باکه به دفا از خود در ماتریس اجتماعی و تااش برای تعریف از خود هه همزمان بازتعریف ماتریس
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
باشااد ،تقاعااا تودهی وساایعی را دور خود جمع هند و با بیان و اجراگری مناسااا و قوی بازتا
نیرومندی داشته باشد۰.
 ۰در تقریر این نکتهها افزون بر بازبینی روند جنبشهای اجتماعی در ایران ،از این هتا  ،به ویژه فصااال نخر نن هه به
قام چارلز تیای است ،ب ره بردهام:
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سیاست ستی نده یا جد ورز ) ،(Contentious politicsهمزادِ بنیادساز جنبش اجتماعی
اساات .این ساایاساات برای بعروز به ارتباطهای اجتماعی نیاز دارد .عاما ،فاعاااان جدید و تاجران در
شا رهای بزرگ از این امکان برخوردار بودند .روساتاییان و بسیاری از ولایا در دورهی مرروییت
امکان ساتی ندگی در شکل جدید نن را نداشتند ،با وجود فقر و ستمدیدگیای هه بسی شدیدتر از
ننی بود هه تودهی ش ری تامل میهرد .شورش درمیگرفت ،اما به جنبش اجتماعی فرانمیرویید.
هارگران و ز متکرااان شاا ری در مسااابقهی قدرخواهی توان رقابت با تاجران و فاعاااان جدید و
عامای مؤتاف ننان را نداشااتند .پیراارو در میان هارگران ،تودهی م اجر به باهو بود .ننان بودند هه
مناسبا جدید را شناختند و موعو ارج هار و هارگر را پیش گااشتند۰.
■ جنبشها و نمود گسلها

Marco Giugni, Doug McAdam, and Charles Tilly (eds.), How social movements
matter. University of Minnesota 1999.
 ۰بنذرید دربارهی روستاییان و مبارزا ننان در دورهی مرروییت به:
ژانت نفاری ،انقاا مررویه ایران ،)۰۸۳۱ − ۰۸۲۱( ۰۳۰۰ − ۰۳۱۱ :ترجمه رعا رعایی .ت ران :بیستون ۰۵۲۱
و درباره هارگران م اجر و تکوین نگاهی هارگری به:
خسارو شااهری ،پیراینههای اقتصادی−اجتماعی جنبش مرروییت و انکراف سوسیا -موهراسی .ت ران :نرر اختران
.۰۵۲۰
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اقتدار رعاشاهی هه درهمشکست ،فوراً گسلهای اجتماعی در ایران خود را بر همذان نران داد،
از گسالهای قومی تا یبقاتی .در ننربایجان و هردساتان جنبش خودمختاری بالا گرفت .گسل م م
دیذر گسااسااتذی یبقههای جدید – یبقهی هارگر صاانعتی و یبقهی میانی  −از دسااتذاه راهراً
متجدد پ اوی بود .بخش ساایاساای فعا نن ا به نیروی چسی پیوسااتند هه نن را با نام « ز توده
ایران» میشاناسیم .نیروی جنبش مایای هه با نام مصدق و جب ه مای گره خورده است هم متکی
بر این یبقهها اساات .گساال نیروهای ساانتی هم ژرفای خود را نرااان داد .نمود نن فعا شاادن
نیروهای ماهبی بود.
پ اوی دوم دوداً با وعااعیت زمان روی هار نمدن پدرش مواجه شااد .انتذراساایون به شاایوهی
رعااشااهی شاکست خورده بود و میبایست نن را دوباره جوش داد ،نن هم در یک وععیت تازه از
نظر نرایش نیروهای بینالماای .ایران برای غر م م بود ،م متر شاااده بود ،نن هم با اهمیت یافتن
بیرتر نیت .استقاا معنای مرخصی یافت :مای شدن منابع یبیعی.
دورهی  ۰۵۸۱تا  ۰۵۵۸مرکای را نران داد هه بعداً نیز با نن مواجه میشویم :نیروهای مختایی
امل ساایاساات سااتی نده میشااوند ،نن ا همجنس نیسااتند و تجانس هم داشااته باشااند لزوماً
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برهمافزایی نیرو در اد ایجااد جب اهی وا اد میان نن ا صاااور نمیگیرد .جنبش چ  ،جنبش
خودمختاری و جنبش مای هردن صنعت نیت به صورتی هیییتنور پیوسته نردند.
جنبش چ و جنبش خودمختاری تا دی همبسااته بودند .چ از جنبش مای هم در مجمو
پرااتیانی هرد .میان ننها همدلی و همرأیی دوسااویه برقرار نرااد ،در الی هه میان جنبش مای و
بخرای از سانت گرایان اتااد برقرار شاد هه نن هم پایدار نماند .اما ارتبایی ایجاد شد هه تا انقاا
ادامه یافت و بعداً میراثش به صاور لاغرشدهای به اصااحیابان در دورهی جم وری اساامی منتقل
شد.
در دورهی مررف به هودتای  ۸۲مرداد ستی ندگی دینی هم در شکل افرایی (فداییان اساام) و
هم سایاساتمدارانهی نن (هاشاانی) جاوه هرد .ارتباطهای درونی میان دو شکل قویتر از نن است
هه ننها را از هم جدا هنیم .بعداً هم شااهد این پیوستذی هستیم ،پیوستذیای هه در شکل تقسیم
هار هم بروز میهند .اماان اجتماعی سیاست ستی ندهی دینی ماایان ،هاسبکاران سنتی و بخری
از تاجران بازار بودند هه نساال جدید نن ا در عرصااهی واردا هم داشااتند فعا میشاادند و جالا
اینجاسات هه به رو انیت بیراتر عااقه داشاتند تا مایون .اسااامگرایان به تودهی فقیر ش ری هم
دساترسای داشاتند .عناصار سارگردان به لااظ پایهی اجتماعی و لومسن را هم میتوانستند جا
هنند و سازمان بدهند .نیون چرمذیری در روستا و نوا ی اشیهای نداشتند .موقعیت روستاییان و
اشیهنرینان هنوز در مجمو با می وم هنارافتادگی بیانپایر بود.
در این دوره دوباره به نن چیزی برمیخوریم هه اسامش را گااشاتیم میاث سارنوشاات و شکل
نخسات ر ور نن را به این صاور مراخ هردیم :فضل جدید−فضل قدیم−قدر اهم .نیروی
اجتماعی متجدد هه یبقهی میانی جدید و یبقهی هارگر صااانعتی و هل نیروی هار نور ور پایذاه
اصاای نن را تراکیل میدادند ،از یریق چ با روساتا هم ارتباط داشتند .جنبش خودمختاری هم
جنبراای در مجمو متجدد بود .تجمع خودنگاهی و سااازمانیابی زنان هم در میان متجددان بود،
عمدتاً متجددانی هه مرااارهت ساایاساای میخواسااتند و از این رو در مقابل رژیم قرار میگرفتند.
رعااشااه هه ساقوط هرد نشکارتر شد هه نظام نتوانسته است نیروی تجدد را به نیروی امی خود
تبدیل هند .رأس دیذر میاث ،سنتگرایان بودند .ننان نیز نسبت به اهمیت س بیذانذی داشتند.
خایرهیشاان از رعااشااه سارشار از تجربههای از دست دادن امتیازها بود .فضلشان در دورهی نه
چندان باند رعاشاهی درهمشکسته بود.
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همانند دورهی مراروییت موقعیت چنان شد هه هر دو نیروی سنتگرا و متجدد در برابر دربار
قرار بذیرند .هر دو مراارهت میخواساتند ،سا م مستقیم در قدر  .بدی ی است هه عزیمتذاههای
مختایی داشتند .در یک مورد منطقشان مرترک بود :مرارهت بدون استقاا نمیشود .این منطق
بدی ی مینماید ،چون اسااتقاا خودفرمانی اساات و مرااارهت همذانی در قدر از ارهان کومت
برنمده از ارادهی مردم اساات .خواساات مایشاادن نیت ننان را به هم نزدیک هرد .همسوشااانیهای
موععی و شخصانی هم وجود داشت.
گساترش نیون و قدر جناح متجدد ،هه ز توده ایران و جب ه مای به رهبری مامد مصدق
نن را نمایندگی میهردند ،جناح سانتی را نذران هرد ،ننچنان نذران هه سارانجام متاد دربار شد.
عوامال بریتاانیاا و نمریکا هم در این جب هنرایی عایه ترقیخواهان مؤثر بودند .اگر همچون ساااا
 ۰۵۵۸اتیاق همراهی هایت جناح سنتی با دربار در میاث سرنوشت پیش مینمد ،انقاا مرروییت
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پیروز نمیشد .و اگر توازن قوا در میاث سرنوشت بهنیع دربار بههم نمیخورد ،هودتای  ۸۲مرداد به
ثمر نمینرست.
هودتا از زاویهی موعااو انتذراساایون پاسااخ رد به زور ساارنیزه و با همک نمریکا و بریتانیا به
موعاو خواساات مراارهت در قدر بود .یبعاً خواسااتاران مرااارهت مخالف قدر بیذانه با مردم
بودند ،و میخواستند هه نظام مستقل و متکی به مات باشد.
با هودتا ساا م ویژهای از قدر نصاایا ساانتگرایان نرااد .عدهای به نان و نوایی رساایدند ،و
وزویان نزادی عمل پس از دورهی سااقوط رعاااشاااه را یظ هردند .از همان دوره پیمان عااد
همونیساتی اسااس رابطهی دربار و وزویان شاد .این اما گرایش ستی نده را در میان سنتگرایان
راعاای نمیهرد .این گرایش دیذر فقط امتیازهایی برای فضاال قدیم در د نزادی برای گسااترش
وزه و تبایا دینی نمیخواست .ستی ندگان دینی در سنت خط مرروعهخواهی عصر مرروییت و
خط رادیکا ماهبی فداییان اسااام و در موعاع عدیت مطاق قرار داشتند :عدیت با لیبرالیسم ،با
همونیسام ،با غر  .پسااتر این خط رهبر خود را یافت :نیتالاه خمینی .خواستهی او تن ا این نبود
هه پیرانماز ماترم مسجد مااه یا مدرسی با مجاسی گرم در وزه باشد .او زمانی هم هه ش رتی
نداشات ،قدر دین و رو انیت را از قدر دربار برتر میدانسات .او تن ا سنتگرایی دینی نبود هه
اساااام ساایاساایاش در د خواساات زنده هردن منزلت رو انیان در دربار در دورهی پیش از عصاار
جدید باشاد .الاهیا سایاسای او همهی مختصا گیتمان ناسیونالیستی را داشت با این تیاو هه
«ماا» را باهعنوان امات و جاامعاهی دینی تعریف میهرد ،ناه باهعنوان مات در معنایی هه در نن
عقیدهی دینی در ساایهی می وم ش روندی قرار گیرد .از عظمتیابی مای ترجمانی دینی به دست
میداد و خواسات اساتقاا و پیرارفت را در گرو دینماوری و خودفرمانی مسامانان میدانست .او
مخایبان پیام هتا «هرف الاسرار» (نوشته شده در اوایل دههی  )۰۵۸۱را در صیاهی پایانی این
هتاا برنامهای نغازین خمینیسااام ،این گونه برمیشااامرد« :هممی نان عزیز ،خوانندگان گرامی،
برادران ایمانی ،ایرانیان عظمتخواه ،مسااامانان عظمتیاا ،دینداران اسااتقاا خواه» .پیام هتابش
این بود« :اینک این فرمانهای نسامانی است ،این دستورا خدایی است ،این پیامهای غیبی است
هه خدای ج ان برای یظ اساتقاا هراور اساامی و بنای عظمت و سرفرازی به شما مات قرنن و
پیروان خود فرو فرساااتااده .ننها را بخوانید و تکرار هنید و در پیرامون نن دقت نمایید و نن ا را به
هار بندید تا اساتقاا و عظمت شاما برگردد و پیروزی و سرفرازی را دوباره در نغوش گیرید وگرنه
همه ج انیان خواهید شد۰».
راه نیستی و زندگانی سراسر نلت و خواری را خواهید پیمود و یعمهٴ ٴ
در رخدادهای  ۰۵۵۳تا  ۰۵۰۸دوباره نشکار گردید هه میاث سرنوشت همچنان توعی دهندهی
نرایش مبنایی سیاسی در ایران است .در سا ۰۵۵۳به دنبا فرصت هوتاهی هه برای اولین بار پس
 ۰روحالاه خمینی ،هرفالاسرار ،بیتا،

.۵۵۰ .

 / 59تعلق داشتن ،تعلق نداشتن ،بخش دوم

■ دورهی رشد شتابان سرمایهداری
دورهی پایان دههی  ۰۵۰۱تا ساا های مرارف به انقاا دورهی رشد شتابان سرمایهداری بود.
بالا رفتن درنمد نیتی این شااتا را ایجاد هرد .مدام دلار نیتی به اقتصاااد تزریق میشااد ۰.ج ان

 ۰دولت ایران برای اولین برنامهی عمرانی خود ( ۰۵۸۱تا  )۰۵۵۵از بانک ج انی  ۸۱۱میایون دلار وام تقاعاااا هرد ،هه
رد شااد .برنامهی عمرانی دوم ( ۰۵۵۰تا  )۰۵۰۰نخسااتین برنامهی دورهی انباشااتذی خزانه از پو نیت اساات .بودجهی
تعیینشااده برای انجام برنامه  ۳۱۱میایون دلار بود .پس از این برنامهی واسااط ،نوبت برنامههای هاان رسااید .برنامهی
عمرانی ساوم ( ۰۵۰۰تا  )۰۵۰۱هه درهمتنیده با «انقاا سایید» است ۸،۱ ،میایارد دلار بودجه داشت .بودجهی برنامه
چ اارم به  ۱،۱میایارد دلار رساااید .برنامهی پنجم (۰۵۱۸تا  )۰۵۱۱ج ش هرد و بودجه را به ساااقف  ۱۱میایارد دلار
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از هودتا برای ابراز نارعااایتی پدید نمد جب ه مای دوم ترااکیل شااد و در سااا  ۰۵۰۰نخسااتین
هنذرهاشرا برگزار هرد .شاعار جب ه مای در برابر اصااا ا شااهانه موساوم به «انقاا سیید» این
بود« :اصااا ا نری ،دیکتاتوری نه» .پاساخ دساتذاه شااه به این موععگیری دستذیری جمعی از
رهبران ،مادود هردن فعالیت جریان و در ادامه تامیل سکو به نن بود .از یرف دیذر شورش ۰۱
خرداد  ۰۵۰۸برپا شااد .چ رهی نمادین نن نیتالاه خمینی و هانون نن مااههای ساانتی ت ران با
ماوریت بازار بود .بخش اصای شرهتهنندگان در نن از یابهها ،هاسبان خردهپا ،و جمعی از لا ها
و مرتیها بود .دانرجویان و هواداران جب ههای مای در رهت  ۰۱خرداد نن گونه شرهت نداشتند
هه به چرام بیایند .در جب ه مای تن ا عدهی معدودی نسابت به رهت سنتگرایان همدلی نران
دادند.
میان دو رأس متجدد و ساانتی مقابل شاااه در نرایراای هه از نن بهعنوان میاث ساارنوشاات نام
میبریم ،پس از هودتای  ۸۲مرداد اقههای پیوند وجود داشااات اما در مجمو این دو از هم بیزار
بودند .پس از  ۰۵۰۸به نظر میرسااید هه متجددان هه گرایش چ در نن مدام قویتر میشااد ،از
سانتگرایان پیری گرفتهاند .در میان ماهبیها گرایش به ترقیخواهیِ روگردان از رو انیت سنتی
مدام بارزتر میشااد .اقههای پیوند نقش ویژهای اییا هردند .اگر در جریان انقاا  ۰۵۱۱متجددان
دسات بالا را میگرفتند ،بخری از ننان می توانستند همک هنند به این هه مردم مؤمن به یک نظام
متجدد دموهراتیک اعتماد داشااته باشااند .اما هاری هه در عمل هردند همک به پردازش ایدئولوژی
اسااااامی بود ،نن هم با تکهپارههایی از دیذر ایدئولوژیهای سااایاسااای ،از جماه گرایش چ  .این
اقههای پیوند پیوساتن جوانانی را به جب هی سانتگرایان تس یل هردند هه از یبقهی میانی در
مرز سانت و تجدد برخاساته بودند ،تاصیلهرده بودند یا دانرجو بودند و نسبت به ماایان ج ان را
ب تر میشناختند .بخش بزرگی از ننان بعداً در کومت اساامی هارهای شدند.
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ایرانی انبار هالاهای جدید شاد .اصااا ا ارعای پیامد تاو بود ،نه شاخ و مبدأ نن .روستا هم
وارد مناساابا پولی-هالایی شااد و دورهی هنارافتادگی نن ساار رسااید .اصاااا ا ارعاای افزایش
تصاعدی س م نیروی هار مزدبذیر در وزه اشتغا تس یل هرد.
در این دوره خردهبورژازی ۰رشاد هرد ،رشاد تا دی هه اینجا و ننجا تصوری ایجاد میهرد از
گونهای خا از بورژوازی ،بورژوازی ای هه از پایین شااارو هرده و دارد از نردبان عمودی ماتریس
اجتماعی بالا میرود .این همان گروهی اساات هه در نظریهی وابسااتذی نکتهی اتکای اصااای ایدهی
وجود یبقهای اساات به عنوان بورژازی مای هه در برابر بورژوازی وابسااته (یا همسرادور) گااشااته
میشاود .تقسایمبندی مای-وابساته در دورهی جنبشهای استقاا یابانه پس از جنگ ج انی دوم
رواج فراوانی داشااات .بورژوازی مای بهعنوان ایده جالا و والا مینمود ،اما به پیشداوری در تبیین
واقعیت نن راه میبعرد هه شااامل القای باور به پیذیری مبارزاتی این گروه در راه اسااتقاا و نزادی و
دموهراسی می شد .خود این ایده مؤثرتر از واقعیت است ،چون بخری از ایدئولوژی مای است.
در ایران ،بورژوازی مای در بخش تولید بزرگ جایذاه قابل اعتنایی نداشااته اساات در این بخش
عمادتاً به بورژازی وابساااته برمیخوریم .اسااااس تولید صااانعتی در بععدی بورژوایی از قد و قامت
سارمایهای هه روند انباشات نن از درون–برای درون–به سوی درون باشد فراتر میرفت .از درون–
برای درون–به سوی درون تولید خعردی در د هارگاهی و خردهبورژوایی بود.
اما بورژوازی در ایران در شاکل دیذری هم وجود دارد ،جز این نو های دارای اسمهایی مرسوم.
و اصل بورژوازی این شکل دیذر است هه همانا خود دولت در معنای اهمیت است :دولت بهعنوان
مدیر سااارمایهی دولتی و دولت به عنوان جانذهدار ) (placeholderبورژوازی .جای بورژوازی را
ارگ دولتی نذه میدارد ،و این افزون بر نن نقراای بورژوایی اساات هه ارگنرااینان بهعنوان مدیر،
رساااند( .متن همهی برنامههای عمرانی در سااایت «امور اقتصاااد هاان» وابسااته به سااازمان برنامه و بودجه هرااور در
دسترس هستند).
 ۰پرویز صااداقت بهدرسااتی میان خردهبورژوازی و یبقه متوسااط فرق میگاارد .او در مقالهی «بسااط و قبض یبقهی
متوسط در ایران» مینویسد:
«بهمنظور دریافتی روشاانتر از این یبقه در جوامع ساارمایهداری ،لازم اساات به وجوه تمایز و ترااابه یبقهی متوسااط و
خردهبوروژازی توجاه هنیم .خردهبورژوازی نیز همچون یبقاهی متوساااط عمادتااً در لایههای بینابین یبقا هارگر و
سارمایهدار قرار دارد و هم از برخی مزایای مادی سارهو و استیمار ب رهمند میشود و هم خود تات ستم سرمایههای
بزرگ قرار میگیرد .بهویژه در تقساایمبندی جمعیت به دهکهای درنمدی و ثروتی در موارد بساایاری شاااهد ضااور
همزمان خردهبورژوازی و یبقهی متوساط در دهکهای مرابه میشویم .اما برخااف یبقهی متوسط هه تکوین و تکامل
نن مرهون تکامل ساارمایهداری اساات ،خردهبورژوازی در تولید هالایی ساااده ریرااه دارد هه هم متمایز از تولید هالایی
پیرارفتهی سارمایهداری اسات و هم با تولید معیراتی متیاو اسات .ریراهی پیراسرمایهداری خردهبورژوازی وجوه
متیاو رفتار اجتماعی و س ایاس ای این یبقه را در قیاس با یبقهی متوسااط پدید نورده اساات ولو نن هه در بس ایاری
موارد در هرم اجتماعی در بسیاری از موارد جایذاهی نزدیک به نن داشته باشند».
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منطق نظام ساااطه هید منافاتی با ایدهی توسااعه ندارد ،چه پیش از انقاا  ،چه پس از نن .هااً
سااطهگری با ایدهی تج یز درنمیخته است ،در عصر جدید به تج یز تکنیکی و سازمانی .در نذاه به
یبقهی متوسااط متجدد ایدهی تج یز ب رهگیری از نن را در دسااتذاه ساااطه لازم میگرداند .دولت
شاااه یبقهای در برابر خود داشاات هه از میان نن برای تج یز دسااتذاه انتخا میهرد .جم وری
اسااامی در درجهی او خود به فکر تربیت هادر از میان وابستذان نظام است ،پعستهای معمولی را
به هواداران میدهد و دسات نخر ممکن اسات از میان یبقهی میانی موجود دست به انتخا بزند.
در هر دو دوره با یک قالا مراابه در ماتریس اجتماعی مواجه میشویم .سمت راست قسمت بالایی
ماتریس هه در نن قدر و پو انباشااتذی دارند ،هانون گزینش و تعیین رویه برای پویش اجتماعی
و همچنین قطا جا هننده برای بخرای از جامعه است .همچنان هه پیشتر گیته شد ،هر چه به
سامت بالا میرویم ،خط ارتقای یبقاتی بیراتر به سمت راست متمایل میشود .قالا در زمان شاه
برای یبقهی متوساط متجدد نسابت به دورهی جم وری اساامی همتر سیت و سخت بود .سیاست
شااه در مجمو منعطفتر بود ،اما همان سایاست گزینش و ندادن ق مرارهت منجر به وععیتی
شد هه یبقهی میانی متجدد هم امل سیاست ستی نده شود.
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تکنوهرا و دریافتهنندهی ساا م دلالی (نمونه :خود شاااه) برای خریدهای هاانی چون خریدهایی
تسایااتی اییا میهنند.
تماام برنامههای عمرانی– چه در دورهی شااااه چه در دورهی جم وری اسااااامی – یک هدف
هانونی خود را توساعهی صانعتی اعاام هردهاند .نن ا مدعیاند میخواهند شرایطی را فراهم نورند تا
تولید صانعتی گساترش یابد ،به ساخن دیذر نن ا میخواهند شرایط انباشت سرمایه را نماده هنند.
نماده هردن شاارایط انباشاات ،یعنی ایجاد و تقویت ن ادهای پرااتیبان انباشاات به تقویت بیرااتر
اهمیت راه میبرد .اهمیت خود ع دهدار انباشاات میشااود .جانذهدار بورژوازی نمیتواند هارهرد
اصااای خودش را داشااته باشااد و به جای جا نذهداشااتن ،جا را تنگ میهند .بیرون نمدن از این
دوراههی ناچار ) (dilemmaبه قیمت خاصهخرجی در واگااری و گسترش فساد صور میگیرد.
سااسیتی هم اگر نسبت به فساد در سیستم وجود داشته باشد ،به صور واهنش تاکمنمیز بروز
میهند .این یعنی نن هه اهمیت فکر میهند باید هنتر بیرااتر داشااته باشااد .رژیم مسااتبدتر
میشود .این منطق نظام ساطه در ایران است.
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دورهی  ۰۱سالهی مررف به انقاا  ،دورهی رشد وسیع یبقهی متوسط بود .رشد ،خایرهی تاخ
هودتای  ۸۲مرداد را از نهن متجددان پاک نکرد .با وجود ب بود وعااع اقتصااادی و ارتقای سااط
زندگی یبقهی میانی ،شاااه نتوانساات قاا این یبقه را به دساات نورد .در این دوره دسااتیابی به
داشاتهی فرهنذی برای ارتقا اهمیت بازهم بیراتری یافت .تضامین شاده مینمود هه اگر هسی به
مدرهی بالاتر از دیسام دبیرساااتان دسااات یابد ،جایذاهی در میان یبقهی میانی به دسااات بیاورد.
بخرای از فرزندان خانوادههای فقیر هم توانساتند به دانراذاه راه یابند .پای ش رستانیها بیرتر از
گاشاته به ت ران باز شد .برای دانرجویان افق رشد گروده بود .همه امیدوار بودند ،اما اهیریتشان
ناراعای .جنبش دانراجویی رشاد هرد .یک شااخ خردهفرهنگ دانرااجویی بر پایهی سنتی هه
وجود داشت ،مخالیت با نظام اهم شد .هر چه گسستذی و انتذراسیون معیو بیرتر عوار خود
را نراان میداد ،استبداد به یکسارچهسازی تاکمی و امنیتی گرایش بیرتری مییافت ،تا جایی هه
شاااه ز های «باه قربان» و «چراام قربان» را هم تامل نکرد و فرمان به ترااکیل ز وا د
«رسااتاخیز» داد .این تصاامیم نقطهی مقابل نن چیزی بود هه در نن زمان دربارهی انتذراساایون
باهیییت ازجماه در شکل مرارهت نزاد سیاسی قابل تصور بود.
پویش یبقهی میانی در جایی به یبقهی هارگر هم مربوط میشاود :در بخرای هه شاخ نن
«تکنیسینها» هستند هه به نظر میرسد دربارهی نن ا بررسی جامعهشناسانهی ویژهای انجام نرده
اساات .در وجود «تکنیسااین» هساای را میبینیم هه در تعریف یبقهی هارگر میگنجد ،شاااید در
هارگاه در د ساارهارگر باشااد ،اما بههر ا اگر از او بسرساایم چکارهای ،میگوید« :تکنسااین» .بار
اصاااای این می وم تیاو گااری با «هارگر» اسااات .ج ت یبقاتی نن قرار گرفتن در میان یبقهی
متوسااط اساات .گرایش عمومی ،دسااتهم در ش ا رهای بزرگ از اواخر دههی  ۰۵۰۱به بعد ،یافتن
جایی در میان یبقهی متوسااط اساات .شاااخ سااوژهی ایرانیای هه ابراز وجود نن را میتوان در
رسااانههای در ا گسااترش دید ،تعریف خود به عنوان میانه ا اساات .سااوژه خود را با غرور ،با
نقرای هه اییا میهند – بهعنوان م ندس ،پزشک ،دبیر ،تکنیسین ،هارمند ،سکرتر ،شرهت نیتی ...
– و امیدی هه دارد – هساا تخصا بیراتر ،خرید اتومویبل و خانه ،سیر به خارج ،باز هردن راه
ترقی خانواده – معرفی میهند.
اما همه جا پویش اجتماعی افق بازی را در برابر قرار نمیداد .رشد سرمایهداری و نیون مناسبا
و فرهنگ جدید در هر گوشهی هرور ،از یک سو شکافهای تازهای را پدید نورد ،از سوی دیذر نیاز
به انتذراسااایون را به مدار بالاتری ساااوق داد .جمعیتهای بیراااتری از الت هنارافتادگی خارج
میشااادند و لازم بود جایی در ساااامان اجتماعی بیابند ،نه اینهه دچار نو دیذری از هنارافتادگی
شوند .ده و ایل هوچذر هنار افتاده بودند اهنون عمیمهی صور بندی سرمایهداری میشدند .اجبار
معیرات ،در وعاعیتی هه دیذر شایوهی قبای هار و زیست برای بخش بزرگی از روستاییان ممکن
نبود ،م اجر به شا ر را اجتنا ناپایر میهرد .بخری در سامان موجود جاافتاده میشدند ،در د
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یافتن شاغل و مساکن قابل قبو و داشتن سی از تعاق ،اما بخری بزرگ باز هنارافتاده میماندند:
این بار به عنوان اشایهنراین ،دستیروش ،انجامدهندهی هارهای موقتی و سرپایی ،هارگری همراه
با دورهگردی.
بخش بزرگی از تودهی هارگر ایران در همین دورهی رشاد شکل گرفت .ممنوعیت ترکل از یک
سااو ،و از سااوی دیذر تبار روسااتایی و رشااد نکردن در فرهنگ هارگری و همچنین گرایش لایهی
بالایی به یکیانذاری خود با سوژهی میانه ا باعث شد هه یبقهی هارگر واماند در این هه معطوف
به خود باشاد و نگاهی اش را بر موقعیت عینی خود اساتوار هند .از این رو جنبش انقاابی هه شرو
شاد ،نیروی ساتی ندهی خود را در خدمت سایاست ستی ندهی یبقهی متوسط قرار داد ۰.این در
الی بود هه اعترا های اجتماعی را اشاایهنرااینان شاارو هردند .شاامار عددی اعترا های
هارگری در ا افزایش بود .اعترا ها را باران اقتصادیای برانذیخته بود هه ساطنت قادر به م ار
نن نبود و نرد.

انقاا در شرایطی بروز هرد هه وعع عموم ب تر شده بود ،و ب بود وعع تصوری از این هه وعع
باز هم میتواند ب تر شاااود در نهن عموم مردم پدید نورده بود .توزیع امید یبعاً یکساااان نبود .به
درهی از نن می توان رسید با توجه به ماور زمان در ماتریس اجتماعی هه بایستی از دو نظر بررسی
شود :از نظر سرعت رشد در ماور عمودی و از نظر تیاو ها در زمانیدن زمان در ماور افقی .سرعت
ارتقا در ماور افقی به یور های تابع جایذاه است .عزیمتذاه رهت هر چه در جایذاهی بالاتر نسبت
به قاعدهی زیرین باشاد ،با توانایی بیرتری برای بالا هریدن قرین است .در جایی هه اسبا بزرگی
فراهم است ،را تتر میتوان خود را بالا هرید تا تکیه بر جای بزرگان زد.
یبقاهی میاانی متجدد امیدوار بود .در میان این یبقه ،همچنان هه پیشتر گیته شاااد ،گمان
عمومی بر این بود هه با درس خواندن ،یعنی هسا داشتهی فرهنذی میتوان ارتقا یافت .این گمان
از ابتدا در میان این یبقه ریراه داشات .هرچه از دورهی شرو فضل جدید به این سو مینییم ،نن
را بیرااتر در ا تقویت شاادن مییابیم .در دورهی مراارف به انقاا هنوز این گمان قوی بود و
داشتهی فرهنذی بهراستی هنوز میتوانست راه برای ارتقا در بععد عمودی بذراید .اما مرکای دایمی
 ۰هارگران صنعت نیت بخش م می از یبقهی هارگر ایران را ترکیل میدهند .ننان پرتجربهاند و در جایی هایدی برای
اقتصااااد ایران هاار میهنناد .مطاالعه روی نن ا میتواند بخش م می از مراااکاا جنبش هارگری را برنمایاند .پیمان
جعیری مطاالعاهی عمیقی را در مورد نناان در دورهی انقااا انجاام داده اسااات .بنذرید به مقاله او در «نقد اقتصااااد
سیاسی»:
پیمان جعیری ،پیوندهای نیت و سیاست اعتصا های هارگران نیت و قدر دوگانه در انقاا ۰۵۱۱
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وجود داشاات هه برای همه قابل ل نبود .برخورداری از دانش و فرهنگ و گرااودگی رو به ج ان،
خواست استقاا و مرارهت سیاسی را تقویت میهرد .اما نظام ساطه ایجا مینمود و مینماید هه
فرد اسااتقاا خود را از دساات بدهد و ساار خنم هند .بر این قرار از جایی به بعد فرد به دیوارهایی
برمیخورْد و برمیخورند هه عبور از نن ا مستازم ابراز بندگی و سرسسردگی است.

نظام گمان می هند در ن ایت قادر است همه را با امتیاز دادن مطیع سازد و در خدمت خود قرار
دهد .اما امتیاز دادن بهناگزیر با گزینش همراه اساات ،زیرا به همه نمیتوان امتیاز داد .از یرف دیذر
همه ساازشپایر نیساتند و بنده نمیشوند .فرهنگ امروزین عموماً با بندگی سازگار نیستند و نظام
گزینریِ یا تسایم شو یا بیرون در میمانی را پس میزند .نتیجه نن میشود هه در یک سو عوامل و
خودیهاای نظاام قرار میگیرناد و در ساااوی دیذر غیرخودیهاا :اقایتی در برابر اهیریت ،اهیریت
ناراعی.
دانرجویان و روشنیکران ،پیررو در ابراز نارعایتی بودند .شاه نمیتوانست دریابد چذونه میشود
هه دانرااجویانی هه برخوردار از امکانهای بیسااابقهای از نظر تاصاایل در داخل یا خارج از هرااور
هساتند و راه به روی ننان برای دساتیابی به شغل و درنمد خو و چهبسا عالی باز است ،اعتصا
میهنند ،در خارج به هنیدراساایون میپیوندند و در داخل مخالیتشااان را تا تا د پیوسااتن به
گروههای چریکی ابراز میدارند .در مورد روشانیکران هم همین قاعده وجود دارد .روشنیکر در برابر
تاکم به تساایم یا ت دید به یرد و سارهو قرار میگیرد .نظام سااطه این رویه را به صور ثابت
ادامه داده اسات .در برابر این رویه امید روشانی به امکان تغییر وجود داشاته است هه در نستانهی
انقااا در میاان عموم مردم قوی بود .در مورد یبقهی میانهی متجدد ،پایهی این امید در منطق
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پویش اجتماعی در دورهی متجدد شاادن بود .اما در مورد یبقهی میانی ساانتی قضاایه پیچیدهتر
است.
در فکر دینی ،تغییر در بععدی هه از زندگی روزمره فراتر رود ،به فکر و عمل انسااانی برنمیگردد.
ناموس خاقت مرااخ اساات و روزی هر هس مقدر اساات ۰.فکر تغییر ،فکر جدید اساات .از همان

عساا ِمْ ٰ » (خدا ا هید قومی را دگرگون
 ۰سااخن قرنن در اینباره هه «إِنن الانهن لنا یعغنیِنرع منا بِقنوْمٍ نتننىٰ یعغنیِنرعوا منا بِأننْی ِ
نخواهد هرد تا زمانی هه خود نن قوم الران را تغییر دهند ،سورهی رعد نیه  )۰۰در نکوهش تغییر است ،نه در توصیه
به تااش برای تغییر.
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دورهی مراروییت ماغمهی سانت و ایدهی تغییر ایجاد شاد .ننچه به نام سانتگرایی میشناسیم،
اسااساا از این نمیخته تراکیل شده است .سنتگراییِ منیعل وجود ندارد ،چون گرایش فعل است.
این هه ساانتگرایان ،بهعنوان نیرویی فعا  ،مرتجع بودند و هسااتند ،به این معنا نیساات هه واقعاً
می خواهند به گاشااته رجعت هنند .رجعت راسااتین به گاشااته ،به صااور ماندن بر اصااو دوران
پیراین ،با ایدهی تغییر نمیخواند .فکر اصیل سنتی ماندن است ،نه رفتن ،نه تغییر خواندن .ارتجا
واقعی مؤثر در سایاسات ،نه سار منیعل گاشته ،باکه درنمیختن این سر با فعالیتهایی از
نو عصر جدید است .میل به بازگرت مرتجعان هنشگر از نغاز درافکندن یر ی در افق نینده بود
هه در نن عنصارها و ساازههایی از گاشاته ،گاشاتهی تجربهشده یا روایتشده ،از نو برقرار گردند.
برای ننان گاشاتهی معاصر ،گاشتهای است هه تصویر زندهی ال ام بخری از نن برون هریده شده
و با ا همزمان میگردد .این گاشااته به صااور جای خالیای هه باید پر شااود ،درک میشااود.
تغییر یعنی غابه بر این فقدان هه بهناگزیر هاری اساات هه با ابزار جدید پیش برده میشااود .انتظار
هراایدن برای ا یای گاشااته نینده را میسااازد .اما برای متجددان گاشااتهی معاصاار تصااویری از
گاشاته اسات هه باید از نن دور شاد .تصویر نینده در نقطهی مقابل این گاشته قرار میگیرد .اگر
این یرح را پایه قرار دهیم ،میتوانیم برن یم هه دو موعاااع همساااایه بر روی ماور افقی ماتریس
اجتماعی ،موعااعی تجددگرا و موعااعی ساانتگرا ،زمانشهای مختایی دارند ،و زمانشهای مختاف
یعنی ج انهای مختاف .واقعیت البته از این گونه یرحها پیچیدهتر است.
پیش از هر چیز تیکیکی لازم اسات میان دو انذیزه برای میل به ا یای گاشااته :به خایر فضل
(برتری ،دانش) ازدساترفته و بایلشاده ،یا سار گاشته ای واقعی یا خیالی هه در نن جماعت
همبساته ای وجود دارد و انساان در نن دارای جایذاهی مراخ است ،پنداشت وععیتی بر خااف
جامعهی مدرن هه در نن فرد بی پرات و پناه اسات و به خایر بههم خوردن ارزشها دچار مرکل
ج تیابی اسات .گروه نخسات میل به تصا ا دوبارهی یک دنیای از دست رفته را دارد ،گروه دوم
می خواهد جایی در دنیایی داشاته باشاد هه برای نن جایی نیست .ا یاگر در معنای اخ نن گروه
نخسات اسات ،زیرا همچنان هه در دنیای ایرانی خود دیدیم ،ایدئولوژیای بهنسبت اعر و نماده و
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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
برود .اگر چ قوی بود میتوانسات این گروه را به سوی خود جاا هند .توجه به ننان وجود داشت.
هل ادبیاتی هه با سابک واقعگرایی اجتماعی مراخ می شاود ،اهی از توجه روشنیکران به این
گروه اسات .هساانی هم در میان روشانیکران بودند هه میانجیگر شدند میان دو گروه .شاخ در
میان ننان جاا ن ا مد اساات .روشاانیکر م م دیذر عای شااریعتی اساات هه عزیمتذاهش ماها
اساات و متأثر از جریان چ  ،نرمانگرایانه به مارومان مینذرد و در اندیرااهی رهایی ننان اساات.
بنیان گااران سازمان مجاهدین خاق ایران هم چنین موععی داشتند .در گاشته ماها هم ساا ی
برای سرهو در دست توانذران بوده و هم به نام نن دادخواهی شده است .بر زمینهی چنین سنتی
و زمیناههاای نماادهی اجتمااعی از دهاهی  ۰۵۰۱عادالاتخواهی دینی جاابیت یافت و در میان
دانراجویان و جوانان جایی برای خود باز هرد .جریان ،التقایی بود .ریرااه ای در ساانت داشت و به
شکلهایی در تماس با رو انیت بود ،با وجود موعع انتقادیای هه میگرف ت در برابر هایت رستهی
ماایان یا گرایشهایی در نن .ساوی دیذر به روی دنیای جدید گروده بود .از یریق گرایش التقایی
ایدههایی به درون جریان ا یاگر منتقل شاااد .ایدئولوژی اسااااامیساااتی در انقاا با اقتباس از این
نیروی واساط شاکل گرفت و می ومهایی را از نخیرهی سانت برهرید و بار تازهای به نن ا داد ،تا با
همک ننها نیرو بساایج هند و از پس رقابت ایدئولوژیک برنید .این چنین بود هه ا یاگران لایههای
اجتماعی وامانده و ماروم را «مساتضعف» خواندند« .مستضعف» را در برابر «پرولتاریا»ی چ قرار
دادناد ،و «امات» با یرح نرمانی جامعهی اخو را در برابر «مات» مایگرایان .ایدئولوژی التقایی،
نشنایی با شیوههای جدید بسیجگری ،توجه به جوانان و باز هردن جایی در میان جنبش دانرجویی
باه ا یااگران اجازه داد برخی نیروهای بینابینی را جا هنند هه به ننان میتوانیم سااانتگرایان
متجدد ،یا متجددان سانتگرا بذوییم .بخش م می از هادرهای تراکیااتی کومت اساامی از میان
این دوزیستیان برخاستند.
ا یاگران توانساتند زمانش تازهای را بیافرینند :ایدهی تغییر و پیررفت مدرن را با م دیگری و
فکر نخر زمانی ترهیا هردند .در موقعیتی خا هه نیروهای دیذر به هر دلیل نتوانستند به مسائل
برنمده از گسستذی و جدافتادگی و تبعیض پاسخ دهند ،با ادعای پاسخگویی به میدان نمدند ،انرژی
جنبرای عظیمی را برانذیختند ،در ایران به قدر رسایدند و سرتاسر ج ان مسامان را به تاوتا
انداختند.
تا مدتی میتوان انجام وعدهها را به تأخیر انداخت و انرژی جنبرای را عایه هسااانی بههار بست
هه مانع ایجاد میهنند .اما نینده وقتی به اهنون تبدیل شااود ،دیذر جاابیتش را از دساات میدهد.
دیذر ورییه ا یا هردن نیست ،باکه یظ قدر است ،یظ وععیت موجود است.
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■ پهنهی همگانی
مقادم بر دورهی مرااارف باه انقااا دورهای پرامیاد اسااات .لاایاههاای میانی و بالای جامعه
هماعاطرا اند .اعطرا لایههای فرودست مخت خودشان است و در فضای عمومی بازتا ندارد.
در این دوره ارتقا در بعد عمودی و دسااتیابی به رفاه نسااان مینماید .دورهی نخسااتوزیری هویدا
اسات .به نظر میرسد هه رژیم دیذر بارانهای پس از هودتا را پرت سر گاشته است .نظام ساطه
اساااتوار مینماایاد .ادثهها اندکاند ،به گونهای هه نیاز چندانی به پیذری اخبار وجود ندارد .روی
روزمرگی فرار نسبت به گاشتهی نزدیک هم شده است ،زمان ا سنذین نیست ،و فرصت هست
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گسااساات رابطهی میان ا یاگران و درماندگان از همان روز نخساات قدر گیری نغاز میشااود.
عدهای از مارومان امکان انتذره شاادن مییابند ،اما بخش بزرگ همچنان ماروم میمانند .بر تعداد
ننان افزوده میشود .مسهاهی ثابت نظام همراه نذاه داشتن ننان همانند روز او است .ررفیت تااش
برای یظ وعاع موجود برای برانذیختن پوپولیسم معمولاً مادود است .یک شیوه ،دشمنتراشی و
ایجاد بارانهای دورهنندهی نهنها از مرااکلهای واقعی اساات .بخراای از جنگ جناحها در نظام
ساطه هم عوامفریبی برای انداختن گروهی از مارومان به دنبا خود است.
زمانش در نن می ومی هه بنیاد نن نذرانی و نذرندگی معطوف به نینده ( Sorgeبه اصاااطااح
ماارتین هایدگر) اسااات ،در دورههای مختاف از نظر شاااتا رخدادها پدیداریهای مختایی دارد.
ادراک زمان فرق میهند اگر ادثهها شااتابناک پراات ساارهم پیش نیند یا اینهه پیشنیندی نن ا
هعند باشاد .وقتی تاریخچهی فضاای اجتماعی را مینویسیم ،در فصل بععد زمانی نن لازم است از این
نظر نیز دسات به دورهبندی زنیم .شارو عصار جدید در ایران میل هر جایی دیذر با شتا گرفتن
زمان همراه است .در ت ران و ش رهای بزرگ بهتدریج زمان خطی (زمان به صور خط مستقیم هه
ج ت بعردار نن ج ت پیرارفت را نراان میدهد) جای زمان دنونرانی جامعهی سنتی را میگیرد هه
چرخش امور در نن اگ ر باایی ناگ انی ناز نراود ،تکراری است .بااها هم البته تکراریاند :قاطی و
باای یبیعی یا نرستن ساساهای به جای ساساه دیذر .جماعتهای روستایی و چادرنرین تا زمانی
هه هنارافتاده بودند ،گردش ایام را در شاااکل دنونرانی نن میدیدند .اما زمان خطی به میان ننان هم
رساوخ میهند و این گروه هم نذران میشوند ،نذرانتر از دورهی بودن در دنیایی تکراری .با هریده
شادن جاده ،نمدن اتوبوسِ برندهی مسافر به ش ر به وقت معینی و به همین خایر نیاز به وسیاهای
به نام سااعت ،دنیا عو میشاود .با خطی شدن زمان اعطرا فزونی میگیرد :میرسم-نمیرسم.
هر گروهی به نوعی مضطر میشود .اعطرا فضای اجتماعی را پر میهند .شتا ادثهها فضا را
مضاااطر تر میهناد .اعاااطرا باا امیاد درمینمیزد .این سها با هماند اما در دورههایی تراهم
اعطرا ممکن است جایی برای امیدواری نذاارد.
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برای نذاه به نینده .باران هه پدید مینید فضاا مضطر میشود .اما امید و خوشبینی دست بالا را
دارد .وعاع بدتر نمیشود میتوان نن را ب تر هرد .امیدواری پ نهی همذانی را فرا میگیرد .پ نهی
همذانی پیش از نن گسترش مؤثری یافته بود.
گساترشیابی پ نهی همذانی همسای گسترش پیوندها در درون جامعه پیش رفته است .جامعه
گامبهگام شااکل تکهپارهی ه ن خود را از دساات میدهد ،پیوسااته میشااود اما این پیوسااتذی با
گوناههای جدیدی از تکهپارگی یا دگردیسااای گونههای قدیم همراه اسااات .روساااتا از انزوا خارج
میشاود ،به شا ر متصال میشود ،رابطههای پولی-هالایی در ننجا نیز رسوخ میهند و اساس قرار
میگیرد .روساااتایی اهنون با تبعیض در جامعهی مدرن رودررو میشاااود .در مورد زنان نیز چنین
است .تا زمانی هه در صور بندی ه ن ماصور در چارچو سنتی روابط هستند ،زیر ستماند ،زجر
میهراند ،گاهی فغان برمیدارند ،اما رام و تبعیض را بهعنوان امری موجود اما ناشاایسات هه لازم
اسات تغییر یابد ،درک نمیهنند .نن چارچو هه ساست میشود ،با پا گااشتن در سا ت جامعه،
تازه ادراک تبعیض میسار میگردد .اقایتهای قومی و زبانی و دینی هم تجربهی مراب ی دارند .هااً
در ارتباط اسات هه ساااطه درک میشااود .همهی این تجربهها دورهمند هسااتند .هر دوره شااد و
گساتردگی خود را دارد .باساواد شادن ،فراگیر شادن شابکهی ملونقل ،هیر و تنو رسانهها و
گساترده شدن پ نهی رسانش همذانی ،سرایت سبکهای زندگی و شیوههای تیری و مصرف ،همه
بر زمینهای هه به نظر میرساد به ساوی همذنی میرود ،ناهمذنی را نشاکار میسازند .هنذامی هه
مراوده و رساانش ععیف است ،هم تیاهم اندک است هم سوقتیاهم و تااش برای ف م موقعیت خود
و نیز ممانعت از نن .رسااانش هه گسااتردگی و عمق مییابد ،نزدیکیها و دوریها نشااکار میگردند
هم تااش برای ف م شد میگیرد هم منع و سانسور.
امکانهای مراوده و رساااانش تا نساااتانهی انقاا مدام در ا گساااترش بودند .انقاا ۰۵۱۱
همهی ش رها را به جنا و جوش انداخت .انقاابی شد بیهمانند از نظر میزان شرهتهننده و نقری
هاه روزنااماه  ،اعااامیاه و رادیوی ترانزیساااتوری در نن اییا هرد .تظاهرا در خیابانها ،تجمعها و
اعتصاا ها ،اتیاقهایی بودند در یک جامعهی مدرن .یک دستی و وفاقی هه به نمایش گااشته شد،
بر زمینهی وفاقی بود هه وجود نداشات .نماج ماه مرخ بود ،اما تیاو ها و تضادها بعداً پرجاوه
شدند.
■ جدایش سیستمی
تاا هنون باه جدایشهای یبقاتی ،جنسااایتی ،قومی ،فرهنذی و تیکیک فضااال قدیم و جدید
پرداختهایم .جدایش دیذری وجود دارد هه هر چه پیش مینییم ،م متر میشود :جدایش سیستمی.
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پیشتر اشااره شاد هه جامعهی مدرن سایساتمی اسات متراکل از زیرسایستمهای مختاف۰.
هرهدام از نن ا روندها و رویههای خود را دارد .برای هر سیستمی زیرسیستمهای دیذر کم مایط
را دارند .یک زیرسایساتم نمیتواند رویههای خود را به زیرسایساتم دیذر تامیل هند بدون مختل
هردن یا متااشای هردن نن .سایستم اجتماعی خودپو است و بر خااف تصور فکر دولتماور قدر
سیاسی نمیتواند با نن هر هاری هند.
اقتصااد ،زیرسیستمی است هه نخست اعاام وجود میهند .ادثهی نمادین :سا  ،۰۸۲۰گرانی
ارزاق عمومی  −در ت ران نان  ۳۱درصد گران شد و قند و چای بیش از  ۵۱درصد .کومت خواست
با فاک هردن تجار مراکل را ل هند ،اما نهتن ا مراکل ل نرد ،باکه جرقهی انقاا مرروییت
زده شاااد .پیش از نن در دوران ه ن کومت دخالتهایی در بازار موجود میهرد و راهراً کمش
پیش میرفت .اما گویا دیذر بازار رف شنوی نداشت ،زیرا دیذر صرفاً مترکل از افراد نبود ،تا دی
دارای رویه و سااااختار شاااده بود و خودانذیخته پیش میرفت با نن نمیشاااد هر هاری هرد .این
موعاااو را اما عین الدوله ،اهم ت ران ،بقیهی درباریان و خود مظیرالدین شااااه درنمییافتند۱۱ .
ساا گاشات و مامدرعااشاه هم نران داد هه نی میده است جدایری سیستمی صور گرفته و
اقتصاد به فرموده عمل نمیهند .هر چه بازار گستردهتر شد ،اقتصاد ترخ بیرتری یافت.
تراخ زیرسایساتم اقتصاد به زیرسیستم سیاست ترخ میدهد .دولت میهوشد برنامهریز
باشااد و مدیریت هند .خوی ساااطانی اما از ساار به در نمیشااود .زیرساایسااتمهای دیذر هم شااکل
میگیرند و بهتدریج اساتقاا سایساتمی مییابند ،یعنی دارای رویه و ساااختار مخصو خودشان
میشاوند .بوروهراسای دولتی شاخوبرگ پیدا میهند تا بتواند نن ا را جیتبندی هرده و زیر هدایت
قرار دهد.
زیرساایسااتم ب داشاات ،نموزش و قوق از زیرساایسااتمهای م می هسااتند هه اسااتقاا یابی
سایساتمیشان برای دین سرنوشتساز میشود ،از این نظر هه دین هم برهنده میشود ،دومرز و
رساتهاش مراخ میشاود و به صاور زیرسیستم درمینید .در گاشته هم تمایزی وجود داشت
میان دین فقی انه و دین مردم و فرهنگ عوام و خوا  .اما با عصر جدید ،تمایز دین شکای ن ادینه
گرفت .مجزا شادن ،مقدمهی زیست جزیرهای هم میتواند باشد .دین به صور چیزی درمینید هه
ایناک باه نن بهعنوان چیزی مراااخ اشااااره میهنیم .پیشتر چیزی این گونه نبود .دین وقتی
بهعنوان «چیز» درمینید ،تازه موعاو انتخا میشود ،گزینهای میشود در برابر گزینههای دیذر.
با این تاو  ،هم زمینه برای بیاعتنایی به نن یا هنار گااشااتن نن فراهم میشااود ،هم بروز گرایش
بنیادگرایانه در نن و شاااکلگیری اراده به ا یای فضااال قدیم .این تاو تاوتابی را برانذیخت هه
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همچنان ادامه دارد .تاو را میتوان این گونه دورهبندی هرد .۰ :دورهی شرو سکولار شدن جامعه
هه همراه می شاود با تراخ زیرسایساتمی دین ،تأمل نن بر وعااعیت خویش و شکلگیری خط
ا یاگری در نن .۸ .ناتوانی جامعهی ساکولارشاونده در پاساخگویی به بارانهای ارزشی و مرکاا
ج تیابی ،تقویت گرایش به ماها سایاسای ،و سرانجام ورود خط ا یاگر به مر اهی جنبری در
انقااا  .۵ .مر اهی پس از اساااتقرار قدر دینی ،جیتبندی همهجانبهی زیرسااایساااتم دین و
زیرساایسااتم ساایاساات ،همچنین جیتبندی با زیرساایسااتم اقتصاااد ،ورود جنبش دینی به مر اه
بوروهراتیک شدن خود شیئشدگی بیرتر دین ،انکراف زمینهی قویتری برای دوریگزینی از این
«چیز» و پیوساته به نن ساکولارتر شدن جامعه ،روندی هه به هر ا جاری بوده و گسترشیابنده
است.
نظر به جدایش سایساتمی بهویژه برای ف م وعاعیت دولت م م است .در دورهی پیش از عصر
جدید کومتْ دسااتذاهِ ارادهی ساااطان بود ،اما در عین خصااوصاای بودن برخی امور عمومی را هم
انجاام میداد ،و از نظام سااااطه تیکیکناپایر مینمود .در عصااار جدید تمایز میان دولت بهعنوان
ساازمان خصاوصی ساطه و تصا ا و سازمانی عمومی ،و همچنین میان نن و نظام ساطه بهعنوان
اصال و پایه نشکارتر میگردد .هر چه تیکیک سیستمی بیرتر پیش میرود ،به ویژه با ترخ یابی
زیرسیستمهای اقتصاد و قوق ،تمایز برجستهتر میشود .ترسیم و دورهبندی این روند بخش م می
از هار توصیف تاریخی فضای اجتماعی با نظر به عامل سیاست در نن است.
در عصار جدید ایرانی نیز مدام بر ورایف عمومی دولت افزوده میشود .دولت نباههوبی میهند،
مدرسااه تأساایس میهند ،قیمت ارزاق عمومی را تعیین میهند ،جاده میهرااد ،جمعیت را هنتر
میهند ،شاناسانامه صاادر میهند ،ساربازی اجباری عمومی برقرار میهند ،شاکل پوشش اهالی را
تعیین میهند و بسی هارهای عمومی دیذر را پیش میبرد .اما همزمان سازمان خصوصی نیز هست.
رعااشاه از نن برای ثرو اندوزی استیاده میهند ،م رههایش را عو میهند و هید تیکیکی قایل
نیساات میان ارادهی خود و ارادهی دولت .اما در نخر هار ،وقتی هنار گااشااته میشااود ،سااازمان
خصااوصاایاش فوراً از دولت بهمیابه اهمیت و نظام ساااطه منیک میشااود و با این تیکیک چنان
وجود لاغری مییابد هه تا از بدرقهی شااه پرصاولت درمیماند .سااطان به ساازمان خصوصیاش
تقایل مییابد و در لاظهی نخر میبیند هه بر این سااازمان خصااوصاای متزلز شااده هم نمیتواند
فرمان براند .مامدرعاااشاااه تجربهی پدرش را در جاوی چراام داشاات نن هنذام هه با یظ نظام
سااطه و تداوم موجودیت دولتی هه اینک غیرخصاوصای مینمود ،بر تخت سااطنت نرست .او نیز
گامبهگام ساازمان خصاوصای خود را گسترش داد .وقتی در باران مایشدن نیت فرار هرد ،به مرز
نزمون وعااعیتی رسااید هه پدرش تجربه هرده بود .اگر همک خارجی نبود تا هودتا عایه مصاادق را
پیش برد ،عناصار سازمان خصوصیاش هم از پی سود خویش میرفتند .با بازگرت به قدر دوباره
تااش برای اِعما ارادهی سازمان خصوصی بر سازمان عمومی دولت نغاز شد .ز رستاخیز مظ ر
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یکی شادن شااهنراه و اهمیت بود .اما دوباره باران درگرفت و تجربهی رعاشاه اینبار به صور
هامل تکرار شاد ،با این تیاو هه نیرویی هه شااه را از مناسبا قدر برهند و منزوی هرد ،انقاا
بود .عناصااار م می از ساااازمان خصاااوصااایاش فرار هرده بودند ،پیش از ننهه خودش فرار هند.
میگویند انقاا سااطنت را برافکند ساخن دقیقتر این اسات هه روبنای ساطنتی نظام ساطه فرو
ریخت .خود نظام سااطه ماند و موجودیت ساازمان عمومی دولت .دستهاری در ننها نغاز شد ،نه
مساتقل از ساازمان خصاوصای جدید ،باکه در جریان شاکلگیری و تقویت و گساترش نن .پیرتر
گیتیم :رژیم عو شد و عو نرد.
نظام سااطه مجموعهی ساختارها و رویهها برای تصا ا ،امتیازدهی ،تیکیک ،تبعیض ،هنتر و
سارهو اسات .چیزی نیست هه ببینیمش .اما دیواری است هه به نن برمیخوریم ،چارچوبی است
هه در نن ماصاااوریم .موقعیت نسااابت به نن تابع جایذاه در ماتریس اجتماعی اسااات .امتیازوری
برخورداری از سا م و نقش در سااطهگری اسات .مساهاهی اشتغا موعو را از اراده و اخااق جدا
میهند.
جامعهی جدید جامعهی شاغل اسات ،جامعهی تنو بیسابقه شغلها و گره خوردن هویتها به
نن اسات .تقساایم جدید هار ،تیکیک ساایسااتمی و پدیداری جامعهی اشااتغا همبنیاد هسااتند .در
اشاااتغا  ،دولت و جامعه در هم میروند .وج ی از وجود عمومی دولت به این درهمرنوی برمیگردد.
این درهمروی بساتری فراهم میهند برای اینهه فسااد و همدساتی به درون جامعه راه یابد .منرأ
اصاای فسااد ،دولت به عنوان سازمان خصوصی است .س خصوصی بودن ،یعنی نرستن بر هرسی
ریاسات یک بنذاه خصاوصی یا شعبهای از نن ،از بالا به پایین دستذاه منتقل میشود .پیش از عصر
جدید ستم و چساو گری رأس کومت و عوامل نن امری شایع بود ،اما موعو فساد بهعنوان ننچه
امروز میشناسیم مطرح نبود .دولت جدید با فساد زاده میشود ،چون از ابتدا به وجود نن موجودیت
بهعنوان یک ساازمان خصاوصای تعاق دارد .تاریخ فسااد تاریخ این ساازمان خصاوصی است هه در
ماتریس اجتماعی ،ننچنان هه گیتیم ،جای مراخصای دارد .هر چه در سازمان عمومی دولت بالاتر
ل
رویم ،به هانون این ساازمان خصاوصای نزدیکتر میشویم .در خصوصیتهای اساسی دولت در ه ن
دورهی جدید در ایران چیزی تغییر نکرده اسااات .دولت غو پیکرتر شاااده ،اما عظیم شااادن وجه
عمومی نن و ضاورش در هر گوشهی جامعه به معنای اجتماعی شدن نن نیست .رو ی خصوصی
دارد در یک هالبد عمومی.
در باران و انقاا ماهی جامعه متوجه دولت خصاوصی میشود ،با قرار گرفتن در برابر دولت
عمومی باز وجه خصااوصاای دولت نماج اصااای ماه اساات .بر همین قرار در تمام دورهها دولت به
اشاخا فروهاساته شاده اسات .منطق نن هویدا است ،عوار نن اما همواره پساتر روشنتر شده
است .اشخاصی رفتهاند ،اشخاصی دیذر نمدهاند و دولت خصوصی دوباره ا یا شده است.
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پیشتر هم اشااره شد هه جدایش سیستمی باعث میشود هه انسان در نقشهای مختایی برود.
یکجا در یطهی اقتصاد است ،یکجا دین ،یکجا سیاست .ممکن است هیدگاه تعاد هامل میان
منری برقرار نذردد هه از ضورش در هر هدام از این یطهها اصل میشود .انتظار داریم هه میا ًا
بهعنوان هارگر ،به دلیل فرودساتیای هه از نظر اقتصادی دارد ،در مقابل سیاست دولت موجود قرار
گیرد ،اما چون ماهبی است ،با دولت مخالف نیست و در ن ایت به این موعع میرسد هه به جنا ی
بذرود هه از نظرش به وععیت او بیرتر توجه دارد .هستی اجتماعی همچنان تعیینهنندهی نگاهی
اجتماعی اسااات ،اما باید در نظر گیریم هه در جامعهی مدرن این هساااتی از ساااویهها و تکههای
مختایی ترکیل شده و متأثر از هرش و تنش زیرسیستمهای مختایی است .این امر تعیین جایذاه
بر روی ماور افقی را مرکلتر از ننی میهند هه تاهنون با نظر به شاخ هایی چون بعردار فرهنگ-
اقتصاد ،جنسیت ،دین ،و قومیت برای ترخی قاعدهمندی نن هوشیدیم.
تهوریهای عمدهی مطرح در زمینهی هژمونی و ائتاافها و شکلدادن به باوکهای یبقاتی افق
جامعهی صانعتی را در برابر خود داشاتند و عمدتاً یا تن ا با می وم یبقه در تعین اقتصادی نن هار
میهردند .جدایش سیستمی موعو را پیچیدهتر از ننی هرده هه در برابر این تهوریها قرار داشت۰.
از یک یرف به نظر میرساد ائتااف مراکلتر میشود ،چون یک گروه بر سر یک چیز با گروه دیذر
توافق دارد اما بر سر چیز دیذر نه ،اما از یرف دیذر ائتاافهایی ممکن است شکل گیرد هه تا دی
پیشبینیناپایر هسااتند و عجیا مینمایند .این نکته را لازم اساات مکمل بایی هنیم هه دربارهی
دوگانهی سانتی−متجدد در جایجای این نوشاته پیش بردیم .اصال هاام این میشود هه دوگانه
ارزش تاایای دارد ،در معنای ترااخی سااویهها و خاسااتذاهها و ج تها ،اما نمیتواند مبنای یک
هستیشناسی اجتماعی باشد هه دو جوهر متیاو را در برابر یکدیذر قرار میدهد.
جدایش سایساتمی در ایران در نساتانهی انقاا به ساطای رسایده بود هه هرور را در بخش
ش ری نن در موقعیت مدرن ببینیم .پس از انقاا روستاها و نوا ی اشیه هم عمدتاً به «سیستم»
پیوسااتند ،در این معنا هه زندگی ننها نیز زیر تأثیر تیکیک ساایسااتمی قرار گرفت .مدرن بودن در
این معناا هید منافاتی با عقاافتادگی از نظرهای مختاف ندارد .در دنیای بهاصاااطااح مدرن هم با
وعاعیت ترهیا عقاافتادگی با تجدد در ن ایت نن مواجه میشاویم .اصولاً بدون این ترهیا تداوم
پدرساالاری ،موجودیت همچنان قدرتمند ماها ،وجود سااختارهای سا یاساای ه نه ،نژادپرستی و
فاشایسم ممکن نبوده است .این ترهیا لکه دار شدن موجودی در اصل منزه به نام مدرنیته نیست.
بر عکس :مدرنیته همین نیز هست .تا جایی هه ماصور در صورتبندی استیماری و تبعیضنور ،و از
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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خود و از ج ان بیذانههنندهی سرمایهداری است ،عقاماندگی را یظ میهند ،نن را به مدار تازهای
میبرد ،از نن چیز تازهای میسازد .در ایران این اتیاق افتاد .برنمد الاهیا سیاسی و ترهیا ایمان و
تکنیک مظ ر نن است.
با همهی این اوصاف ،هرش و تنش ناشی از جدایش سیستمی بدان د نیست هه جدایشهای
اساااساای تبعیضنور در ماورهای عمودی و افقی را در سااایه خود قرار دهند .اختاا و پیچیدگی
ایجاد میهنند ،اما بررسایهای تجربی و دادههای نماری ،تا در هراورهای بسیار مدرن هم اهی
از نن نیسااتند هه نهنیت و عامایت افراد در درجهی اون متأثر از تکهتکه شاادن وجودشااان میان
زیرسایساتمهای مختاف باشد .یرح با ث جدایش سیستمی در رابطه با ایران در اهمیتی است هه
برای درک از جامعهی مدرن و دیدن ررایف تیکیکها دارد .موعو مرتبط است با مسهاهی اشتغا
هه جدا از بار یبقاتی نن هم نیاز به بررسااای دارد ،از نظر تأثیرها بر ماور افقی ماتریس اجتماعی:
رستهها و منشهای شغای.

ورود به عصار جدید ورود به مر اهی جامعهی اشاتغا نیز هسات .هویت از یریق شغل تبیین
میشاود :چههاره هساتی ،اولین پرسش از پی هویت است .فرق است میان هار با شغل .زن خانهدار
هار دارد ،اما شاغل ندارد .به همینساان نویسنده و هنرمند هار دارند ،اما ممکن است شغل نداشته
باشاند .در گاشاته تعداد شغلها مادود بود .با ورود به دوران جدید در ایران هم تنو شغای پدید
مینید .مساهاهی شاغل همپیوند با مسهاهی انتذراسیون است :س انتذره بودن مترادف میشود با
س داشاتن شاغای مناساا .جامعهی اشاتغا  ،هه عنوان دیذر جامعهی سارمایهداری اسات ،این
مرخصهها را دارد:


ج تیابی و ارزشگااری بر مبنای اصل ب رهوری،

تبدیل همه چیز به هالا و نذریستن به همه چیز به عنوان هالا جامعه یک بازار گستردهی

بده-بستان است،
 تبدیل نیروی هار به هالا ،و نذریسااتن به این نیرو فقط با معیار اقتصااادی بدون پیوندهای
اجتماعی و انسانی،

 ایجاد و یظ نابرابریهای اجتماعی ،نه بر اسااااس زور و جبر مساااتقیم ،باکه بر اسااااس
نابرابریهایی هه بازار نن ا را ایجاد میهند،


دگرگون شدن شکلهای پیوند اجتماعی زیر تأثیر شغل ،میزان درنمد و شکل مصرف.

تبدیل جامعهی ایران به جامعهی اشااتغا متیاو از غر بوده اساات .تیاو اصااای به جایذاه
صانعت برمیگردد .در ایران صانعتیشادن گساترده نیست ،جزئی است و ماور اشتغا را ترکیل
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نمیدهد یک وزهی اصای اشتغا در بخش دولتی است هاسبی و تولید دهانی و هارگاهی سنتی
و همچنین عماذی بخش دیذر اسااات .شااایوهی تولید و معیرااات دهقانی مد ها تداوم مینید و
بهتدریج دهقان بودن به عنوان شاغل برشاناخته میشود .مکان و منبع اصای اشتغا ش ر است :در
شا ر انساان شاغل مییابد یا اینهه هنار گااشاته میشاود و به اشایهی اشتغا پرتا میشود.
شاغلهایی از میان میروند و شغلهای جدیدی پدید مینیند .فرصتهای شغای به صور نامتوازن
توزیع میشاوند :منایقی پراشاتغا میشاوند ،منایقی هماشاتغا  .اشاتغا هراور را تقسیمبندی
میهناد .این تقسااایمبنادی در میان قومهای مختاف درک تازهای از تبعیض را پدید مینورد :تن ا
زبان و فرهنگ ماای موجودیت اشایهای ندارد نصایا اشایه از اشاتغا  ،بیشغای و شغلهای
پنست است.
ممتاز بودن در دورهی ه ن به تبار و ما و منا و جایذاه در دستذاه دینی و نو رابطه با دربار
و امیران ماای بسااتذی داشاات .شااغل به خودی خود مطرح نبود .شااغلهای جدیدی هه با فضاال
جدید پدید نمدند ،شرو یرح مسهاهی شغل شدند .خودنگاهی صنیی پدید نمد و هرهس وععیت
خود را در موقعیت جدید بازبینی هرد .یبیعی بود هه رو انیت نمایندهی فضاال قدیم شااود .رقابت
بر سر قدرشناسی میان فاعاان قدیم و جدید شرو شد .سنتگرایی و تجددگرایی پایهای اجتماعی
یافت و از همان ابتدا تن ا در یطهی بینش و منش نبود.
رو انی بودن شاغل اسات ،شاغل اسات در جامعهی اشااتغا  .این با خود باران و چالش و ادعا
می نورد .یظ شاااغل ،تأهید بر اهمیت نن و تااش برای ارتقای موقعیت نن در ماتریس شاااغلها،
مرغاهی وجودی هاهنان در سرتاسر ج ان است.
■ انقلاب دوبُنی ۷۵۳۱
دیدیم هه در فضاای اجتماعی ایران در نغاز عصار جدید چذونه سیاست ستی نده شکل گرفت.
اماان نن در دورهی مراااروییت ،هم سااانتگرایان بودند هم تجددگرایان .ننان در عین رقابت با
یکدیذر در برابر دربار قرار گرفتند .میاث سرنوشت شکل گرفت .غابهی نسبی بر رأس تاجدار میاث،
ممکن شاد .این چیرگی پایدار نماند .رأس تاجدار دوباره قدرتمند شاد .رعاااشااه ساانتگرایان را تا
ادی هوبید و در میان متجددان دسااات به انتخا زد :بخش وفادار به ایدهی نزادی و خواسااات
مراااروط بودن قادر را پس زد ،بخش دیذر را در خادمات گرفت .خود تجدد را هم تجزیه هرد:
جنبههایی را پایرفت هه قدر را به شکل جدیدی استوار میهردند ،به مات نظم جدید میدادند و
نراستذی راهری مینوردند ،و جنبههایی را ممنو هرد هه به نزادی و ق ش روند در سیاستورزی
مربوط می شادند .سنت را هم به دو بخش ممنو و معجاز تقسیم هرد ،نن هم به اقتضای قدر  .این
رویهی تجزیه و گزینش در برخورد با ساانت و تجدد ،الذویی پایدار در ایران شااد .تا ساانتگرایان
هم هه به قدر رسیدند ،اصل رویه تغییری نکرد.
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به لااظ سیاسی :هر دو عایه شاه و نمریکا،



به لااظ شخصانی :اقههای پیوند مای-ماهبی و چ −ماهبی،



به لااظ منش :توهل ،هیش شخصیت ،سبک هار الا ببینیم چه میشود.

 به لااظ فکری :التقاط ایدئولوژیک ،بینش مردسالار و ولایی ،نذاه دولتماور ،فقدان فکر
برنامهای و گمان پاسخ داشتن برای همهی مسائل ،ناتوانی در پرسش و گیتوگو،

■ گسیختگیها و تبعیضهای زمینهساز انقلاب
اغاا از باران اقتصاااادی نساااتانهی انقاا ب من ،هه برنامهی رشاااد یبق منویا نریام ر را
ورشاااکناند ،به عنوان «بیماری هاندی» نام میبرند ،بیماریای هه میگویند «نیرین منابع» نن را
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روا تجزیه و گزینش در دوران مامدرعاشاه میاث سرنوشت را دگرگون نکرد .همچنان واد
عمده در عرصهای جاری بودند هه با میاث متجددان-سنتگرایان-شاه مرخ شدنی است .در سا
۰۵۰۸برای ماد هوتااهی ساااناتگرایان به رهبری چ رهی جدیدی بهنام نیتالاه خمینی امل
سیاست ستی نده بودند .پس از نن ستی ندگی را عمدتاً جوانانی هه به لااظ تاصیل و گرودگی به
روی ج ان متجدد ماساو میشدند ،پیش بردند .جنبش دانرجویی در داخل و خارج بیوقیه در
برابر رژیم شااه ایساتادگی هرد .در چ رهی این جنبش میشاد دید هه یبقهی متوسااط به نن نو
انتذراسایونی راعای نیسات هه سیاست شاه روا می داشت ،و مادود به هارگزاری در چارچو این
سیاست و پیش گرفتن شیوهی مصرف و راهر مدرن بود.
در ساا  ۰۵۱۱دوباره میاث سارنوشت یطهی اصای ستی ندگی را مرخ هرد .اعترا ها از
خارج از مادوده شااارو شاااد ،از مردمی برهنده از روساااتا اما جا نراااده در نظم اشاااتغالی و
برخورداری جدید ش ری .پس از نن روشنیکران به صانه نمدهاند و چ رههایی هه سنت جب ه مای
و مایگرایی مصادقی را پرات سار داشاتند .شااه از زمان هودتا همه را بیارج هرده و راه مرارهت
ساایاساای را بر ننان بسااته بود .برخورد توهیننمیزی به نیتالاه خمینی در نن مقالهی مراا ور در
ایااعا به قام «ا مد رشایدی مطاق» نماد بیقدر هردن وزهی دینی ادراک شد .در ادثههایی
هه پیاپی رخ داد ،ساانتگرایان بیقدر شاادنِ ساانت را برجسااته هردند و به دادخواهی برخاسااتند.
سیاست ستی نده قدر گرفت .همهی هسانی هه خود را ماروم و هنارگاشته و مورد تبعیض س
می هردند ،به جنبش پیوستند .دولت عمومی نتوانست از دولت خصوصی دفا هند .دولت خصوصی
منزوی و متزلز شد و فرو پاشید.
انقااا ایران دوبعنی بود :دو نیرو نن را پیش برد هه با دو رأس ایساااتاده در برابر رأس رژیم در
میاث ساارنوشاات مرااخ میشااوند .هر نیرویی ترهیبی جمعیتی−گیتمانی اساات .میان ننها
همسوشانی موععی وجود داشته است:
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برمیانذیزاناد .پو فراوان وجود دارد به خایر ب رهبرداری از نیت ،اما این پو باای جان میشاااود.
ریختوپاش ،فساد ،مصرفگرایی شدید ،ورود انبوهی هالا از خارج هه به قیمت رهود و سقوط تولید
داخای تمام میشااود ،و همچنین تورم رشاادیابنده از عوار این بیماری اساات .این پدیدهها همه
واقعیتهای اوایل دههی  ۰۵۱۱هسااتند ۰۵۱۵ .درنمد نیتی ایران ج ش هرد .به فرمودهی شاااه در
برنااماهی پنجم توساااعاه تجادیادنظر شاااد .مبناا را بر ج ش درنمد خارجی گااشاااتند .جم
سارمایهگااریهای برنامه نسابت به برنامهی چ ارم شش برابر شد .اما نرخ رشد نصف شد و تورم از
 ۸،۱درصاد به نزدیک به  ۸۱درصاد رسید .گرانی به بار نمد و دولت فکر هرد با زور پایسی میتواند
مانع نن شاود .از ساا  ۰۵۱۱ریاعات اقتصادی هم پیش گرفتند هه همچون ترمز شدید در هنذام
سرعت بالا عمل هرد.
اما «بیماری هاندی» در ن ایت اشااره به یک عامل برانذیزاننده میهند توعای متوسل به نن،
اگر به نن جسامی نسردازد هه اساتعداد درهم شکستن دارد ،توعیای ناق است .هافی نیست هه
بذوییم سانگ به شایراه خورد و شایراه شاکست .باید این را هم در نظر داشته باشیم هه شیره
میشاکند چون شایراه اسات ،یعنی ساختاری دارد هه عربهی متمرهزِ شدید نن را خعرد میهند.
باث ما دربارهی ماتریس اجتماعی باث دربارهی زمینه اسات در سااختارمندیِ رگههای ساست و
شکافهای نن.
باران زمانی بروز هرد هه وعااع عموم ب تر شااده بود ،و ب بود وعااع تصااوری از این هه باز هم
میتواند ب تر شود در نهن یبقهی میانی و پایین پدید نورده بود .اما فاصاههای یبقاتی شدید بود.
روسااتاییان عمدتاً در سااطای پنجاه سااا عقاتر از شا رها به ساار میبرند ،اگر معیار را چیزهایی
چون برق ،ن لولاههرااای ،درمانذاه ،مدرساااه و امکانهای ارتبایی بذااریم .وعاااعیت در ولایا
اشیه ای به مراتا بدتر از منایق مورد عنایت مرهز بود .در ش رها تیاو سط زندگی م اجران و
تودهی اشایهنراین با ش روندان میانه ا شدید بود .از یرف دیذر شاه در اوج نخو خود بود و
دسااتذاه ساارهوبش غره به نن بود هه گروههای چریکی را نابود هرده و همه چیز را زیر هنتر خود
دارد .مماکت صاافشاده و جمیعت مطیع مینمود .درسات در این شارایط گسلها از زیر به سط
نمدند و زمین را زیر تخت شاه به لرزه درنوردند.
گسیختذیها و تبعیضهای عمدهای هه جنبش را برانذیختند ،این ا بودند:
 تودهی وساایعی از ساااخت ساانتی و دهقانی هنده شااده بود اما در ساااخت اشااتغالی و
زیسااتاری جدید جا نرااده بود .اینان بخش م می از نیروی توفندهی انقاا را ترااکیل دادند.
روساتا از یریق این تودهی م اجر هرده ،به شا ر وصال میشد .پیوستن خود روستا به انقاا با
تأخیر بود.
 یبقهی میانی ساانتی از وعااعیت ناراعاای بود ،هم به لااظ اقتصااادی و هم فرهنذی و
اجتماعی :به لااظ اقتصاادی به خایر متزلز شادن زمینهی معیرت و هسا در وزهی تجار و
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تولید ساانتی در اقتصااادی هه شاااخ نن وارد هردن هالای خارجی شااده بود و سااقوط نیون هاام
ساااساااهی تجار سااابقهدار در تعیین ساایاساات بازار ،به لااظ فرهنذی و اجتماعی به خایر س
بیذانذی نسابت به جامعهی مدرن در قالبی هه در رسانههای دولتی به نمایش درمینمد ،و نارا تی
از ساسات شدن ارزشهایی هه امکان ج تگیری در جامعه و ج ان را میدادند و از نظرگا ِه سنتی
مایط زندگی را نشنا و قابل اعتماد میساختند.
 یبقهی میانی متجدد با ننهه در دورهی پ اوی گسترده شده بود و به لااظ اقتصادی و
تا دی فرهنذی انتذره مینمود ،از رژیم ناراعاای بود :به خایر اختناق و نداشااتن امکان مرااارهت
سایاسای ،سد شدن پویش اجتماعی و فرهنذی توسط مانعهای امنیتی و سیستم امتیازوری مبتنی
بر وابساتذی به دربار .هل فرهنگ سایاسی انباشته در جریان تجربههای دوران پ اویها نگاهی این
یبقه را در ج ت خااف سیاست و خواست رژیم سوق میداد.

 در شا رها و ولایا با برنمدن موج انقاا فوراً مراخ شد هه رژیم پایذاه ندارد ،بهویژه
در شا رهای ماهبی و در میان مردمی هه به خایر قومیت و زبانشااان در اشاایه مانده بودند و یا
هااً از توسعه س م اندهی داشتند.
از نظر روانشناسی اجتماعی و شناختن جنبش توجه به نکتههای زیر م م است:

 سایاسات ساتی نده از فرار ،تبعیض و ا ساس تاقیر از سوی نظام مساط زمینهی رشد
مییابد و امل خود را پیدا میهند.

 در شارایطی هه فضاای عمومی با امید و خوشبینی نمیخته اساات ،خواساات قدرشناسی
تقویت میشااود .گروههای اجتماعی انتظار دارند ارجشااان شااناخته شااود و جایذاهشااان ارتقا یابد و
ماترم شناخته شود.
 اگر این خواسات با تاقیر و سرهو مواجه شود ،بخش تاقیرشده را ستی نده میهند و
ا تما میرود شبکهی اجتماعی را به لرزه درنورد و ستی ندگی سرایت یابد.


شورش در الت ناامیدی و از سر استیصا هم ممکن است.



از همان دورهی مرروییت ،ش ر هانون مبارزا اجتماعی را ترکیل داده است.

 شاورش بدون امید ،موععی و مادود میماند .جنبش پایدار با این امیدواری همراه است
هه وعع ب تر میشود ،نه اینهه از این هه هست بدتر نخواهد شد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

 یبقهی هارگر در مایطی بود هه از یکسو به یبقهی میانی وصل میشد و از سوی دیذر
به قرااارهای خانهخرا و در اشااایه و سااارگردان به لااظ اساااتقرار در بافتار اجتماعی .خود نیز
رهتهای اعتراعی اش را در نستانه انقاا نغاز هرده بود و انقاا هه درگرفت به نن پیوست.

محمدرضا نیکفر 78 /

جنبش برای پاایدار بودن به منابع نیاز دارد :ساااازمانی ،فکری ،رساااانرااای ،و نمادها و

شکلهای اجرا برای ضور در خیابان ،برای هنار هم قرار گرفتن تنها و تنومند شدن.

| نقد اقتصاد سیاسی |

■ انقلاب و مسئلهی انتگراسیون
انقاا پدیدهای اسات متعاق به عصار جدید ،ادثهای اسات در فضای اجتماعی یا در نستانهی
شاکلگیری نن .تاو های بزرگی در عصر ه ن رخ دادهاند ،شورشها برپا شده و ساساهها سرنذون
شاادهاند .اما هید یک انقاا نبودهاند ،به این دلیل هه در اجتما نو ه ن ،فضااای اجتماعی وجود
ندارد .اشااره به اساتینای نرمانیشادهی نگورا در نتن ،تن ا اثبا هنندهی قاعده اسات .در نستانهی
انقاا هبیر فرانسه ار ار وجود «یبقهی سوم» زمینهساز شکلگیری فضای اجتماعی میشود .این
یبقه هه همانا مردم اسات در برابر اشاراف و رو انیون بهپا خاسات تا قدر بیابد .سخن نبه سیز ،از
پیراروان انقاا هبیر فرانساه ،مضمون این خیزش را به شکای موجز بیان هرده است .۰« :یبقهی
ساوم چیست؟  −همه چیز .۸ .تاهنون در نظم سیاسی چه بوده است؟ [چه ارجی داشته است؟] −
هید .۵ .چه میخواهد؟  −چیزی باشد[ .ارج بیابد]۰».
انقاا ۰۵۱۱-۱۱در فضاای اجتماعی ای رخ داد هه در نن پیوستذی برقرار شده بود به صور ِ و
از یریقِ برقراری زیرساایسااتم فراگیر اقتصاااد ،رفتونمد ،م اجر  ،ضااور زنان در جامعه ،برچیده
شدن نسبی دیوار اندرونی-بیرونی در خانوادههای سنتی ،گسترش فضاهای مراوده (دانرذاه ،مسجد،
بازار ،ورزشاذاه ،پارک ،میدان  )...و رساانش .این پیوساتذی باعث میشاد گسستذی به چرم بیاید.
تکهپارگی ه ن به صااور عمده بریرف شااده بود و جای نن را گساالهای نو گرفته بود .گروههای
اجتماعیای هه میخواسااتند قدر بیابند یا نذران نن بودند هه قدری هه دارند هامااً از دساات برود،
نظم ساایاساای را به چالش یابیدند :میخواسااتند به قو نبه ساایز چیزی شااوند ،از هید بودگی یا
همارجی به درنیند .مسااهاهی انتذراساایون به صااور جنبراای ،مسااهاهساااز شااد .ماروم بودن از
مراارهت سیاسی ستی ندگی سیاسیای برانذیخت هه پیش رفت و پایدار ماند چون بنیاد اجتماعی
قویای داشاات .عمااً همهی مردم در برابر شاااه قرار گرفتند .شاااه با شااتا توان مقاباه با جنبش
اعتراعی را از دست داد ،چون دستذاه او از درون شرو به فروپاشیدن هرد .در روز نمادین براندازی،
یعنی  ۸۸ب من ،اصل دستذاه همانا پیشتر فرو ریخته بود.
انقاا اما سارانجام تراژیکی یافت .نهتن ا مساهاهی انتذراسایون را ل نکرد ،باکه نن را تردید
هرد .هسانی امکان مرارهت یافتند ،و هسان دیذری هه خود رهنی از انقاا بودند ،همچنان ماروم
ماندند و تا مارومتر گرتند.

۰ Emmanuel Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers État ? (1789), P.3.
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هماهی تاو های اجتماعی ،تا وقتی مایط نن ا مادود یا تا هوچک باشاااد ،راه میبرند به
پیوناد دادن عاده ای به بخشِ دارای امکانِ برخورداری در ماتریس اجتماعی و از یرف دیذر ماروم
هردن مطاق ،نسبی یا موقتی عدهای دیذر .از دیدگاهی هه تن ا متمرهز بر پیررفت (در هر معنایی،
ازجماه پیررفت عامی و فنی و رشد نیروهای مولد) باشد ،این امر اجتنا ناپایر مینماید .اتوموبیل
هه بیاید عدهای شاوفر میشاوند و به این ترتیا دارای شغای میشوند هه شاید ننان را برخوردار از
امکانهای داقل یک زندگی متعارف هند .عدهای هم به عنوان درشااکهچی و گاریچی بهاصااطااح
از دور خارج میشااوند و شاااید دیذر نتوانند از الت افشاادگی به درنیند .انقاا ها از تاو های
هاان هسااتند و از نظر شااتا و دامنهی تأثیر فرق میهنند با دگرگونیهای متداو و مدامی هه به
ماهیت عصاار جدید تعاق دارند .انتظار هااساایک از انقاا ها این اساات هه به پیوسااتذی بیرااتر و
گساستذی و هنارافتادگی همتر منجر شوند .انتظار این است هه درجهی انتذراسیون باهیییت را بالا
برند و از تبعیض و مارومیت بکاهند .اما ویژگی انقاا ایران در این اسات هه از نظر میزان شاارهت
عموم مردم در نن بینظیر بود ،اما نتیجهی نن گسااترش دامنهی تبعیض بوده اساات .به بیانی دیذر
خود انقاا انتذراتیو بود ،نتیجهی نن اما انتذراسیون بیرتر نبود :انقاابی تجمیعگر بود هه پیامدش
تیریق بود .اما امر تیریق پیچیدگیهایی دارد هه خود نن از انقاا ایران پدیدهای شااذیت میسازد.
عدهای مرامو تیریق میشاوند و همزمان عدهای مرامو تجمیع .اصال منیی است ،اما پویش
سیاسی و اجتماعی مداوم است و در جایی پایان قطعی نمییابد تا بتوان بیاانی ن ایی پیش گااشت
و گیت دنیای ما از این پس ،تا ایاا ثانوی تاریخ ،همین اساات هه هساات .در انقاا های دیذر ما با
پدیدهی بوروهراتیک شاادن ،اناصااار قدر و تبدیل شاادن رهبران انقاابی سااابق و فرصااتیابان
پیوسته به ننان ،به الیذارشی و تبدیل اهمیتِ در ابتدا انقاابی به یک اهمیت متعارف مدافع نظام
تبعیض و امتیازوری مواجه میشاویم .در ایران نیز چنین است ،اما با این تیاو هه جامعه همچنان
در تارک اسات ،بوروهراتیزاسیون در اهمیت به رهود بوروهراتیک نمیرسد و نبرد بر سر سروری
در میان جناحهای نن ادامه دارد.
نرایش نیروهای مؤثری را هه فضااای انقاا را ساااختند ،به صااور یک میاث تصااویر هردیم:
شاااه−متجددان-ساانتگرایان .ائتاافی عمای میان متجددان و ساانتگرایان شااکل گرفت و همه در
برابر رأس نظام یعنی شااه ایساتادند .شااه هوشاید از موعع قدر  ،رژیم یعنی رویهی کمرانی را
تغییر دهد :سایاساات ایجاد «فضااای باز ساایاساای» پیش گرفته شااد ،برخی م رهها عو شاادند و
تماسهایی با ناراعایان برقرار شاد .همزمان چنگ و دندان هم نران داده شد ،تا جایی هه کومت
نظامی برقرار شاد .اما همه تااشهای شاه بیثمر ماند .درون دستذاه سست و پوسیده بود .اهمیت
فروهاسته شد به دولت خصوصی شاه ،و این دولت را توانایی مقاباه با جامعه نبود.
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انقاا در واقع با خروج شاه از ایران در تاریخ  ۸۱دی  ۰۵۱۱به پیروزی رسید .در این روز تخت
سااطنت خالی شاد و دیذر قطعی به نظر میرساید هه شااه دوباره بر روی نن نخواهد نرست .اگر
تخت هانونی قدر خالی میماند ،ایران به دموهراساای دساات مییافت ۰.در دموهراساای نمایندگان
جامعه ،با همان واقعیت پرگسااالاش ،به سااامت هانون قدر میروند ،اما در ننجا اساااتقرار دایم
نمییابند عو میشاوند و همواره مراخ اسات هه نمایندگان هساان ،خود نن هسان نیستند.
انقاا مرااارویه در ایران تخت قدر را خالی نکرده بود .پس از دورهای هوتاه هه تخت هم خالی
بود هم نبود ،رعاشاه نن را اشغا هرد .صندلی شاهی هنذامی هه در روز نمادین  ۸۱دی خالی شد،
در فاصاهی هوتاهی صا ا یافت .به لااظ الاهیا سنتی شیعی ،نن تخت در اصل به امام دوازدهم
تعاق دارد ،اما او غایا اساات .پس راهراً تخت میتوانساات خالی بماند .اما الاهیا ساایاساای تاو
یافته بود و نن گرایراای هه خواهان هسااا قدر به نیابت از یرف امام غایا بود ،به رهبری فکری
سنتگرایان رسیده بود .در گاشته رسم بر این بود هه فقی ان هنار تخت بنرینند اما نه بر روی نن.
اصاااً قابل تصاور نبود هه تخت باشد و ساطان بر روی نن ننرسته باشد .عصر جدید عصر شاههری
اسات .الاهیا سایاسای اسااامی هم از این جریان متأثر میشود و گام رادیکالی برمیدارد :اراده به
ج ش از هنار تخت به روی نن .در این معنا این الاهیا دچار یک موتاسایون مدرن شده است .اگر
تن ا از زاویهی این باث دربارهی تخت قدر به مساهاهی دموهراسی بنذریم ،سرنوشت نن تابع دو
جریان می شود :امام در پرده رود و غایا شود ،و شاه دیذر توان ضور نیابد .ممکن است اماموارهها
و شاهوارههایی سربرنورند ،اما دولتشان مستعجل خواهد بود.
موتاسایون مدرن ،تن ا شامل تجدیدنظر در الاهیا سیاسی و نرستن بر جایذاه شاه اعراامام
غایا نمیشاود .همین تغییر اسااسی خود زمینهها و پیامدهایی دارد .گسستی در سنت پیش نمده
هه به تقابل سنتی-مدرن برمیگردد .تا این تقابل پیش مینید ننچه سنتی است خود دیذر پدیدهای
جدید میشاود .ننچنان هه پیراتر باث شد سنت ارادهی قدیم به تج یز را تیسیر جدید میهند:
اسااتنطنعْتعم منِن قعونةٍ» اینک شااامل سااازماندهی جدید و تکنیک
قوة در کم قرننی «ونأنعِدنعوا لن عم مننا ْ
جدید اساات .تساامهی نقناله« ،قوه» اساات .با این انتقا  ،فضاال قدیم دیذر به صااور قبای خود
نمیماند :عمن یظ صور قدیم ،اراده میهند هه بر تمام وزه هایی هه فضل جدید تصرف هرده
یا خود تأسیس هرده مساط شود.
 ۰ربط دادن تخت خالی قدر و برقراری دموهراسای تصاویری شااخ
هتا زیر به ویژه فصل  ۰۰نن:
Claude Lefort, Democracy and Political Theory. Polity Press 1988
و نیز مقدمه و بخش سوم این هتا :
Bernard Flynn, The Philosophy of Claude Lefort, Interpreting the
Political.Northwestern University Press 2005.
فاسایهی سایاسای هاود لیور است .بنذرید به
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تخت شاااه هه خالی شااد ،نیروهای متجدد هه گرانیذاه توانش ایرانی نزادیخواهی در میان ننان
بود ،نه خود میتوانستند نن را تصرف هنند نه قادر بودند دور نن را بذیرند تا خالیاش نذه دارند .به
گاشاته هه برمیگردیم میبینیم از اوایل سا  ۰۵۱۱دیذر قطعی بود هه ننان شانسی برای رهبری
انقاا ندارند و تا نمیتوانند س ا مخواهی هنند .اما مایت ننان از انقاا مدام پرشااورتر میشااد.
اینکه چرا شاک نکردند ،موعاوعی پیچیده اسات :بیزاری از شااه بسیار قوی بود ،نیتالاه خمینی و
ایرافیانش وعدهی پایان اساااتبداد و روزگار ب تری را میدادند ،و در عااامن هنوز در قالا فرهنگ
مسااط ،سانت و تجدد نمیختذیهایی بسیاری داشتند .نذاه سنت به تجدد سوقرن بود ،نذاه تجدد
ا  ،هه گیتیم تعار میان هستی و انتخا است ،ممکن است برای
به سانت سن رن .تعار
نیروی سانتی در لاظهی موتاسیون نقطهی قو باشد ،اما برای نیروی متجدد نقطهی ععف است.
ا راه میبرند :مردسالاری از م مترین ننهاست .ساسیت
سایقهایی قوی در فرهنگ به تعار
مؤثری وجود نداشات در مورد وععیت زنان همتر هسی پرسید هه با قدر گیری سنتگرایان ننان
چه وععیتی خواهند داشت.
دین و ماتباوری هر دو گرایری قوی به تمامخواهی ) (totalitarianismدارند :هر دو جمع
میهنند ،در هم میبرند ،و جمعیت را به صور تودهی یکدست درمینورند .مقولهی یبقه فرقبین
اساات ،فرق را در درون ماتریس اجتماعی میبیند اما دین و ماتباوری ماتریس را یکدسااات جاوه
میدهند و مرز افتراق را میان داخل و خارج« ،ما» و «دیذری» میهرااند .به خایر این اشااتراک،
دینخواهان میتوانند بخری از فرهنگ سیاسی مایگرا را اقتباس هنند و خود را ماتباوران قیقی
جاوه دهند .در ایران مردم شاااه را دسااتنراااندهی نمریکا میدانسااتند .مایگرایی شاااه صااور
باستانگرایی و نویزان هردن تاریخ مای به ساساههای ساطنتی را داشت .این ایدئولوژی میتوانست
در جااهایی با شااایعیگیری هه ایرانیان را در صاااف مقدم دوساااتداران مامد و ن او میگاارد،
همسوشااانیهایی داشااته باشااد .اما مایگرایی عاادامسریالیسااتی از مایگرایی عااد عر قویتر بود.
جریان دینی به را تی میتوانسااات شاااعارهای عااادامسریالیساااتی را برگیرد و به نن رنگ و لعا
هیرسااتیز هم بزند .نیروی تمامخواه مایگرایی به دینماوری منتقل شااد .در برابر این تمامخواهی
تراادید شااده ،ساایاساات فرقبین ،ساایاساات یبقهماور ،هید توانی نداشاات .خود نیروی چ  ،با
خاقگراییاش ،یعنی نراااندن می وم خاق به جای یبقه و در نتیجه ترک ساایاساات فرقگاار ،فاقد
نیروی قضاو بود و نمیدید هه چه دارد رخ میدهد.
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■ انقلاب :چه میشد اگر ...
اگر ساانتگرایان رهبری چون نیت الاه خمینی نمیداشااتند ،و اگر دولت شاااه درگیر هنش و
واهنش برانذیزانندهی ننان نمیشاااد ممکن بود باران پیش نید و تاایم با تغییر رژیم ،یعنی تغییر
در شیوهی کومتگری ،م ار شود .ممکن بود باران پیش نید ،نه انقاا .
در اینجا میتوانیم پرسارای درافکنیم (فقط درافکنیم!) به این صور  :نیا انقاا اجتنا ناپایر
بود؟ تا دی هه ممکن باشاد در بررسای اجتماعی و تاریخی وععیتی را بازسازی هرد و عاملهایی
را هم و زیاد هرد ،میتوان گیت هه ا تما میرفت اصل جریان به گونهای دیذر پیش رود.
به میاث سارنوشات بنذریم :ننچه واقع شد این بود :ائتاافی عمای شکل گرفت میان متجددان و
سنتگرایان هه تودهی ماروم و همهی ناراعیان را پست سر خود گرد نورد .رهبری را سنتگرایان
به دسات گرفتند .شااه نتوانسات مقاومت هند .دستذاهش فرو ریخت و کومتش سرنذون شد .اما
جریاان میتوانسااات به گونهای دیذر پیش رود .در همان میاث اگر بمانیم ،میتوانیم فر رهبری
متجددان را هم در نظر گیریم .میتوانیم در نظر گیریم هه شاه به بخری از متجددان میدان میداد
(بسای زودتر از رونوری به جب ه مای و سرانجام به بختیار) و ماکم در برابر سنتگرایان میایستاد.
یا برعکس :میتوانسات با توجه به اینهه وعع دارد بارانی میشود ،شرو به دادن امتیاز به بخری
از سانتگرایان هند و در ن ایت با ننان به ائتااف برسد .این در مقایسه با ننچه رخ داد ،ماتملترین
الت بود۰.
ممکن است این باث زاید دانسته شود با این هردار هه در اگر نتوان نرست .اما نرستن در اگر
راهی اسات برای نذاه در ج تی خااف جبرباوری گزافهار .واقع نرده لزوماً غیر واقعی نیست ،چون
واقعیتی را بیان میهند هه بهعنوان گرایری در وععیت وجود داشته است .یک فایدهی تاریخنویسی
مجازی ) (virtualیا نارخداده و خااف امر واقع ) ۸(counterfactualدر این است هه میتوانیم

 ۰دسااتهم به عنوان گرایراای قوی در دربار این موعااو مطرح بوده اساات .مجموعه ارتباطهایی هه با رو انیت برقرار
هردند ،اهی از این موعاو است .در برخی گیتهها و نوشتههای مقاما شاه شواهدی بر این امر مییابیم .یک نمونهی
گویا ار ارا هوشاانگ ن اوندی (وزیر نبادانی و مسااکن ،وزیر عاوم و رئیس دانرااذاه ت ران) در پروژهی تاریخ شاایاهی
هاروارد است.
مسااهاهی م م این اساات هه هنوز دربارهی جنبههای مختاف تاریخ انقاا ایران پژوهش اندک اساات ،بهویژه دربارهی
تاریخ فروپاشای دساتذاه ساطنت از درون .بیرتر به عنوان تاریخ سرنذونی با عربهی انقاابی نوشته شده نن هم با دیدی
به شااد تعینگرا .تعینگرایی و جبرباوری در نذاه به انقاا به هل تاریخ تسااری داده شااده و انبوهی نوشااته همه در
صدد برنمدهاند رد پای رو انیت را در اعصار و قرون پی بذیرند .تا زرترت هم پیش رفتهاند.
 ۸دربارهی این شیوهی تاریخنویسی بنذرید بهعنوان نمونه به این نثار:
Niall Ferguson, Virtual History: Alternatives and Counterfactuals. New York:
Basic Books, 1999

 / 83تعلق داشتن ،تعلق نداشتن ،بخش دوم

■ رژیم همسانگردانی و تابعسازی
انقاا همهی گساالهای اجتماعی را فعا هرد .دادخواهی همه عرصااهها را فراگرفت .خواساات
مقدم همذان مراارهت در تصمیمگیریها بود .در ایران هم قاعده این بود و هست هه چیزی شدن
یعنی ق مرارهت داشتن .رهت به سمت برپایی شورای هارخانه ،شورای دانرذاه ،شورای اداره و
شورای مااه از جاوههای این قخواهی بود .منایق قومی نیز فعا شدند :هردها ،عر ها ،ترکها،
ترهمنها ،باوچها  ...امید به چیزی شادن و ارجی یافتن شاعاهور شااد .اما سیاستی هه دست بالا را
گرفته بود ،سایاسات قدرشاناسای نبود .برای قدر جدید قدر مطاق از نن اساااام ولایی بود و همه
میبایست تابع میشدند.
قدر جدید در همه جا سایاسات همسانگردانی و تابعسازی را پیش گرفت .تامیل جا به
زنان ،سااارهو هردساااتان و ترهمنصاااارا و جاهای دیذر ،برگماری خودیها و مسااااط هردن
Richard J. Evans, Altered Pasts: Counterfactuals in History, Brandeis University
Press, 2013
نقدی مختصر بر این شیوه ،بهویژه وقتی هه به صور قصهگویی و تخیلورزی درنید:
«Alternative Geschichtsschreibung gilt als unseriös». Was, wenn Hitler den Krieg
gewonnen hätte? Historikerin Juliane Schiel über kontrafaktische Geschichte. In:
Tagesanzeiger 28.03.2017.
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ب ت ر متوجه تداوم یک جریان براویم .جریانی هه توجه به نن م م است خواست مرارهت در میان
باوک متجدد (یبقهی متوسااط جدید و یبقهی هارگر) اساات .این باوک اهنون پرجمعیتتر شااده
اسات و نسالهای جدید از میان گروههای اجتماعی سنتی یا دارای منرأ دهقانی به نن پیوستهاند.
دو نو ماافظههاری را هه دساتذاه شااهی مستعد برای هر دو بوده را در نظر گیریم :ماافظههاری
همراه با پیراابرد مقتدرانهی مدرنیزاساایون و ماافظههاریای با امتیازدهی بیرااتر به رو انیت و
هراااانادن اساااتیادهای هه از این ن اد برای مقاباه با چ میهرد به مدار یک ائتااف سااایاسااای
راعااایهننادهی معمماان .اگر در دساااتذاه تغییر رژیم از ماافظههاری نو او به نو دوم اتیاق
میافتاد ،ننگاه جنبش عدشاه با یافتن خاو تجددخواهانه گرایش قویتری به دموهراسیخواهی
از خود نراان میداد و این امر به ا تما بسایار با یرح روشن مسهاهی عمومی انتذراسیون همراه
میشاااد .این یعنی اینهه نزادی و عدالت با هم مطرح بودند .وقتی این گونه بنذریم ب تر میتوانیم
ربط مباارزهی نزادیخواهااناهی قبال از انقاا و بعد از انقاا را ببینیم .البته برای دیدن این ربط
خود امر واقع ،شااواهد فراوانی را در اختیار ما میگاارد .پیوسااتذی شااخصااانی ساااس ااهی زندانیان
ساایاساای و هل انسااانهای ممنو و اف شااده ،و پیوسااتذی مضاامونی و بیانی همهی گیتارهای
ممنو یا مادود شده در پیش و پس از انقاا از جماهی این شواهد هستند.
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انجمن های اساامی بر ن ادهای مختاف ،راه انداختن انقاا فرهنذی برای تابع هردن دانرذاه ،اخراج
دگراندیراااان از همهی ارگانها ،بساااتن رساااانههای ناهمساااو ،ممنو هردن گامبهگام ز ها و
سااازمانهای منتقد و از نظر اهمیت نامطاو همه در راسااتای خط همسااانگردانی و تابعسااازی
پیش رفتند .در زندانهای سایاسی هم این خط پیش رفت و اگر تابعسازی ممکن نمیشد کم به
اف موجودیت میدادند.
برناامااهی سااااطااه از این گونااه ماورهااای تبایغی ب ره برد :ماااتباااوری مرهزگرا ،مایگرایی
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
زنان بی جا  ،گااشتن تع د در برابر تخص برای تنگ هردن جا برای غیرخودیهای هاردان.
یک برنامهی جا مکمل برنامهی دفع شاد .عدهای را هنار گااشاتند ،عدهای را برگماشتند .اما
این به معنا نیساات هه در ن ایت ورودی و خروجی به پ نهی امکان برخورداری را مساااوی هردند.
تاولی هه رخ داد در قالا جمع و تیریق سااده تبیینپای ر نیست .اهمیت بر خااف پندار رایج هر
هاری را نمیتواند پیش برد.
■ تحول :بالا و پایین
اهمیت را ننچنان هه پیراتر گیته میشاود میتوان با دو چیز مرخ میشود ،با استراتژی
انباشاتاش و با برنامهی ساطهاش .با استراتژی انباشت هه در قالا مد رشد جاوه میهند ساختار
اجتماعی و اقتصاااادی را عو میهند ،و با برنامهی سااااطه از یریق پایس و فرهنگ و رویههای
گزینشگری اش برای ارتقای افراد در ماور عمودی ،هوشاااش میهند جامعه را مطیع نذه دارد .در
دوران پ اوی اهمیت گامبهگام بر توان پرتوانهی استراتژی انباشت و برنامهی ساطهی خود افزود.
از باالا تاو هایی را برانذیخت هه «انقاا سااایید» و برنامههای توساااعه از دههی  ۰۵۰۱به بعد
نمادهای برجسااته نن هسااتند .جامعه هم متاو گردید اما نه در قالا برنامهریزی شااده .انقاا
 ۰۵۱۱نماد اصااای خروج از برنامه و هنتر ناپایری شااد .معاوم شااد نن جامعه راه خود را پیموده
اساات .هنشهایی هه تاو اجتماعی برمیانذیخت ،از زاویهی دید برنامهی هژمونیک چنان نبودند
هه هنتر ناپایر و از عاایم خروج و تقابل بنمایند .تصااور میهردند با فرااار امنیتی و دساات نخر با
تغییر رژیم در د «فضای باز سیاسی» میتوانند به هنشهای پایین پاسخ دهند.
با انقاا فصاای تازه گروده شد .صانه اما عو نرد :دوباره یک بالای خطدهنده را میبینیم و
پایین را هه بااعتنا-بیاعتنا روی خط خودش رهت میهند.
بالا خطی را پیش میبرد هه در نوساان اسات برای تنظیم سازوهار سرمایهداری ولایی .با مسائل
مختایی مواجاه اسااات از جمااه اینهاه باه عنوان جانذهدار بورژوازی تا چه د به خود بورژوازی
شخصیت و میدان دهد و برنامهی انباشت را چذونه پیش برد هه اقتدار خود را هم بازتولید هند .در
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پاایین تاو اجتمااعی در ادامهی تاو اجتماعی پیش از انقاا ادامه دارد ،متأثر اسااات از خط
اهمیت اما نه به این معنا هه زیر هنتر باشد .به این دلیل شذیتی مینفریند ،ننذاه هه رهت در
عمق در ساط جنبش مینفریند .در پایین انقاابی در جریان اسات هه نرام و راهر ًا بیهنش است،
اما عاایمی از خود بروز میدهد در این باره هه هنشگر اصای اوست۰.

۰ننتونیو گرامراای از گونهای انقاا زیر عنوان انقاا بیهنش ) (passive revolutionنام میبرد ،از یک انقاا
بیانقاا هه به شااکای خاموش و نرام جریان دارد و دیرزمانی یو میهرااد تا اثرهای خود را نرااان دهد .معمولاً دو
تعبیر از انقاا بیهنش یا منیعل میشااود :ایجاد تاو از بالا یا تاو تدریجی در پایین .در مورد ایران میتوانیم از هر
دو نو صااابت هنیم .انذار به صااور دو خط مجزا ،گاه موازی ،گاه متقایع یا رونده در سااا تهای مجزا هسااتند .هر
یک خودش است و متأثر از دیذری به صور واهنری همراه شونده یا مقاباههننده.
در مورد انقاا بیهنش بنذرید به:
David Forgacs (Editor), The Antonio Gramsci Reader. Selected Writings 19161935 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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خط بالا خط فرماندهی ماض نیسات :نهنی نیست در برابر عین جامعه .ج تش و نوسانهایش
در چارچو نظام ساااطه اساات .یک هانون ثابت تعیین خط وجود ندارد .در خود اهمیت جنذی
دایمی جریان دارد بر سار اینهه چه جنا ی فرماندهی اصاای باشاد .تازه تصامیم یک چیز است و
اجرا یک چیز دیذر .مراخصهی ثابت خط مری عمومی اهمیت تقدم برنامهی ساطه بر استراتژی
انباشات در تعیین ج تگیری نن اسات .در زمان شااه برنامهی ساطه م م بود اما برنامهی رشد در
ساایهی نن قرار نداشات .در جم وری اساامی برعکس است .هنار زدن رقیبان ،مخالیان و منتقدان،
جنگ با عراق و درگیری با ج ان خارج بهویژه نمریکا باعث شااد برنامهی یظ و گسااترش ساااطه
اولویت بیابد و پساااتر با روشاان شاادن خطر رشاادیابندهی امکان خروج جامعه از هنتر و همچنین
تداوم درگیری با نمریکا این اولویت یظ شااد .یظ اولویت تا د تعریف برنامهی رشااد بر پایهی
برنامهی سااطه بوده اسات .مظ ر نن ،اصاطااحِ برنامهایِ «اقتصاد مقاومتی» است .اما تقدم برنامهی
هژمونیک بر برنامهی رشااد زمینهای در پیش از انقاا دارد .تمرین منراای و بینراای نیرویی هه
قدر را به دست گرفت در عرصهی نبرد برای هژمونی بود.
رعااشااه با هودتا برسار هار نمد .مامدرعااشاه تخت و تاج را به ار برد و با هودتا یظ هرد.
ساط تماس ننان و پیرامونیانشان با جامعه اندک بود .دولت گسترش یافت اما سط تماس هانون
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قدر مادود ماند .تراکیل مجموعهای از سازمانها برای جا نوجوانان ،زنان ،دانرجویان و دیذر
گروههای اجتماعی و سااارانجام تراااکیل ز «رساااتاخیز» پایذاه مؤثری برای دربار ایجاد نکرد.
جم وری اساااااامی اماا از د یاک انقاا برنمد ،یعنی از میان رخدادی هه از د جامعه مینید و
بیرااتر مردم به نن د میسااسارند ،دسااتهم برای یک دوره .رهبری ن ایی این انقاا در دساات
رو انیت قرار گرفت ،در دسات رساته ای هه به یور سانتی تماسی قوی با جامعه دارد .بر این قرار
ساط تماس قدرتی هه از انقاا سار برنورد ،از ابتدا گسترده بود .انقاا تن ا به تغییر قرر سرنمد
(الیت) نینجامید .تغییر سااروری در وزهی اهمیت در همهی وا دهای زیردساات ،از متوسااط
گرفته تا هوچکِ هوچک ،تکرار شاد .نظام امتیازوری دگرگون شد و نو تماس با اهمیت با شدتی
بیراتر از گاشاته تعیینهنندهی امتیازوری شاد .در تصاویری هه از ماتریس اجتماعی عرعاه شد،
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
در دورهی جم وری اساامی تندتر از دورهی پ اوی است.
تاا ماد هاا مراااخ نبود هاه گروه اهم چه هساااانیاند و مرزشاااان با جامعه هجاسااات.
بوروهراتیزاسیون پیش رفت ،مرزها روشن شدند ،اما نه به نن صور هه مرز وزهی مرخ شونده
با ن ادهای رساامی همان مرز اهمیت باشااد .هنار دولت رساامی و برفراز نن ،بخش هامااً ولایی و
انتصاابی اهمیت قرار داشات .برنامهی اصای ساطه را این بخش پیش برده و میبرد .دولت رسمی
ع دهدار پیشبرد برنامهی رشادی اسات هه اساس نن از سوی بخش ولایی تعیین میشود .موعو
م م از نظر ساانجش وعااعیت در ماتریس اجتماعی تأثیر این برنامه بر روی جامعه اساات ،نن هم با
نظر به خودپویی زیرسایستمها ،یعنی اینهه جامعه منیعل نیست و تأثیرپایری نن هم تابع منطقی
اسات هه از بالا دیکته نتواند شاد .این خودپویی در ساط هم نشکار است .یک نمونه جا است:
کومت ساایاسااتی دارد هه نن را با شااد پیش میبرد جامعه به شاایوهی خود واهنش میدهد.
بایساتی به صاور خطی هساتی را تعیین نمیهند .هستی هم خود بایستی است و با بایستیها بر
پایهی منطق درونی خود رودررو میشااود .تمامخواهی درگیر با چیزی اساات هه از نن نمیشااود
تمامیت یکدست شونده ساخت.
■ گسترده شدن فضای اجتماعی
دورهی انقاا پیوسته شد به دورهی پرتاایم پساانقاا  ،دورهای هه هنوز به پایان نرسیده است.
بههم ریختذی پساااانقاابی فراتر از همهی پیشبینیها یو هرااید و در درون خود نوعی ثبا پیدا
هرد :بینظمی منظم!
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پویش اجتماعی برانذیخته با انقاا باعث تساریع رشاد مناساابا ساارمایهداری در ساط شد.
هراور پیوساتهتر گردید .نذاه از منظر ش رستانها یک سویهی م م این رشد و پیوستذی را نشکار
میهند.
«ن ْ-باریکه» زمانی به قوق و مساتمریای گیته میشد هه یک هارمند ردهی پایین میگرفت
و با نن زندگیاش در یک ساط ثابت میماند .در ش رستانهای هوچک زندگی عمومی مردم پیش
از انقاا  ،از هاساا گرفته تا هارمند و هارگر ،ثبا باریکی داشت .درست در نستانهی انقاا پویش
اجتمااعی جادید ایجا هرد هه همه درگیر با این مساااهاه شاااوند هه اگر نجنبند و ندوند ،امکان
معیراات و زندگی وابسااته به یک ن باریک را از دساات میدهند .انقاا مسااهاه را تراادید هرد.
تنذناهای اقتصااادی ناشاای از تنش با نمریکا و اروپا ،سااسس جنگ و در تمام این سااا ها فساااد و
بیسروسامانی مدیریتی و باراننفرین ،هم فقر ایجاد هرد هم رو یهی تکاپوی خعردهسرمایهدارانه را
بالا برد :انذیزهی چیزی شاادن و فایده بردن ،الت قناعت و نرامی عمومی ساانتی را در نا یههای
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
ت رانیشاااده بودناد .باا انقااا چ رههاا عو شااادناد ،رفتار ،یرز لباس پوشااایدن ،گیتار .عیار
شا رساتانیها و پایینشا ریها در جاوی صاانههای نمایش سیاست و فرهنگ بالا رفت .گسستی
فرهنذی پدید نمد هه بهویژه برای یبقهی متوساااط متجدد ت رانی شاااوکنور بود .جنگ هم وزن
برخی ولایا را به دلیل نقش فعا رزمندگانشان بالا برد .در مرهز لابیگری برای منایق فعا شد.
منطقهگراییای شاکل گرفت هه به عرر منایقی تمام شد هه امکان لابیگری نداشتند ،در درجهی
او به خایر تبعیض دینی و قومی .مساهاهی تقسایم ن رودخانهها از موعو های ثابت رقابتهای
منطقهای است.
توجه به شا رستانها و ولایا از نظر دیدن هایت فضای اجتماعی م م است .تصوری جزمی در
مورد منطق تاو های ساایاساای و اجتماعی وجود دارد هه تن ا متمرهز بر ت ران اساات .توجه به
تکاپویی هه شا رستانها را هم دربرگرفته و رخدادهای سا های اخیر ،از جماه در دیماه  ۰۵۳۱و
نبان  ۰۵۳۲را برانذیخته ایجا میهند هه در این تصور تجدیدنظر شود .مبنای تجدیدنظر ،گسترده
شادن فضاای اجتماعی اسات و تغییر الذوی توزیع پویش در نن اسات :پویش اجتماعی مناصر به
ت ران نیست و ننچه در ت ران میگارد تعیین هننده برای هل فضای اجتماعی نیست.
نو الذوی رشاد در پیش گرفته شاده در پس از انقاا بهویژه در سا های نخستین راه انباشت
سرمایه را سد هرد ،راه در ج ت صنعتیشدن ،گرایش هارخانه ،بزرگتر شدن هارخانهها ،شخصیت
قیقی یافتن بورژوازی ،بالاتر رفتن سا م پرولتاریای صنعتی در ترهیا های نیروی هار و همبسته
با این امر امکان ثبا شغای گروههای اجتماعی هنده شده از مناسبا روستایی و اشیهای .اما در
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این الذوی رشاد ،بساط مناسابا سرمایهدارانه در قالا خردهمالکی و خردهبورژوایی و هاسبی خعرد
ممکن بود .این رشد در سط است هه ش رستانها و ولایا را هم در برمیگیرد۰.
 ۰نن پدیدهای هه سااا را ب داد و فرهاد نعمانی زیر عنوان «درونتابی سااااختاری» از نن نام میبرند ،به گساااترش
مناسبا سرمایهداری در سط همک هرد .این دو اقتصاددان در هتا «یبقه و هار در ایران» (ترجمهی مامود متاد،
ت ران :نرر نگاه  )۰۵۲۱در توعی این مقوله میگویند:
«پیامد باران پسااانقاابی صرفاً هاش تولید یا تی زوا صنایع ،به عبارتی ،صنعتزدایی نیست [ .]...این دگرگونیها در
اقتصااد در این اوعا و ا وا  ،در کم تاایل رفتن مناسبا سرمایهداری تولید ،و گسترش تولید خردههالایی همراه با
افزایش عظیم مرااغل خدماتی زائد اسات .این فرایندی گنندهزا اسات ،هه گرههایی هور در ساراسر ساختار اقتصادی به
وجود مینورد ،ساااد راه فرایند انباشااات میشاااود و باران اقتصاااادی را ترااادید میهند .ما به این فرایند "درونتابی
ساختاری" میگوییم)۱۱ . ( ».
سااا را ب داد و فرهاد نعمانی در ادامه  −پس از توعااایای درباره تبار می وم «درونتابی» در نزد هاییورد گیرتز
) ،(Clifford Geertzمردمشاناس ،و نندره گوندر فرانک ) ،(André Gunder Frankجامعهشناسِ نظریهپرداز
در زمینهی رشادنایافتذی و وابساتذی ،و اینهه درونتابی در نزد گیرتز التی است هه الذوی باثبا جدیدی برای رشد
پدید نمینید و ننچه هسات درهم پیچیده میشاود و اینهه در نزد فرانک به شاکل فعالیت درونی اقتصاد وابسته اشاره
دارد در التی هه رابطهاش با متروپو ععیف شود  −مینویسند:
«ما معتقدیم هه دو چارچو نظری بدیل درونتابی در نثار گیرتز و فرانک جنبههای گوناگون پدیدهی پیچیدهای را در
اقتصااد پسااانقاابی ایران تبیین میهنند .قطع فعالیت سرمایهی بزرگ و اناصاری ،هه بسیاری از نن ا پیوندهای قوی با
سارمایهی خارجی داشتند ،و گسستهایی در پیوندهای اقتصادی بینالماای در اقتصاد ایران میتوانست برای مؤسسا
هوچکتر و بومی در درون اقتصااد ایران فضای تنیسی ایجاد هند (به تعبیر فرانک) .با وجود این ،اخاا در عماکرد بازار،
ناتوانی در تسا یل روند بازتولید ،تی ستیزهجویی اولیهی نن با مؤسسا خصوصی ،و جون های عدم امنیت سرمایه و و
مالکیت خصاوصای همذی موجا قطع فعالیت سرمایهی بزرگ و وابستهی خارجی شد .ولی ،در این فرایند ،سرمایههای
متوساط و بومی نیز از این نسیا برهنار نبودند .بهعااوه خیای زود مؤسسا اناصاری هه از هار افتاده بودند به تصا ا
و تات هنتر بنیادهای دولتی و فرادولتی درنمدند ،سااطه بر اقتصااد را از نو به دست نوردند ،در این شرایط ،انذیزهی
اولیه برای گسترش مؤسسا هوچک و بومی هاهش یافت.
از این رو ،ما عقانراینی سرمایه و تضعیف مناسبا سرمایهداری تولید را در دورهی پساانقاابی مراهده میهنیم .روی
دیذر سااکه گسااترش تولید خردههالایی بود .تزریق مبالا هنذیت درنمدهای نیتی در اقتصاااد از رهذار سااازوهارهای
توزیعی دولت ،شرایط گندهزا و خصاتاً ناپایدار «درونتابی ساختاری» را یولانی هرد( ».ص )۱۵-۱۸
درونتابی یا درونپیچی ) (involutionاصاطاا ی اسات هاربسته در ریاعیا  ،زیستشناسی و پزشکی ،روانشناسی،
مردم شاناسای و اقتصاد سیاسی توسعه و عقاماندگی .مرترک میان همهی شکلهای هاربست اصطااح ،اشاره به نوعی
رهت به درون ،بازتا در درون خود ،ثابت ماندن در یک مر اه و نوعی گساترش ،ترادید و جمیابی در نن است .به
نظر میرسااد هه س ا را ب داد و فرهاد نعمانی نن را به صااور بقا و رشااد از یریق خوردن گوشاات پیکر خود در نظر
میگیرناد .اب اام باه «درون» برمیگردد ،درونی هاه در خود میپیچد .یبعا اگر وزهی درون را مادود در نظر گیریم،
فورا بارانی را پیشبینی میهنیم ناشای از رسیدن به د .اما لازم است درون را وسیع در نظر گیریم و نه چندان بسته:
ایران هرااور بزرگ پرجمعیتی اساات ،گسااترش بازار و تولید در سااط خردهبورژوایی به صااور موجهای پیاپی پیش
میرود .همهی روساتاها را هم دربرمیگیرد .ما شااهد افزایش تولید هراورزی و بسط مناسبا پولی−هالایی میان ش ر
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رشاد ساطای رشاد در مناساباتی بوده هه لزوماً با دخالت اهمیت در شاکل مطیعساز همراه
نمیشاده اسات .با اینهه جدایش و اساتقاا نسبی زیرسیستم اقتصاد منوط به پیررفتذی انباشت
سارمایه اسات ،اما رشاد ساطای به شیوهی خود جدایش را تقویت میهند .در جریان این شیوهی
رشاد شابکهای ترکیل میشود از انوا هارگاهها و بنذاههای ریز و متوسط خدماتی و هاساهار هه
خودپو هساااتناد و دولات نمیتواناد نن ا را مدیریت هند ،نه با فرمان سااایاسااای و نه با اهرمهای
اقتصادیای هه در دست دارد.
■ دوباره دربارهی جدایش سیستمی

و روساتا و منایق مختاف هساتیم .تزریق پو از یریق دولت و سرمایهگااریهای ن ادهای فرادولتی به موجهای بسط
مناسابا سارمایهدارانه نیرو میدهند .ترادید تاریمهای اقتصادی نمریکا در دورهی ریاست جم وری ترام از قدر
دولت برای نیرو دادن به موجهای بساط هاسات ،اما بازتابیدن به درون به د خیه شدن نرسید ،چیزی هه انتظار «فرار
داهیری» واشانذتن بود« .درون» افزون بر رشاد ناشی از گسترش در سط و در عمق همواره راهی هم به بیرون پیدا
میهرد .گساترش عمقی اگر چه به صاور انباشت سرمایه هه چرخههای باثبا و فراروندهای باشد نبوده ،اما در همان
شاکل خعرد خود در مجمو از نظر موردی پرشامار و دارای اصال هاان بوده اسات .مجموعهی مرااهدهها و بررسیها
نراان میدهند تولید خرد و متوساط و تأثیر هاسبیها در شکلهای نور ور و سنتی را باید جدی گرفت .ررفیت درون
برای پیچیدن در خود بالاست.
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جدایش زیرسایساتم اقتصاد از مسیر خعردهتولیدی و خعردهفروشی تا دی جبرانهنندهی تأثیر
سایستمیِ دولتیشدن اقتصاد در مداری فراتر از دورهی پیش از انقاا شد .پس از انقاا بنذاههای
دولتی و فرادولتی بخش بیراااتری از بودجاهی نیات و قادر تولید و خرید و فروش را در اختیار
گرفتند .منظور از بنذاههای فرادولتی ،بنذاههایی هساتند هه به بورژوازی شاخصانی تعاق ندارند اما
زیر هنتر دولت در معنای هابینهای-ادارهای هم نیساتند .بنیادهای دینی ،مؤسااسااههای اقتصادی
زیر هنتر رهبر نظام و همچنین بنذاههای اقتصادی نظامیان از این دسته هستند.
مامدرعااشاه در پایان هار خود با شوک فرمانناپایری اقتصاد از فرمانهای ماوهانه مواجه شد.
جم وری اساااااامی بیتوجاه باه باران اقتصاااادیای هاه از عاملهای انقاا بود مبنای هار را بر
فرمانپایری اقتصاااد گااشاات و به این خایر همهی اهرمهای درشاات را در دساات خود گرفت .اما
بارانهای پیاپی نراان دادند هه اقتصااد فرمانپایر نیسات .تنذناهای اصل از تاریمها اقتصاد را
ساارهشتر هرد .جدایش ساایسااتمی اقتصاااد پیش رفته اساات ،نن هم نه به شاایوهی معمو در
هرورهای پیررفته.
اماا فرهناگ :فرهنگ در جامعهی مدرن ،نه یک زیرسااایساااتم ،باکه یک افق متارک معنایی
جایذاهی (بساته به جا ،بساته به گاه  −زمانمند ،مکانمند) است مرهز ندارد در اینجا و ننجای
نن میتوان موج راه انداخت اما نن را به هر ساو نمیتوان هرید .ننچه هدایتشدنی است شاید یک
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جاا در یاک گاه باشاااد ،اما فرهنگ به صاااور وجودی فرهنگها در جایذاههای مختاف اسااات.
زیرسایساتم سیاست نمیتواند ساطهی خود را به همهی جایذاهها گسترش دهد .تا ننچه فرهنگ
مساط خوانده میشود و نوعی میانذین است هه در بینش و منش پیرامون مرهزهای قدر جاوهگر
است ،بیرتر از ننکه ساطهپایر باشد ،ساطهگر است.
پس از انقاا ماجرای اقتصااد در وزهی فرهنگ در معنای افکار عمومی تکرار شاد .شاه گمان
میهرد هه میتواند نهن مردم را زیر هنتر خود درنورد و از این رو فرمان به تراااکیل ز وا د
رساتاخیز داد .با وجود اینهه همهی اهرمهای اصاای رسانهای را در اختیار داشت و تیا سانسورش
همواره تیز بود ،در نغاز دههی  ۰۵۱۱در اوج اختناق با هنتر ناپایری فرهنگ مواجه شااد .فرهنگ
شااهسااخته به گوشاهای رانده شاد و از پس مقاباه با انقاا برنیامد .ادعای اهمیت جدید اساااس ًا
اهمیت بر فرهنگ بود .با بساتن رساانههای مساتقل ،برقراری سااانسااور شدید و اقدامهایی چون
انقاا فرهنذی این بار تااش برای هنتر همهی عرصااههای فرهنگ شااد بیسااابقهای یافت .اما
فرهنگ از اقتصااد هم فرمانناپایرتر اسات .فرهنگ یک زیرسایساتم معین نیسات ،بهعنوان هیر
وجود دارد .فرهنگها فروهاسااتنی به یک فرهنگ زیرهنتر نیسااتند .ن ادهای فرهنذی را میتوان
هنتر هرد ،اما دامنهی تأثیر و مضاامون و ج ت تأثیر ننها را نه .دانرااذاه نمونهی بارزی از تااش
بیفرجام برای اِعما ساااطهی هامل اساات .و د وزه و دانرااذاه ،هه هدف انقاا فرهنذی بود،
متاقق نرد .دانرذاه مدام سرهری نران داد.
رسانههای جدید ،فرهنگ در واقعیت هییر نن و افکار عمومی را هنتر ناپایرتر هردند .رسانههای
خعرد اناصار رسانهای دولت را درهمشکستهاند .دولت میخواهد نظار هند ،اما این رسانهها هستند
هه بر او نظار میهنند .اهمیت در مسابقهی نظار باخته است.
دین یک زیرسیستم است و با مترخ شدنش بهعنوان ن اد دین است هه توانسته به ایدئولوژی
نو و اسابا کومتذری تبدیل شاود .اما این توانایی ناشی از ترخ  ،نقطهی ععف نن نیز هست.
فرقگااری میان دین ما و دین ننان ،و انذراتنما هرد ن نن چیزی هه هیش ننان است ،دین اهم
را در موعااع عااعف قرار داده اساات .نوعی فرقگااری در دورهی پیرااامدرن میان دین ما و دین
فقی ان وجود داشته هه اهنون میرا خود را در اختیار فرقگااری جدید گااشته است.
زیرسایستم م م دیذری هه در باث جدایش سیستمی قابل نهر است ،قوق است .در دورهی
پس از انقاا جدایش یافتن نن و انکرااف فرهنگ نن به سط و هیییت بیسابقهای رسید .پویش
اجتمااعی بر اختااافهاا افزود و چون افق انتظار غالا در جامعه ل منازعا بود ،گیتمان قوقی
پویا گردید .ادعای بر ق بودن و به ق رفتار هردن اهمان ،پرساااش از ق را در میان مردم رواج
داد .در گیتاار روزاناه و در رساااانهها بهتدریج می ومهایی رواج یافت هه در دورهی پیش از انقاا
معمو نبودند :قانون ،ق .اشاره به قوق من و ما در برخورد با مأموران دولت امری عادی شد .در
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میاان مخاالیاان کومت هم بهتدریج گیتار قوقی رواج یافت .سااااطنتیابان هم دیذر از قانون
مررویه و قوق مات سخن میگویند .قوق برر یکی از رایجترین می ومها در رسانههاست.
قوهی قضااییه ،جایی اسات هه زیرسیستم سیاست و زیرسیستم قوق جیت هم میشوند .این
ن اد کومتی ،بر این گمان اساات هه هایت ن اد قوق را نمایندگی میهند و بر فراز نن ایسااتاده
اسات .اما خود را مدام در جایذاهی مینراند هه باید در مورد هردارش پاسخ بدهد .هرگاه رویارویی
با این قوه و هااً با اهمیت شاکل قوقی به خود میگیرد ،زیرسیستم قوق ترخ خود را نران
میدهد .این تراخ  ،از نرانههای م م مدرن شدن جامعهی ایران است .جامعهی امروز از این نظر
نسبت به دوران ساطنت بسی مدرنتر شده است.
اما سایاست هم خود از نظر جدایش سیستمی در جامعهی مدرن یک زیرسیستم است ،اگر چه
بانادمرتباهتر از هماه مینماید و هدایت و مدیریت عمومی را بر ع ده دارد .ننقدر در ایرانِ داخل و
خارج از سیاست و دولت صابت میشود هه این گمان ایجاد میشود هه اینها تعیینهنندهی همه
چیزند .تاایل اهمیت اساامی به عنوان نظامی تمامخواه (توتالیتر) هوشری است برای توعی این
تعیینهننادگی .خود ااهمیات هم چنین جاوه میدهاد هاه گویا مرزی با جامعه ندارد و تمامیت
جامعه را نمایندگی و نن را در راسااتای صااراط مسااتقیم هدایت میهند .اما دسااتذاه اهم هر روز
درمییااباد هه تا نمیتواند ن ادهای زیر مجموعهی خود را به خط نموده و هارهردشاااان را یبق
فرمایش تنظیم هند .اشااره به «اینها» یعنی اهمان ،مرزهری با این دسته ،و تا ستایش از ننان
همه اهی از جدایش هستند :جدایش زیرسیستم سیاست .ساطان هیچذاه در ایران اینسان برهنه
ت
نبوده ،چه در داخل چه در خارج .ز های سایاسای هم برهنه شااده اند .مرااکل دولت و سیاس ِ
معطوف به نن اهنون این اسات هه هر چه بیرتر خود را در هدایت موفق و خوشبخت بداند ،بیرتر
دچار بدبختی پاساخذویی میشود .شاهان قدیم هر چه میخواستند لاف میزدند و ایرافشان پر از
هسانی بود هه در مدیاهها دربارهی ننان گزافه میبافتند ،بی ننکه با تمسخر و انتقاد مواجه شوند.
جدایش ساایسااتمی تأثیر متناقضاای بر گسااسااتذیهای اجتماعی دارد .از یک یرف گویا از بار
جادایشها در ماور افقی ماتریس اجتماعی میهاهد ،چون از افراد هویتزدایی میهند چنانهه به
نظر می رساد هه فرد هویت ثابتی ندارد :بساته به این هه در هدام زیرسایساتم قرار گیرد ،موععش
عو میشااود :میاا با قرار گرفتن در زیرساایسااتم دین نذاه میبتی به اهمان پیدا میهند ،اما در
وزهی اقتصااد بهشد ناراعی است ،و در وزهی سیاست میهوشد هر دو دید را لااظ هند .این
هم ممکن است هه به خایر تبعیض های قومی و دینی با رژیم ناسازگار باشد ،اما به لااظ اقتصادی
سازگار .گرایشهای قرار گرفتن در زیرسیستمها ممکن است به گونهای با هم جمع شوند هه فرد با
اهمیت همس و شود یا در عو ناهمسو ،و یا گاهی به این اعتبار همسو و به نن اعتبار ناهمسو .در
پایین و بالای ماتریس اجتماعی همتر با تناقضهای ناشاای از جدایش ساایسااتمی مواجه هسااتیم.
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تناقضها بیرتر در میان یبقهی میانی جامعه خود را نران میدهند .پدیدهای هه به عنوان دورویی
میشااناساایم ،اینهه میاا فرد به لااظ اقتصااادی از وعااعیت موجود نیع میبرد اما در خاو به
برپاهنندگان وعااعیت بهشااد انتقاد میهند ،تیساایرشاادنی اساات بهعنوان جاوهای از اثر جدایش
سیستمی :فرق میهند این هه فرد در هدام زیرسیستم باشد.
جدایش ساایسااتمی در همه جا با اغتراااش دید و اب ام در تاایل جایذاه به یور های و جایذاه
خود ساوژه است ،سوژهای هه اهنون در سا تهای مختاف نقشهای مختایی اییا میهند .دیذر به
سااادگی نمیتوانیم از یک هسااتی اجتماعی سااخن گوییم ،با وجود ننهه اقتصاااد در شااکل هعد دو
ارزشاایِ «داشااتن−نداشااتن» همچنان نقش تعیینهنندهای در «بودن−نبودن» اییا میهند .وقتی
نداریم ،ق همتری داریم ،و همتر برخوردار میشاویم از مساکن مناساا ،از ب داشت ،از تارک ،از
فراغاات ،از امکااانهااای فرهنذی و نظااایر اینهااا .ساااا ااتهااای مختاف ،دیاادنِ ارتباااط میااان
«داشتن−نداشتن» و (برخودار) «بودن−نبودن» را مرکلتر هرده است.
در ایران جدایش سایستمی با اغتراشی همراه است هه در تاایل وععیت ویژهی نظام ساطهی
فعای به تزویج زیرسایساتمهای دین و سایاست برمیگردد .از یریق این تزویج میان دین و اقتصاد
هم جیتبندیای برقرار شده هه باعث گردیده سکهی دین اعتبار اقتصادی خاصی بیابد .دین-داری
داشاتنِ چیزی است از این داشتن ما -داری و صا ا-منصبی هم اصل میشود .به همین سان
زیرسااایساااتم قوق دچار مزا مت اسااات .بقیهی زیرسااایساااتمها هم در پویش خود با تاکم و
دخالتهای اغترااشنفرین همراه هستند .بیسامانی به تصا اگری و غار میدان داده و بر شد
ب رههری افزوده است.
■ بالا رفتن نرخ استثمار
نو بسط مناسبا سرمایهدارانهی پس از انقاا در شکل بنذاههای هوچک (هارگاه ،شرهتهای
خادمااتی و نظایر اینها) با بالا رفتن نرخ اساااتیمار همراه بوده اسااات ۰.بخش بزرگی از هارگران
هارگاهها و شاارهتهای هوچک و متوسااط بهتدریج از ش امو قانون هار خارج شاادند و از داشااتن
قرارداد هار بیب ره .هم اهنون (او ساا  ۳۱« )۰۰۱۱درصد هارگران هرور[ ،دارای] قرارداد موقت
 ۰از این نظر نو یرح مساااهاهی «درونتابی» در نزد هاییورد گیرتز به وعاااعیت ایران نزدیکتر اسااات .او اصاااطااح
«درونتابی» را به هار گرفته برای توصایف مر اهای از اقتصااد سایاسی هرت برنج در منطقهای در اندونزی ،هه در نن
اعاافهتولید نه با تغییر در سایساتم میاا با به هار گرفتن ابزار ب تر و ب بود شایوهی هرت و برداشت ،باکه تن ا با شد
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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 ۰خبرگزاری ایانا ۱ ،فروردین  .۰۰۱۱البته ارقام متیاوتی در این زمینه عرعاه شاده .ننچه مسام است درشتی درصدها
است.
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هسااتند و بیش از  ۱۱درصااد هل هارگران ،داقلبذیر ماسااو میشااوند» .۰.شااکل روابط هاری
هارگاههای هوچک و زیرزمینی به قاعده تبدیل شاده و به بنذاههای متوسط و تا ترکیاا دولتی
میل شا رداریها هم سارایت هرده اسات .بخش م می از اساتیمار نیروی هار توساط شارهتهای
پیمانکار نیروی انساانی انجام می شاود .هارگران م اجر هه عمدتاً از افغانستان هستند ،در مناسبا
هاری در قعر بی قوقی قرار دارند .هار خانذی در شکل تولید ماصو هایی برای فروش در خیابان و
در مترو یا در مغازهی فرشفروشای و نظایر این ا هم در ردهی پایین بی قوقی اسات و بسی دور از
وععیتی است هه بتوان نن را خویشفرمایی خواند.
تنشهای خارجی کومت ،بیهیایتی و فساااد درونی نن ،و از یرف دیذر فرااارهای تاریمی از
بیرون همه در ج ت ورشاااکناندن اقتصااااد ایران عمل هردهاند .یک نیروی جبران در برابر همهی
عاملهای منیی وجود دارد و نن همانا نیروی هار در ایران اسات .مدام بر میزان ب رههری از نیروی
هار افزوده شااده تا نظم موجود ادامه یابد .یبقهی متوسااط هم نقش م می در تداوم این نظم دارد.
وعاعیت در ایران چنان اسات هه هر گونه ب رهوری از امتیاز در ماتریس اجتماعی به قیمت تردید
ب رههراای و تبعیض تبدیل میشااود .چیزی را داشااتن ،اگر ماازم با گرفتن نن از دیذری نباشااد،
معنایی هه مییابد در تقابل با موقعیت هسای است هه ندارد ،ندارد نه فقط نن چیز را ،باکه داقای
را برای زیست.
از ویژگیهاای نظام سااااطه در ایران ترااادید ب رههرااای و در همان ا ماو بودن چ رهی
ب رههراان و گم شادن ننان در شبکهای پیچیده است .رابطهی هارگر−سرمایهدار معمولاً به صور
یک رابطهی روشاان و شااخصااانی نیساات .از قرارداد موقت ،نه فقط هارفرما ،باکه بیمهها هم سااود
میبرند .دولت از زیر بساایاری از تع دا تأمین اجتماعی و بیمهی بیکاری شااانه خالی میهند .تازه
ممکن است هارگر را یک بنذاه دیذر به بنذاهی هه در نن هار میهند اجاره داده باشد .افزون بر این
تودهی عظیمی از نیروی هار به صور خویشفرمایی هار میهنند ،میااً به عنوان دستیروش .ارزش
نیروی هار او را شبکهای میرباید هه چ رهی شخصانی روشنی ندارد .در مورد هولبران و سوختبران
نیز چنین اسات .سا م اصای رنج ننان نصیا هسانی در این سو یا نن سوی مرز میشود هه معمول ًا
چ رهیشان پن ان است.
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■ طبقهی حاکم
انقاا را فاعااان قدیم به ساوی برقراری نظام فضای مطاو شان سوق دادند :امتیازوری جدید
پاسخ به مسهاهی انتذراسیون شد .امتیازور شد معمم در برابر مکاا ،مرد در برابر زن ،شیعی در برابر
سانی ،دینمدار در برابر ساکولار ،سانتیمآ در برابر متجدد .این ا تقسیمبندیهایی هستند هه در
درجهی نخساات در ماور افقی ماتریس اجتماعی برقرار میشااوند و از نن یریق در ماور عمودی
بازتا مییابند .اهیر تنشهایی هه به چرام می نیند در ماور افقی هسااتند .این امر باعث میشود
هه توجه به ماور عمودی هه ماور یبقاتی است هم شود.
اتیاقی هه در ماور عمودی میافتد به این صور است :ماور افقی تا د زیادی تعیین میهند
هه چه هساای میتواند ارتقای عمودی بیابد .در ن ایت دسااتهبندیای صااور میگیرد به شااکل
خودی-غیرخودی .خودیهاا ارتقا مییابند .هر چه به قسااامت بالاتر ماتریس میرویم ،جداساااازی
خودی-غیرخودی سختگیرانهتر میشود .این پدیدهای شناخته شده در همهی جامعههای یبقاتی
است هه چنان هه گیته شد در تهوری اجتماعی از جماه زیر عنوان «گزینش استراتژیک» از نن یاد
ن
میشود .نظام ساطه جامعه را به یک چرم نمیبیند برای ارتقادهی ،برای یارگیری و ایجاد پیرامو ِ
مااافظ ،گزینشگر اسااات .رژیم را تعیین میهناد ،و از نن یریق رویهها را و گروهها و اشاااخا
مناساا را ۰.اهالی هم منیعل نیساتند .ننان هم برمیگزینند هه همسااو باشااند یا نباشند یا نقری
مرهاا را باازی هنند .گزینشهایی اتیاقی یا تاهتیکی هساااتند ،اما گزینشهایی اساااتراتژیکاند.
گزینشهای اسااتراتژیک دوسااویه ،از بالا و از پایین ،به نظم یبقاتی شااکل میدهند ،اما نه بهعنوان
تکعامل ،باکه در ترهیا با و بر زمینهی رشد مناسبا سرمایهداری و پیررفت جدایش سیستمی.
نظام ساااطه با گزینش اسااتراتژیک خودش را بازتولید میهند .ننچه بازتولید میشااود ،ساااختار،
رویه و شأنی است هه بودن در نن بودن در یبقهی اهم است .اگر مراد از گیتن اینهه دولت ابزار
دست یبقهی اهم است این باشد هه همیتهی اجرایی سرمایهداران بزرگ است ،چندان واقعیت را
منعکس نمیهند ،نه تن ا در ایران باکه در هرورهای پیررفتهی سرمایهداری نیز.
«یبقهی اهم» می ومی سایاسای اسات .یبقهی اهم یبقهی سیاسی است .بورژوا به اعتبار
نظام سااطه هه سااختاری سایاسای-اقتصادی-فرهنذی است در یبقهی اهم قرار میگیرد .نظام

 ۰این اثر نقراهبرداری ن ادها و اشخاصی هستند هه در نظام اساامی گزینش استراتژیک شدهاند و خود گزینش را پیش
میبرند:
Mehrzad Boroujerdi , Kourosh Rahimkhani, Post-revolutionary Iran: A Political
Handbook. Syracuse University Press, 2018.
تصاویر هامل میشاود اگر الیت برگزیده و برگزیننده مرتبط با هایت فضاای اجتماعی در نظر نید .گساتردگی نساابی یا
مادودیت قرر اهم و منطق برگزیدگی و برگزینندگی نن در قالا ماتریس اجتماعی است هه معنادار میشود.
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ساااطه در صااور بندی دورهای ساایاساایاش در دوران مدرن نساابت به دورانهای پیرااین همتر
شخصانی است .شخ های شاخ رفتنی هستند ننچه ادامه دارد ساختارها و رویهها است.
نظام ولایی نسابت به نظام شااهی با ییف گساتردهتری از شخصیتها مرخ میشود .ننان از
میان یبقه متوساط و تا فرودسات نمدهاند .رابطهی اجتماعیشان نسبت به دورهی شاه فعا تر و
قویتر اسات و از این نظر نظام ولایی اساتوارتر از نظام شااهی است .مارهس بهدرستی گیته است:
«هر چاه یاک یبقاهی ااهم موفقتر بااشاااد در جا لایقترین مردان از میان یبقهی ماکوم،
کومتش پاایادارتر و خطرنااکتر میشاااود ۰».در میاان چ رههاای نظام افراد اندهی مالک بنذاه

۰ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 614.
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اقتصااادی در اندازهی متوسااط یا بزرگ هسااتند .ننانی هم هه مراا ورند به داشااتن ،چندان جاوه
نمیفروشاااند .انقاا واژهی «سااارمایهدار» را بدنام هرد .در دورهی پس از پایان جنگ هاشااامی
رفساانجانی هوشااید بار منیی نن را بزداید .ثروتمند بودن خو و پسااندیده اعاام شااد .مر اهی
چ رهیابی بورژوازی ،یعنی درنمدن از الت غیرشاخصاانی شارو شاد .خصاوصایسازی بر نن بود
بورژوازی را شااخصااانی هند .نظام به عنوان جانذهدار بورژوازی برنن شااد هه جاهایی را واگاار هند.
روند چندان با موفقیت پیش نرفت .مرکل در خود یبقهی اهم بود و هست.
یبقهی اهم تراکیل شده است از این دستهها :دارندگان ،مدیران ،مجریان ،فاعاان و سرانجام
چ رههای پن ان .دارندگان عمدتاً شاخصیت قوقی دارند .مؤسسههای دارنده به صور ن اد دولتی
یا فرادولتی داراییهایی هنذیتی عظیمی را در اختیار دارند .هسااانی هه در رأس این مؤسااسااهها
نرااسااتهاند ،تصاامیمگیرندهی اصااای دربارهی فرایندهای اقتصااادی عمده در ایراناند .در هنار یا
زیردسااات این دارندگان مدیران قرار دارند .ننان نیا دارندگان را به برنامه تبدیل میهنند .مدیران
اجرایی برنااماههاا را پیااده میهنند .اقهای دیذر فاعااااان هساااتند ،دارای عنوانهای نمادین و
برخوردار از فضاای هه نظام ولایی فضیات خود را در نن میبیند .اشراف رو انیت در این دسته قرار
دارند .در رأس مؤسسههای دارنده معمولاً فضاا نرستهاند .یک قرر با شخصیتها و ساختار مافیایی
هم وجود دارد .هار افراد این دسته غار به صور خااف قاعدهی دیوانی و بزنودررو است .ننان در
پیوند نزدیک با دساتههای رسامی هساتند .یذانذی شخصانی هم امری معمو است .یعنی یک نیر
مدیر یا مجری رسمی است ،در همان ا مرغو غار به نیع خود.
پیشتر «رژیم» را تعریف هردیم به عنوان شاایوهی کمرانی .در مباث یبقهی اهم مقولهی
رژیم تعریفشادنی اسات به عنوان شایوهی دستهبندی ،تقسیمهار ،چ رهنمایی و منش بیرونی این
یبقه .پس از دورهی گاار نخستین ،سه نو رژیم را تجربه هردهایم:

محمدرضا نیکفر 96 /

 رژیم هیهتی :یبقهی اهم سااااختار و رفتار یک هیهت ساااینهزنی را دارد .راهراً اخو
برقرار اساات ،روابط مراتا ولایی را دارد ،به نظر همه چیز بینظم مینید اما هارهای اصااای ننچنان
هه باید پیش میروند.

بچرخاند.

رژیم باتدبیر :یبقه اهم میهوشد روند امور را اصااح هند و با مدیریت ب تر چرخ امور را
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 رژیم مصااااتگرا :یبقهی اهم میهوشااد شاارایط داخای و خارجی را در نظر گیرد .به
جامعه و نیازهای نن در مااسبا خود توجه دارد و از این نظر در اصااح امور میهوشد.

دورهی ا مدینژاد نمونهی یک رژیم هیهتی اساات .مکتا تدبیر را رفساانجانی گرااود .ساان
رو انی از شاگردان نن است .اصااحیابان یرفدار رژیم مصااتگرا هستند.
رژیمهای دیذری هم قابل تصاور هساتند regime-change .لزوم ًا برابر با سرنذونی نیست.
یک الت ،رژیم نظمدهنده اسات هه مرات ماکم را به هار میگیرد تا جامعه را سر جایش بنراند
و در عامن در یبقهی اهم نظم برقرار هند .ممکن اسات نسخهی دیذری از رژیم باتدبیر سر هار
نید هه هم مقتدر باشد هم مصا  .در ا اعر  regime-changeماتملترین تاو سیاسی
است .ممکن است اتیاقی بییتد در ج تی پیشبینی نرده .تغییر رژیم با شذیتی همراه است.
اما مساهاههایی هه یبقهی اهم در برابر خود دارد ،روشان هستند .یکی از مسهاهها این است
هه دولت جانذهدار بورژوازی چذونه جاها را به بورژوازی شخصانی واگاار هند .یکی دیذر از مسهاهها
رابطه با غر اسات .مسهاهی اساسی دیذر چذونذی لااظ هردن منافع «نقایان» و «نقازادهها»ست
به گونهای هه از انباشت ن راسند و مالکیتشان بر ننچه تصا ا میهنند تضمین شده باشد.
اهنون اهمیت در ا دگرگونی اسات .بر همهی جناحها روشاان شاده هه به شایوهی موجود
نمیتوان هارها را پیش برد و بقای نظام را تضامین هرد .یک تغییر نسای هم به جریان افتاده است.
مضامون درگیری جناحها به صور نشکارتری نبرد بر سر تصا ا است ،تصا ا مقامهای هایدی
و هایدهای مخازن داراییها .دعوا بر سار چذونذی  regime-changeاست .این تاو از منطق
تضاادهای درونی نظام و بنبساتهای نن ناشای میشود .تا اگر نمریکا از بیرون ماه میهرد ،باز
 regime-changeاتیاقی درونی بود ،نه تغییری مکانیکی ،به صااور جایذزینی یک بسااته به
جای یک بستهی دیذر چیزی هه یبقهی اهم بدیل انترارش را میهرد و میهرد.
ساخن بر سر یبقهی اهم ناتمام میماند اگر دستهی بدیل را نادیده گیریم .اینان ساهناند در
واشنذتن و ایراف نن ،در لوس ننجاس ،در نلبانی و جاهای دیذر در اروپا ،و ارتباطهایی با عربستان
و اساارائیل و امارا دارند .ننان بهویژه در دورهی ترام این گمان را در نهن خود و مخایاشااان
میپروراندند هه بهزودی با یک ماه سااریع نمریکا یبقهی اهم فعای اف شااده و خودشااان
مینیند و جای افشاادگان را میگیرند .اما در مقایسااه با یبقهی اهم در زمان شاااه یبقهی
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اهم ولایی بسایار اساتوارتر و مصممتر است .نن را نمیتوان هند و دستهای از گروه نلترناتیو را به
جایشاان نراند .الت قدر گیری یک دستهی هاندیدای نرستن بر جای یبقه اهم بعید است،
اما بعید نیسات هه نوعی  regime-changeپیش نید هه بخرای از این بدیلها به استقبا نن
بروند.
یبقهی اهم بدیل ،مکمل یبقهی اهم مسااتقر اساات از این نظر هه توهم میپراهند و مانع
درک اساااس یبقاتی نظام میشااود .نظام را به عدهای اشااخا تقایل میدهد و بر روی مضاامون
اجتماعی مبارزهی مردم خاک میپاشاند.
■ ماتریس سیاسی و سیاست ستیهنده
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ابتااالی هه یبقهی اهم بدیل در فرهنگ سااایاسااای میپراهند ،از نقاط قو یبقهی اهم
مساتقر اسات هه هر چه بیراتر پایذاهش را در میان گروههای فقیر از دست میدهد ،استواری نن
بیرتر مدیون همدستی و فساد و ابتاا در میان قررهای برخوردار میشود.
اهنون دیذر میاث سرنوشت موعوعیت خود را از دست داده است .در گاشته هم ،سنتگرایان و
تجددگرایان دو مجموعهی منساجم نبودند .جریانی از این و جریانی از نن در برابر شاه قرار گرفتند
و فضااای ساایاساای را به دساات گرفتند .برای ننچه در سااا های  ۰۵۱۱و  ۰۵۱۱رخ داد ،تمرین و
تدارک یولانی وجود داشات .در ساا  ۰۵۲۲در جریان جنبش سبز فرزندان خانوادههای سنتی ،و
بخراای از رهروان قدیم «خط امام» در هنار جمعیتی از بخش متجدد جامعه دوشااادوش شاادند.
اینجا دیذر ائتااف سااانتی-متجدد در هار نبود دیذر از نن نو همراهی نبود هه در همان دوره در
جریان ب ار عربی در صفنرایی مردم در برابر کومتهای فاسد و مستبد در برخی هرورهای عر
دیده میشد و یادنور میاث سرنوشت در انقاا ایران بود.
هااً میتوانیم بذوییم هه در ایران بسااتههای بزرگ هویتی تجزیه شاادهاند و دسااتهم دیذر دور
شاااده اناد از نن االتی هاه گماان رود به صاااور یکسارچه عمل میهنند .جدایشهای یبقاتی،
جدایشهای سایساتمی همبساته با پیوند سااختاری در میان همهی اهالی ،تاو فرهنذی و رشد
فردگرایی در پیوند با این تاو ها ،گسستذیها و پیوستذیهای تازهای ایجاد هردهاند.
تاایل واقعیت مستازم تجزیهی نن است .تجزیه با همک مقولههایی صور میگیرد هه هارشان
تباین و متمایزهنندگی اسااات :این در برابر نن ،و این در تمایز با نن .هرگاه واقعیت اجتماعی تغییر
هند و ما همچنان از مقولههای پیراین استیاده هنیم ،در ف م روندها و گرایشهای جدید و اهنونی
درمیمانیم .سانتی−متجدد از دوگانههایی اسات هه باید در ناوهی هاربساتشان تجدید نظر شود.
«سانتی» تجزیه شده و تن ا در شکل خا مادودی گااشتن نن در برابر متجدد بازنمای جنبهای
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از واقعیت اساات .متجدد هم دیذر اشااارهگر به یک های مرااخ نیساات .هایت پیرااین اوی
بستههایی است هه هنار هم دیدن ننها دیذر چیز م می در واقعیت به ما نمیگویند.
اینهه سنتگرایی دیذر بار قبای خود را ندارد ،خودبهخود چیزی دربارهی اینکه دیانت در ایران
زوا یافته نمیگوید .امر مسااام تغییر ناوهی دیانت اساات :گاار از تقید جمعی به باور فردی و از
رهذار بریدن از جماعت و سر پیچدن از ولایت و تقاید ،بریدن از دین یا دیزاین یک باور دینی برای
خود .سااانتگرا اینک عنوانی مب م اسااات کومت دینی و اخترا مداوم سااانت در هر دو روایت
«اساامی» و «ایرانی» نن ،بستهی سنت را ،هه در اصل هم منسجم نبود ،تجزیه هرده است .سنتگرا
در می وم پرااتیبانی از دولت دینی به معنای پرااتیبانی ایمانی از همان امتیاز فضااای اساات هه از
دین-داری امتیازوری میسااازد .ترهیا این نو ساانتگرایی با اقتدارگرایی رادیکا مرااخصااهی
جریان افرایی اساام سیاسی است.
تجددگرایی قبااً با موعااعگیریهایی در برابر مسااهاههای معینی و نوعی نذاه و سااایقه و رفتار
مراخ میشاد .نن منشها و پساندها بعضاً عمومیت یافتهاند و همچنین خود تغییر هردهاند .هر
روز چیز جدیدی مینید .انبوه بودن و متنو بودن ننها دیذر از گرایش به ننچه جدید است ،معنای
متمایزهنندهی گاشاته را گرفته اسات .مساهاهها هم متنو شدهاند و موععگیری در برابر نن ا هم
تنو یافتهاند.
اهنون بیش از گاشته روشن است هه در جایی سنتگرایی و تجددگرایی بههم میپیوندند :ننجا
ماافظههاری ایرانی اسات .ماافظههاری مادودیت بینش و منش بخرای از متجددان را هم نران
میدهد .ماافظههاری شکای از پدرسالاری و ولایتماوری است:
 پدرساالاری در عرصاهی دولت (ولیای به عنوان شاه یا فقیه ،یا شاید در نینده به صور
شورایی از مجت دان با عماکردی در پرت صانه ،و همچنین یک سردار متدین مقتدر مدبر)،

 پدرساالاری در عرصهی اقتصاد (دولت بهعنوان پرتیبان انباشت ،رانت ویژهی ماافای در
بازار در تجار  ،ساطهی ن ادها و ترکلهای متکی بر دولت در تنظیم رابطهی سرمایهدار با هارگر)،
 پدرساالاری در عرصاهی سامان اجتماعی (نظم انتصابی ،انتظام دادن جامعه با هانونهای
اقتدار متکی بر دین یا متکیشونده به دین از یریق فرهنگ «مای»)،



ایرانر ر)،

پدرسالاری در عرصهی فرهنگ (اِعما ولایت برای یظ پاهیزگی و غیر مای)،
پدرسااالاری در عرصااهی گیتمانی (غالا هردن ابرروایتهایی چون تراایع ،اساااامیت و

 و در نخر ،اما در اصال در جایذاه مقدم :در عرصهی قوق زن ( یظ اعما ولایت مردانه
در خانواده ،جامعه ،اقتصاد و فرهنگ).
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در برابر ماافظههار ،پیررو قرار میگیرد :هسی هه نمیخواهد وعع موجود یظ شود ،دستهم
در این یا نن عرصااه .ماافظههار یرفدار یک نظم امتیازی اساات ،پیراارو مخالف نن اساات .همهی
متجددان پیررو نیستند.
برای توصاایف ماتریس ساایاساای دوگانهی ماافظههار −پیراارو مناسااا اساات ،اما لازم اساات
دوگااانااههااای دیاذاری را هام وارد هانایام :تابعیضگرایی−عاادالااتخواهی ،اقتاادارگرایی یااا
م ارگری−نزادیخواهی  ،ناروادار−روادار یا خودماور−همزیسااتگرا .بهعنوان دوگانهها باید نذاه به
مایط زیسات را هم افزود :زیساتبومناپا−زیستبومپا یا سبز .چ در معنایی تاو یافته و نموخته
از تجربهها ،جمع یرفهای چ این دوگانهها است.
بساتههای اجتماعیِ درشاتِ گاشاته اجازهی توصایف ماتریس سایاسی را به این شکل ریزنذر
نمیدادند .مبنای اصاای نذرش به ماتریس سایاسای دوگانهی مردم−دولت بود .سنتگرا−تجددگرا
هم خود بسااتههای درشاات بی تیکیک درونی بودند .اما اهنون دیذر بعید اساات هه مجموعههای
نامنساجمی چون بخش ساانتگرا و بخش متجدد به نن شااکای از نمایندگی و یرح نرمان و شااعار
برسند هه بخش فعا ننان فضای سیاسی را به دست گیرند و در ن ایت بتوانند سوژهای به نام مردم
را شاااکل دهند هه یکسارچه قیام هند .اینهه دوباره ساااوژهی مردم با نن وساااعت و با نن قدر
سربرنورد ،جای شک وجود دارد .همان عاملهایی هه نارعایتی و یغیان را برمیانذیزد ،ممکن است
این بار در ج ت تراهم عمل نکند .گساستذی و شکاف رهت ایجاد میهند ،اما این بار نیروی غابه
بر تبعیض و تیریق شااید به تجمیع جنبرای راه نبرد .یبقهها و گروههای اجتماعی بسیار بیرتر از
گاشاااته به منافع خود نگاه شااادهاند ،مخایره نمیهنند و از توهل هردن میپرهیزند .جدایشهای
یبقاتی ،سیستمی و ژرفش جداییها بر روی ماور افقی ،یعنی میان پایذاهها ،رستهها و «هویت»ها،
همه از ا تما تکرار صاور بندی «همه با هم» میهاهند .این امر هم عرر دارد هم فایده .عرر نن
یولانی شادن روند تاو و تا فرسایری شدن نن است ،فایدهی نن جاوگیری از تکرار تجربههای
تاخ «همه با هم»هایی است هه در ن ایت به عرر تودهی اصای همذان شده است.
جنبش ،اقتصااد خود را دارد .نیاز به منبع دارد ،ننچنان هه گیته شاد ،منبع ترکیااتی ،فکری،
رسانری و نمادها و شکلهای اجرا برای ضور در خیابان ،برای هنار هم قرار گرفتن تنها و تنومند
شدن .مسهاه ،انبوههی متأثر از نن ،و قانیت در دادخواهی ،به خودی خود الزامهای اقتصاد جنبش
را بارنورده نامیهننااد .اینجااا بااه خوبی دیااده میشاااود هااه نیس تیریق و گساااساااتذی
) (disintegrationجنبشبرانذیز نیساات ،چون ممکن اساات در ساایاساات و فرهنگ به گونهای
بازتابد هه همافزایی جنبری را سخت یا تا ناممکن هند.
موقعیت دوره هم برای ترخی منطق جنبش اجتماعی م م است .در یبقهی اهم نبردی در
جریان است بر سر تصا ا .به دلیل دگرگونی نسای ،باران مدیریتی و برنامهریزی ،و همهی اینها
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در ترهیا با وعااعیت بد اقتصااادی ،در گیر بودن در یک فضااای تنشنلود منطقهای و بینالماای و
رویارویی با نارعایتی عمومی در جامعه ،به فکر تغییر در تنظیم امور هستند ،چیزی هه ممکن است
در د  regime-changeباشد و به صور زنجیرهای به دگرگونیهای دیذر راه برد.
باران اقتصاادی ناشای از فراار تاریمی و فساد و سوقمدیریت هاسته است از میزان ورودی به
بودجهی دولت و ثرو عمومیای هه بخش عمدهی نن نصاایا امتیازوران و برخورداران میشااود.
این هاهش اما تا دی جبران شده است :با افزایش نرخ ب رههری و رشد همنی جمعیت ب رهده .این
جنبهی اصاای نهولیبرالیسام ایرانی اسات .همین راز بقای سایستم به لااظ اقتصادی است« .فرار
داهیری» عیناً به تودهی ماروم منتقل شده است.
این انتقا باعث شده هه ستی ندگی به پایین منتقل شود و مضمون اجتماعی و عدالتخواهانهی
سیاست ستی نده تقویت شود .امل سیاست ستی نده اینک مارومان جامعهاند.
یبقهی متوسط همچنان ناراعی است ،ناراعیتر از گاشته اما یک دوگانذی از توان ستی ندگی
نن هاسته است :ننچه بدان تقابل میان پایذاه و جایذاه یبقاتی گیتیم .یظ ردهی یبقاتی منجر به
سااازشهاری و هماعتنایی به خواسااتههای فرهنذی و اجتماعی خود میشااود .به عبار دیذر در
میااناهی ماتریس اجتماعی ماور عمودی در تعار با ماور افقی قرار میگیرد .در پایین ماتریس
این تعار در مجمو همتر میشود.
تااش برای قرار گرفتن در موقعیت تصاااا ا و تا نبرد بر سااار تصاااا ا در جامعه هم دیده
میشود .خودخواهی و سقوط ارزشی ،جنبهی دیذر نهولیبرالیسم ایرانی است.
بایسااته برای بودش جنبش گسااتردهی اجتماعی بیاثر هردن ساام نهولیبرالیساام اساات .شاااید
اشاارههای تاریخی این نوشته نکتهای را دربارهی منطق جنبشهای اجتماعی در ایران روشن هرده
باشااد :گروهی اجتماعی از الت خاموشاای یا بیان نارعااایتی در شااکل معمو روزمره درمینید و
جنبش برپاا میهناد ،ننگاه هه قدر خویش را میداند و واهنش نراااان میدهد به تاقیر و بیقدر
شادن از ساوی اهمیت .تاقیر شادن و بدبختی هافی نیسات اصال ،دانستن قدر خویش است و
اینهه وعاعیت را میتوان چنان تغییر داد هه قدرشاناس شاود .قدر خویش دانستن و امید داشتن
شرط جنبیدن است .فااهت و بیچارگی شاید به شورش راه برد ،اما به جنبش پایدار و برانذیزانندهی
امید منجر نمیشااود .شااناختن ارج خویش با خودخواهی تیاو میهند با نگاهی بر موقعیت خود،
س همبستذی با مجموعهی هسان دیذری هه در نن موقعیت هستند و تااش برای ترغیا دیذران
به قدرشاناسای و شااید از این راه رونوری به قدر شناسی متقابل همراه است ،و این همه یعنی نظر
داشااتن به یک موقعیت تجمیع از د تیریق ،نظر داشااتن به همبسااتذی از د موقعیت تبعیض،
داشتن امیدی به ب بود وععیت در شکل یک انتذراسیون باهیییت.
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این نوشاته تااشای بود برای دادن تصاویری انتذراتیو از مسائل ایران ،انتذراتیو به این اعتبار هه
تااش شاد مسهاههای مختاف در یک یرح جامع ،هنار هم و در نسبت با هم ،قرار گیرند .هار نوشته
عرعهی ایدههایی برای یک جامعهشناسی بود هه بر وجه ارتبایی امور اجتماعی تأهید ویژهای دارد
و از هستیشناسی اجتماعی نا باور فاصاه میگیرد.
ورییهی نوشاته تجویز راه ل سایاسای نبوده است ،اما شاید روشن هند هه باید به چه مسائای
ع نوشته ،نذاه از اشیه و
توجه داشت .مسائل را در هر موععی یا از هر موععی نمیتوا ن دید .موع ِ
از زاویهی مارومان و افشاوندگان به متن اسات .بر این اساس ،در مورد راه ل سیاسی ،تقویت
هننادهی نظری اسااات هه راه ل جامع را در نزادی اجتماعی میجوید ،نزادی اجتماعی به عنوان
ترهیا نزادی و عدالت و ارجشناسی متقابل.
مساهاهی اسااسای جامعهی ما نرسایدن نن به جامعیتی اسات هه در نن برخورداری عمومی از
امکانهای بنیادی برای زیساات و بقا ،فرصاات برای بیان خود ،برای مترااکل شاادن به منظور یرح
مسهاهی خود و پبربرد منافع خود متاقق شود .برنامهی انتذراتیو در معنای تااش برای رسیدن به
این جامعیت ،از موعااع مارومان پیشگااشااتنی اساات .اما مرااکل این اساات هه در این لاظه
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
میافزاید.
سیاست انتذراتیو ،یعنی سیاستی هه بر بنیاد دیدن مسهاهی انتذراسیون است ،سیاست فرقبین
اسات ،سایاسات بینندهی تبعیضهاسات ،سایاساتی است هه پیراپیش به سیاستِ همه با هم در
شاااکالهاای دینی ،مای (مایِ هااان و مایِ خعرد :هراااوری و قومی) و ترهیااهاایی از اینهاا یااا
دگرسانیهاییشان با سوقرن مینذرد.
مقولهی بنیادی ساایاسااتِ فرقبین یبقه اساات .هید مقولهای همچون یبقه چراام ما را به
اساااتیمار ،تبعیض ،هنارن ی و اخراج باز نمیهند .همهی مارومیتها به مقولهی یبقه برگرداندنی
نیساااتناد ،اما همچنان هه تاریخ اجتماعی دوران اخیر بازنموده ،این مقوله اسااات هه نن فضاااای
هرمنوتیکیای را گراوده هه در نن شکلهای اساسی تبعیض در عمق واقعیت وجودیشان ف میده
شوند.
تبعیض در شاکل امروزین خود به صور مستقیم متأثر از نظام سیاسی مستقر است هه در نن
دین و دولت باهم درنمیختهاند .از نظر مخالیت با تبعیض ،سااکولار شاادنِ نظام ساایاساای ،نیاز مبرم
جامعهی ماسات .بدون جدایی دین و دولت ،نظام تبعیضای موجود به جا میماند .اما سااکولار شدن
نظام ساایاساای ،بهتن ایی مرااکل انتذراساایون را ل نمیهند ،یعنی به یک پیوسااتذی با هیییت،
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پیوساتذی شا روندان نزاد و برابر ،راه نمیبرد .فرق است میان رسیدن به ایدهی سکولاریزاسیون در
معنای جدایی دین و دولت از یک عزیمتگاه ساایاساای ماض با رساایدن به نن از زاویهی عدالت،
برابری ،نزادی زن و نزادی شا روند ،و مقاباه با همهی شاکلهای تبعیض هه شامل تبعیض دینی و
تیاو گااری خودی و غیر خودی بر پایهی اساتراتژی گزینش ولایی میشود .رهتهای اجتماعی
ساا های اخیر به ایدهی صاوری ساکولاریزاسایون سایاسای ،مضمون اجتماعی دادهاند .عزیمتگاه
رهتها ،رد تبعیضهاسااات ،تبعیضهایی هه اساااتواری هنونی نن ا بر پایهی درنمیختذی دین و
دولت است۰.
سیاست انتذراتیو ،در معنایی هه گیته شد ،از زاویهی مقاباه با تبعیض ،مخالف درهمنمیزی دین
و دولت اسات .این مخالیت ،تقابل با نزادی ش روندان در امر گرایش دینی نیست .اگر دموهراسیای
بر پا شود هه مؤمنان با نن ق ر هنند ،نن نظام شکست میخورد.
سایاسات انتذراتیو سایاست فرق بین است ،درعین ا سیاست نشتی است .انتذراسیون بدون
مدارا و صا ممکن نمیشود.
نرماان جامع صاااا  ،نرمانی هراااوری ،منطقهای و ج انی اسااات .مساااائل قومی و همچنین
زیساتمایطی ،بدون چنین نرمانی قابل ل نیساتند .نه فرهنگ مرز میشناسد ،نه مایط زیست.
شارط اصاای ل هم مساائل زیستمایطی هم هر ننچه مربوط به ارتباط انسانها به خایر زبان و
فرهنگ مرترک است ،انتذراسیون منطقهای و در ن ایت ج انی است.
ایدهی صا و همزیستی و مدارا به عرور باید انتذره در ایدهی انتذراسیون باشد.
در پایان چند نکتهی نمده در انت ای بخش یکم این نوشاااته درمورد می وم انتذراسااایون تکرار
میشود:
 در هنذام بررسی هر مسهاهی اجتماعی باید هایت جامعه در برابر دید ما باشد ،جامعه در
سامان نابهسامانش.
 بهساامانی در جمع هردن برابر و نزادیماور و ارجشناسانه است ،نابهسامانی در تبعیض و
سرهو است.

 بررسااای ساااامان نابهساااامان جامعهها ،هه اینک در بههم ریختهترین و عقاماندهترین
شاااکلشاااان هم «مدرن» هساااتند ،نیاز به تهوری مدرن دارد .این تهوری نمیتواند تن ا با اتکا به
دساتاوردهای دانش اجتماعی انتقادی دوران صانعتیشادن و گسترش سرمایهداری ،پیچیدگیهای
هنونی را توعی دهد.
 موعااو تهوری انتقادی مدرن فااهت ج ان در دورهی مدرن نن اساات .اگر فر بر این
باشاد ،موعاو مقدم نن انتذراسیون است از دیدگاه گسستذی ،تعاق داشتن است برپایهی تجربهی

 ۰یادداشتی در این باره :چرا دیذر سکولار بودن ،نزادیخواه بودن و توسعهگرا بودن هافی نیست.
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یرد شدن .انتذراسیون می ومی نیست برای تبیین یک وععیت به هار مینید برای بیان شکست یا
موفقیت در یک عرصه زندگی اجتماعی یا بهیور های.

 انتذراسایون به معنای سااختارمندی ،نیی ماض بینظمی ،پیوستذی و یکدستی نیست،
یک هیییت از ساختارمندی است.

 انتذراسایون ،یکدساتی و یکدساتساازی ) (assimilationنیساات .اما یکدسااتسازی
وسااوسااهی دایمی مخربی در د نن اساات و از ابتدای تاریخ اجتما انسااانی با رویههای مجتمع
هردن همراه بوده است.


انتذراسیون ،می ومی انتقادی و گیتمانی ) (discursiveاست.


داده است.

انتذراسیون ،پویا است .هر مر اه از عصر جدید در افق فکری خود یر ی از نن به دست

 سایاسات جامعهماور ،مبنا گرفتن جامعه در هر گونه بررسی و تصمیم و اقدام است .نظر
به مسهاهی انتذراسیون می وم مبنا گرفتن را روشن میهند.
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 در مر اهی هنونی ،شااخ های انتذراسیون با نظر به وزههای اقتصاد ،سیاست ،قوق
و فرهنگ عبار اند از :برخورداری ،مرارهت ،مصونیت و برابری ،بیان نزاد خود و ارجشناسی .در هر
یر ی درباره انتذراسیون بایستی انتذراسیون منطقهای و ج انی یعنی صا و دوستی و همکاری ،و
مایط زیست سالم به صور تع د نسبت به نسلهای نینده را هم در خود انتذره هند.

