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فرهنگابهمراهشناسیجامعهگرایشهشدیمآشناافتابمجلهدرشماهاینوشتهباما:سوال•
حابیسمهندس.استملیهویتوتوسعهمحورروینیزایرناندازچشمبهنشرهایبحث.دارد

حلراهباایرانسیاسیحلراهبحثجامشینتقریباکهکردمطرحراتوسعهبحث1364سالدر
هایبحثعنوانباکهداشتاصلچندبودننکلیضمنیودیدگاه.بودسوسیالیستیطبقایهای

وراهبردبهالبتهشدمنتشر(سخنآخر1383بهار)ایراناندزازچشمنامهویژهدرملیبنیادین
.نشدتبدیلکاربرد



1354-1353هایسالدرزنداندرهامارکسیستباگوهایشوگفتحاصلوینگاه:سوال•
وریمداشوروریمانندایبرنامهماشودانقالبایراندراگرگفتندمیهامارکسیست.بود

کلیمشوداریمشورویمانندایبرنامهماشودانقالبکهاینازپس.داشتنخواهیممشکلی
ایهنظریعمالشد،وارددولتدرسحابیمهندسوشدانقالبکهاینازپس.داشتنخواهیم

وتوسعهبرایترعملیوتربومیهایحلراهبهماکهمعنابدینشدترعمدهداشتزنداندرکه
بهکهقتیوملیایدئولوژیبرایانگیزهوهویتکهاستباوراینبروینیازمندیمپشیرفت

.آوردمیوجودبهراهمبستگیومشارکتشود،ختمتوسعه



معتقدیخیتارگاهتکیهبهدیگرسوییازواقتصادیهایمدلوهافرمولبهسوییازوی:سوال•
نشریهدرما.استکردهمطرحهمباناگسستنیصورتبهراسیاستوجامعهفرهنگیعنیاست

درهتوسعهایمدلمورددروکردهکارسئلهماقتصادیابعادرویگوهاوگفتطریقازای
.داشتیممطالعهدنیامختلفهایکشور



نید و به توجه به این که شما جامعه شناس بوده و بحث مشارکت را در جامعه مطرح می کبا : سوال•
.  یمجامعه خودمان نیز اشراف دارید، می خواستیم  در این باره از دستاوردهای شما بهره مند شو

بته گای احساس ما این است که در ایران بدون عزم و ایدئولوژی ملی توسعه وصرت نمی گیرد ال•
ن احساس احساس ملی  وجود دارد  برای نمونه  وقتی در یک مسابقه فوتبال  پیروز می شویم ای

وجود نمایان می شود، ولی عزم  و اراده ملی در دوران اخیر نسبت به برخی کشورها به آن صورت
.  تقاضا داریم  این مساله را هم در ضلع جامعه و هم در ضلع قدرت باز کنید. ندارد



بهدیحدوتاهشداراین.بدهمجوانوعزیزدانشجویانبهمخصوص–هشداریمایلمابتدادرمن•
دردارریشهشناسیجامعهیکفقداندلیلبه.گرددمیبرمنامثالومنعرضگیبیوعملیبی

جامعهگاهیدانشتولیداتبودنحاصلبیمتاسفانهو–طلبدمیدیگریبحثخودکه–ایران
چنینشدهببسوانجامیدهکارمندیبرترسووخنثیبسیارشناسیجامعهیکتولیدبهشناسی
بهراجتماعیاعلوماستمدتیمندلیلهمینبهنباشد،ایرانمسائلتبیینبهقادرشناسیجامعه
تبیینبهقادرهکدانممیربطبااجتماعیعلوممن.امکردهتقسیمربطبیوربطبااجتماعیعلوم

افسانهواستسیاسیاحساساتفاقد.دارداشارهآنتاریخیتحوالتبر.باشدمیجامعهمسائل
.استاستوارمطلعنقدبرهمچنینواستاستزدااسطورهوزدا



وکمیارکبهدانشگاهیشناسیجامعهداشتهوجودرژیمازکهترسیدلیلبهگذشتهرژیمدر•
دهشمحدودآندرستانجامبدونحتیوآننقدبهتوجهبدون-آماریهایگرایشوخنثی

ینادر-شودمیجامعهواردمدرسهازشناسیجامعهکهدنیاهمهعکسبردومگرایشدر.بود
اهدانشگوجامعهواردشناسیجامعهدومنوعاین.استشدهدانشگاهومدرسهواردحزبازحا

یشپکهاستبدیهیوواردتودهحزبطریقازعمدتاشناسیجامعهدومنوعاین.استشده
یشناسجامعهیکدومگرایش.بودندنشدهآزمونایرانجامعهمورددرکهداشتهاییداوری

.استشدههابحثواردپنجاهدههچریکیهایفعالیتازکهاستگرایانهآرمانشورشی

جامعه شناسی 
شورشی آرمان 

گرایانه



رادرگرانقاستادانزحماتتواننمیودارندکهارزشمندینکاتوجودباهااینازکدامهیچ•
جامعهخلقهبمتاسفانه-کردندکمکبحثغنایبهمفهومینظرازکهاینباوگرفتنادیده

کلیبهیدنغلتدربدونوکندواکاویراقدرت.بپردازدبومیشرایطبهکهداریریشهشناسی
باشد،واراستمطلعنقدبروکندبررسیعینیصورتبهراجامعهخنثیوحاصلبیگرایی

استنیجامیده

شرایط بومی



شناسیعهجامکهنماییدمطرحنمونهبرایبزنید؟مثالیکدامهرتیپولوژیمورددراستممکن•
خیر؟بااستجامعهبهحزبشناسیجامعهنوعازپورآریاندکتر

بوداینپورآریانشناسیجامعهمحتوای.بودایارزندهبسیارکارپورآریانشناسیجامعهاتفاقا•
زابنبهوکردقتباسا-بودتکنولوژیکدترمینیسمیکپایهبرواقعدرکه–نیمکوفکتابازکه

کارشناسیعهجاممعرفیبرایپورآریانکاراتفاقا.کردمعرفیراشناسیجامعهشیواییبسیار
بهرهبیهمحزبیسیاسیهایگرایشوهاداوریپیشازکهاینضمن.بودایارزندهبسیار
.نبود

دترمینیسم تکنولوژیک



میویمنشدرگیرسیستمباکهاینبرایاجتماععلوهایدانشکدهدرگدشتهرژیمدوراندر•
بهسپسمستقبلرمتغیووابستهمتغیرمتغیر؛دوکمیمطالعهازاستعبارتشناسیجامعهگفتیم
تاتیمپرداخمیمتغیرهارویآماریکارهایبهورفتیممیبعدیدووبعدییکجداولدنبال

.داردرابطهعاملآنباعاملاینبگوییم



ایجادریدرگیکسهیچبا.نخوردبرکسیبهکهبودعواملکردیممیانتخابکهراعواملی•
میسیشناجامعهدرماکهبودایعمدهگرایشاین.نبردشناسجامعهعنوانبهرامانانونکند

ناسیشجامعهناتماموناقصخوانشتاثیرتحتماونشدانجامطرحیقابلکارهیچدیدیم
معقتدممن.استگفتهگراییکمیجنونآنبهسوروکینکهچیزیهمان.بودیمآمریکایی

نهویمبودفهمیدهراآننهما.نشداجراکاملشکلبهایراندرهمگراییکمیجنوناینحتی
.دادیممیانجامراآندرستنهوچیستانکاربرددانستیممی



نکردیمارائهزنیرااینامهپرسشتحقیقیاپیمایشکاملقدربهاسالمیانقالبتاحتیضمندر•
علومشکلمایپیامانیستپیمایشردمنمنظورنشداشتباهالبتهنبردیمنامفراوانهاینقدازو

دردبهموضوعاتنوعباالخرهوباشدهمراهآگاهیبابایدآنازاستفادهثانیانیستاجتماعی
.بخوردایرانجامعه

کهبودایشیگر-کنمنفیراآنکهنیستممقامیدرمنواستارزشمندبسیارکه–دومگرایش•
بهبرایکاراینزمانیدرچهاگر.امیختدرهمسیاسیومبارزاتیاحساساتباراشناسیجامعه
.نجامدانمیعلمیراستینشناسیجامعهبههمبازاما.بودمفیدملیشورایجادوآوردنهیجان

جریاندواینکناردرکهگویممی.نشودمنهایصحبتازغلطیبرداشتکهاینبرایالبته
وداشتیهتکموردیمطالعاتونگاریتکرویبیشترکهبودنیزضعیفیهایجریانعمده

.کردتولیدهمراخوبیبسیارارزندهآثار



قدنامیدوارموکنماشارهشدهایراندرکهکارهاییترینارزشمندبهخواهممیجاایندرمن•
آثاروخسرویخسرودکتراشرفاحمد،پورآریانآقایانکارمانندنکندضایعراانهاخقمن

دربودنداییهجرفهتهرانداشنگاهاجتماعیتحقیقاتموسسههاینگاریتکازبسیاری.دیگر
حکومتیغلطساتبداددانشگاهی،شناسیجامعهسترونیدلیلکهاستاینمنمنظور.برهوت

ملی،سائلمتبیینبهمندعالقهوعلمیدارریشهشناسیجامعهیکفاقدمابودشدهموجببود
یکهباما.نشدتولیدارزندهکارهایکهتیستهاآنبهاین.شویمخوداجتماعیوسرزمینی

برایینیمبمیکشورهاازبسیاریدرکهجیزیهمانیعنی.نینجامدتاریخیدردراریشهجریان
دانشگاه)الوهرانجامعهدربعدومصردربارنخستینبرایجریانیکعربیکشورهایدرنمونه

(وهران



میطرحماالبداععلیاالنتاجمناالجتماععلمعنوانبارابحثیکهشدشروعالجزایردر•
بهاندتومیچگونهعربدنیایدراجتماعیعلومکهشدمیمطرحپرسشاینواقعدر.کردند
درهاعربهکپرسیدمیشماورسیدپیاداریجریانبهاین.بینجامدئمعناباشاسیجامعهحدی
جامعهجهانیکنگرهدرکهجاانتا.انددادهتحویلراطرحیقابلاساسمیدنیاشناسیجامعه

روستاییناسیشجامعهدرکهمکتبییاکردندشرقتوفانوزشازسخننیومکزیکودرشناسی
خلدونینابهاینگرشیاوشدایجادمصرالشمسعیندانشگاهدرالشمسعینمکتبعنوانبا

اینبینردما.شدمطرحالتینآمریکایدرنیزوابستگینظریهآن،برعالوهآفریقاشمالدر
وجواننسلیبرااستمصیبتیذکراین.ایمنکردهارائهچیزیوایمنداشتهنقشیهیچهاجریان

بهاهیدانشگشناسیجامعهشدنتبدیلهمچنینومنامثالومنعملیبیبراستتاکیدی
.بریممیرنجآنازماکهاستمسائلیترینمهمهااین.کارمدی



اندهمباقیهمچناننقیهصاینانقالبازبعدکهاستایندهمهشدارخواستممیکهحطری•
راییگمدرکدرشارالتانیسمنوعیسهتیمروبهروباماکهخطریحاضرحالدرمنتهااست
اینترنیهایسایتازتوانیممیراحتیبهشماامروزپیشرفتهتکنولوژیدلیلبهکهآنیعنیاست

درونیدکتبدیلفارسیمقالهبهنفهمیدهراآنوکنیدپیداموضوعیهردربارهمقالهسهدو
..نماییدچاپهاروزنامه

شارالتانیسم در 
مدرک گرایی



شناختیهجامعروشنفکریبازاربهورودملیقدرتمندوقویشناسیجامعهآننبودندلیلبه•
ازعجیباربسیهایگیرینتیجهونارواهایسازیمفهومبهمتاسفانهوشدهسادهوارزانبسیار
هاعمیمتوهاها،برداشتسازیواژهبهشناسیجامعهایننبود.انجامیدهنشدمویزهایغورهسوی

دیگرسویاز.کندمیایجادوحشتناکیبسیارتشتتجامعهدرکهانجامدمیهاییسازیشبیهو
همآنلیلد.کرداشارهانبهبایدنوعیبهکهاستخطریاین.دهدنمیپختگیاجازهجوانانبه

نداردوجودایراندرایآگاهانهنقدکهاستاین



بابخشیککهامکردهتاکیدآورند،میدرراگوناگونهاینشریهکهدوستانیبهبارهامن•
میگراندیآٍارعلمیدزدیبهرحمبینقداینفقدانمتاسفانه.کنندبازرارحمبینقدعنوان

بابراآنیقدیمهایچهرهازبرخیمتاسفانهوآندهوجودبهعجیبیاخالقیبینتیجهدرانجامد
سپسوهترجمبرایدانشجویانبهآندادنوهاکتابازبرداریتصویربهپرداختن.اندکرده
آنردنکچاپوایمنفهمیدهکههاییبخشیانداختنجاهامقالهناقصترجمهانها،کردنچاپ

اینمهمقددرهشداراین.دانممیارچیزهمهمندیگرکهاینیعنیبازنشستگیاحساسوها
.برگردیمصلیبخثرویکهاستبهترشدمیپرداختهآنبهبایدوبودضروریگووگقت



هتفرقوزورحاکیت،الگوهایرویدادمانجامکهمحتواییتحلیلخاللدرمن•
ایرانمعهجاکهرسیدمنتیجهاینبهمطالعاتایندر.کردمکارنیزجامعهوآگاهانهو

نمونهبرایودانگفتهمختلفاشکالبهراایندوستانازبرخی.استداشتهاندیشهازامتناع
.اندردهکمطرحراسیاسیاندیشهامتنعخودارزندهبسیارکارهایدرطباطباییدکترآقای



دورشاهدماساتبودهممتنعاندیشیدنگوناگونتاریخیدالیلبهایرانجامعهدرکهمعتقدممن•
دالیلیبه–رانایدرمتاسفانه.هستیماندیشهازتوانیونوشتهکمهیایحرفهوکوتاهبسیارهای

طوالنیهایدورهدرکهایمکردهعادت-امگفتهایرانسرزمینیسیاستوراهبردنظریهدرکه
گروهدیگر،هایعرصهدروپدرخانوادهدر.بیندیشندجامعهجایبهمرجعهایگروهتاریخی

نجریا.کردندمیمعافاندیشیدنازراجامعهواندیشیدندمیجامعهبرایدیگرمرجعهای
سیاستوراهبردنظریهمنتها.استبودهمشکلاینعاملاستبدادوایرانجامعهبودنایعشیره

ایرانیانسانههوشمندانواگاهانهانتخاباستبدادکهگویدمیبارنخستینبرایایرانسرزمینی
رااستبدادایرانیانسان.باشدامدهآسمانازکهاینیعنیگوییممیماکهچیزینهواستبوده

شودمیدادهتوضیحچگونهاستبدادسالهزارسهگرنهاستوکردهانتخاب

عه جریان عشیره ای بودن جام
ایران و استبداد



ریخیتالحظهاخریندرایران،سیاستزایتوفانآسماندرقیاموشورشهمهاینوجودباکه•
تخابانکه–واحدالگوییدائمیتولیدباراین.شودمیزتولیدباتاریخیالگویهمباز

اجتماعی،ایفراینداجتماعی،ساختارتولیدبهچگونه-استبودهایرانیجامعهگریزناپذیر
یکدرودادهشکلرااجتماعیروابطچگونهاست؟انجامیدهایفرهنگیوسیاسیاقتصادی،

مقولهاینشناخت؟استشدهبازتولیدورگفتهشکلجمعیشخصیتچنینباانسانیچگونهکالم
.نیستگوییقصهوتاریخیتفننها

ی تفنن تاریخی و قصه گوی



دونبمننظربه.استآیندهوحالکشفحالعیندروآنهاکردنفراموشبرایشناختاین•
تکراراطلبدوراینودهدنمیرخسرزمیناینراستینتوسعهمسئلههابحثایشکافیکالبد

ازکهستاچگونهاست؟شناختیآسیبهمهاینمدرنیتهبامابرخوردکهاستچگونهشودمی
یم؟اروبهرویکسانمفاهیمباحتیویکسانهایپرسشبابعدبهمشروطیتانقالب

ینمسئله توسعه راستین این سرزم



رسش چرا جنبش های اجتماعی تکرار می شوند ولی همواره نقطه آغازین باز می گردیم؟ این ها پ•
.  هایی است که باید پاسخ دهید تا راه فرا رفتن از گذشته را بیابیم



؟تکراری در مدار خود بوده یا در یک مدار باالترهر : سوال

لید آن همان من ئقد دارم بگویم که قیام ها و انقالب ها در مدار باالتری اتفاق می افتاده  اما باز تو•
ید آن دچار پس بازتولید پیشین نبوده ایتس یعنی الگوی سیاسی ای که ایجاد می کرده  با زتل

یروزی که اما در بزنگاه ها و مقاطع پ. جریان در الگو باالتری اتفاق می فاتد. افتادگی می شود
این موضوع . تسیستم تجزیه می شده، عنصری که بازتولید می کرده ن را به عقب می کشانده اس

. این بحثی است که باید به آن پرداخته شود. دائما در ایران تکرار می شده است



هانظریهوممفاهیاینازسرییتکلیفابتدابایدکنیممطرحراتوسعهبحثخواهیممیاگر•
هاشدنمویزنشدهغورهوهاسازیشبیهانیوقتیکهبوددلیلاینبمنهشدار.شودروشن
همینهب.رسیمنمینتیجهبهظاهردرورزهرماوگیردمیراتاریخیجریاناینجلویباشد،
ووهاها،آرزتناقشوتضادهاسرزمینایرانکهامکردهادعاهایمکتابازیکیآغازدردلیل

یمقطعپیروزیجانفشانه،مبارزه.استشدهفراموشهایقولوشوندهتکرارهایخواست
تکراروتکراروپیشیینالگوهایبازتولیدوبازگشت



راالگوآنبایدابتداایدگرفتهنظردرراالگوییشماظاهربه:سوال•
الگوایناساسبرراایرانتاریخچگوهدهیدتوضیحوکنیدمشخص

تولیدازبماجدیددوراندرشودگفتهاستممکنکنیدمیتحلیل
کنیدنگاهرانایگذشتهتاریخبهاگرولیایمرفتهعقببهوایمکرده

نشیبوفرازایرانبرحاکمهایسلسلهبنگیردراهاسلسلهسیرو
یکهبشاردنایم،داشتهماندهعقبوشکوفاجوامعاندداشتههایی
گوبینوبعدقرنسهدوودهدمیگزارشایرانجامعهازگونه

طیخ–تاریخیدیدباشماآیدمینظربه.دهدمیدیگریگزارش
همارخودالگویاستبهتربنابراین.نگریدمیایرانجامعهبه

باشد؟نبومیغیرالگویهمشماالگویمعلومکجاازدهید؟توضیح
ژان شاردن



نمیفادهاستشخصاولازآنهادرباشدیدیدهراعاصیاینکارهایاگرونیستاینبحثاصال•
ونمامثالمنکهاستآنمشکل«ایرانیمنیهزارمن».شودمیشروعجاهمینازمشکل.شود
مانهکردنمخفیبرایهاکردنمن-مناین.استماندهکودکیدرونشدهبزرگجامعهکل

کهایمسئله؟استکدامقطعیپاسخدیدبایداساساونداردقطعیپاسخکسهیچ.استکودکی
همشبخرهاییواحدنسخه.استطوالنیکودکیاینعللدرکشود،پرداختهآنبهباید
.نیستدسترسدر



رفتهگمددجمعیخوودازوشودکاویدهحالوگذشتهمطلعنقدپایهبرکهاستاینمهماما•
هرهکدانیدمیشما.کندمیعملدرستخویشکشفزمینهدرکنداحساسجامعهتاشود

اندشدانتخابتاریخیمتن300کهاستاینبحث.ببیندرامباحثتمامتواندنمیتحقیقی
کردهکمکهمدانشجوصدچندبارهیاندرشودرعایتضوابطشدهسعیهمآنهاانتخابدرو

نامهسشپردونهایتدر.استگردیدهتکرارکاراینمجدداوشدهمحتواتحلیلکتابهراند
.استشدهدرستکتابهربرای



وایمسیدهرکتابهربراینامهپرسشسهبهدوبارهمحتواییتحلیلازپس•
تردکهاخانمبعد.امدهفراهمکتابهربراینامهپرسشچهارنهایتدر

باواندرفتهگراهانامهپرسشاینباباییدکترخانمومبارکهرییسهسهیال
راهاکسریواندبردههماهنگهایفیشدرکردهمقایسهمجدداهاکتاب

در.استشدهفیشهزار15ازبیشبهتبدیلنهایتدر.اندکردهرفعهم
رچهاهافیشاینبررسیدر.شوندمیبررسیهافیشاینحاضرحال

مینهمراآخرحرفونیستکاملکاراینالبته.اندشدهمطرحگرایش
پذیردنمیپایانعلماساساونداردوجودآخریحرفحقیقتدر.زند

کهتاسانمهم.استناکاملیهمیندراجتماعیعلومویژهبهعلمجذابیت
یفردوسکهطورهمان.نزدچرخهاسالبرایمحوریکگردعلمیجامعه

«بنبهنیایددانش»گویدمی



یراناجامعههاینوشتهوایارنتارخیمتونبرکهکاراینچارچوبدرکهاستانمهممسئله•
هکچهآن.کنندمییادایراندراندیشهامتناعازشودمیمشاهدهکهعالیمی-استاستوار
تجزیهمقطعیپیروزیهرباوآمدندرحرکتبهوتشدنجمعاحساسیالگوهایشودیممشاهه
کنیدگاهنراهابحثومنابعاینکهگویندمیمردمبههااین.استکردنشکنیسازمانوشدن

.دناردمعنیایراندرتوسعهنگیردپایانهابحثاینتاکهچراشودایجادبحثیوجریانیکتا
اینپیشنهادوامیشدهجمعیاسکیزوفرنیدچارکههستنیمملتیماگویندمیوضوحبهمنابعاین

اگرنه؟یادداروجودجمعیاسکیزوفرنیاینآیابزنیمدستعمومیکاویروانبهبایدکهاست
.باشدهممثبتتواندمیبودنمنفیکناردرهست



خیلیکهحالیدرشدهدیدهمنفیهمیشهآنومیبیاید،بیرونتوسعهآندلازتواندمییعنی•
وجودعهتوسپیرامونبحثامکان.نشوشدکاویدهپدیدهاینتااما.ساتبودهتوسعهعاملجاها
وباشداسئوترسولیتمرکزعلومالگویبربادیایراندرتوسعهبحثکنندمیبیانهااین.ندارد

گامکارایناستگذشتهباحساب،تسویهآنشرطپیشاما.آیددرملیپیادراتوسعهقالببه
.رسدنمیپایانبههمتحقیقیکباواستنخست



است در ابتدا توسعه را تعریف کنید؟ ممکن : سوال

بغرتحوالتتبیینبرایکهنیستایسازه(Development)توسهعکهشودتوجهبایدابتدا•
مطرحسومجهانکشورهایتوسعههنگامکهبود(Construct)ایسازهاین.باشدشدهوضع
بهتلفمخهایقالبدرتوسعهاین.بودسومجهانجوامعتحوالتبرناظرورفتکاربهشدند

اقتصادردماندهعقلملیسنتی،هایاقتصادادغامواقعدروبخشیدجانمختلفنظریالگوهای
پیشبومیوداخلیشرایطگرفتننظردرزمینهدرکهکاریتنها.کردمیدنبالراجهانیسرمایه

ولتیدغدامآندروشددچاربیماریهمانبهدیگرسویازهمانکهبودوابستگینظریه.آمد
.بودلولویکعنوانبهامپریالیسمکردنعمدهآن

ادغام 



اینمااستامپریالیسمباواستامپریالیسموجودبهمعطوفمامشکالتهمهکهشدمطرح•
ورطبهشدغفلتتاریخیهایرنجازوداخلیشرایطازهمبازیعنی.درایمراهابدبختی
مرحلهازوموجودوضعیاپوزیتیومرحلهدوازکهبودایسازهتوسعهخالصه

(Normative)بهموجودوضعازحرکتابزارتوسعهحقیقتدرگفتمیسخنمطلوبیا
.شدتلقیمطلوبوضع

ا مرحله  پوزیتیو  ی
وضع موجود

مرحله 
(Normative  )

یا مطلوب



عمومی کردن امپریالیسم؟یعنی  : سوال

رنظبهبیندازیمآنگردنبهرامشکالتهمهماکهشد(Scapegoat)بالییسپرواقعدرخیر،•
مههشودمیمطرحکهاینیعنی.کندمیبازیرانقشهمیناستبدادهمایرانبحثدرمن

ایراندرچراپساستنبوددیگرمناطقدراستبداداینمگر.استاستبدادخاطربههابدبختی
.کندمیپیداالگوییچنین



استاینیازمندنهااینوتحلیلایراندرملیعزمنبودنیابودنتوسعهبحثتبییندلیلهمینبه•
کهنیستنایبحث.یابیمدستایرانجامعهتاریخیشرایطکنندهتبیینهاینظریهبهماکه

هابحثردکهدانیدمیشماپذیردمیپایانچیزهمهکاریانباوداریمنظریهیکمابگوییم
میهمجانشیندخوفراگیریوتبیینیگسترهاساسبرهانظریهعلمفلسفهشناسیروشجدید
.بودندرستوغلطاساسبرنهشوند

ودگستره تبیینی و فراگیری خ



جانشینگالیلهنظریهاستمعنیبی(Falsifiacction)پذیریابطالقدیمیهایبحثیعنی•
میخرابردیمکدرستنیوتننظریهاساسبرکههاییپلنیستاینمنظورحالشدنیوتننظیره
وگرفتراگالیلهجایاینشتین.دادارائهراتریگستردهکنندگانیتبیینگالیلهکهاینبرای.شود

.دادتریگستردهالگوی

گالیله

نیوتن



بحثپسد،شدنگذاشتهکنارآنهادلیلاینبه«ماستپیشهمنودآیدصدچو»کهمعنااینبه•
اینمنظوربلکهدهد،میتوضیحراایرانابدبرایکهداشتخواهیماینظریهباکهنیستاین

ایندلیلبهنیستصادقایرانمورددرایقاره–غربیاروپایتاریخبندیدورهنظریهکهاست
مرحومدندارموضوعیتایراندیمکشاوریزدروسیعهایآبیاریمثلآناصلیهایپارامترکه

البته.استدادهحتوضیایرانبرایراآسیاییتولیدشیوهتعمیمقابلیتعدمخوبیبهبهارمهرداد
.بگیریمرابناهاییسنگآنازتوانیممی

عدم قابلیت تعمیم 



طورهمینوتنیسایرانجامعهتوضیحبرایرابناهاییسنگهمبازچهاگرپاتریمونالیسمنظریه•
Despotism)شرقیاستبدادبه Oriental)خیتاریهایکتابمحتوایتحلیلنتایج.رسیممی

قدرتریهنظاینکهانجامدمیایرانجامعهسرزمینیسیاستوراهبردنظریهنامبهاینظریههب
نشودارائهبیشترنندگیکتبیینقدرتبااینظریهکهزمانیتاالبته.داردبیشتریکنندگیتبیین

قدرت تبیین
شترکنندگی بی



؟شاخصه های کلی آن را توضیح دهیدلطفا : سوال

ی است که امنیت شما وقتی به گستره تاریخی ایران نگاه می کنید، متوجه می شوید که پارامترهای•
ه ان اشاره پس ای مساله امنیت که دیگران از جمله لمبتون هم ب. را در سرزمین ما راهبردی می کند

امعه ایران می مفهوم محوری  و در واقع شاه کلید درک ج.  کرده و البته نتایج  دیگری گرفته اندن
.  دالیل این امر از منابع تاریخی ایران به دست می آید. شود

شاه کلید



اساسربکهنبودهسرزمینیهمهرگزواستروییدههاتضادازبستریدرایرانجامعهکهچرا•
نایرادرونوپیراموندروایراندر.باشدداشتهوحدتوباشدمتصلهمبهپارامترهایی
-Trans)داموانسانفصلیکوچبهرااو،کافیتکنولوژینبوددرایرانیانسانهوشمندی
Human)حاشیهردایرانغربدرهکوتاهفصلیکوچیکیداریمکوچگانهدوما.کشاندمی

این.آیندمیدشتبهزمستانویمروندکوهبهمردمودامتابستاندر.بینیدمیسیروانتمدن
سیاسیواحدبهبدیلتقابلیتبدونگستردهخانوادهمبنایبرایعشیرهفوجالگویبهکوتاهکوچ

وقاییقشایلکوچبهتوانمیرابطهایندرکهداردقراربلندکوچآنمقابلدر.انجامدمی
.استفاصلههاکیلومترهااینقشالقوییالقبین.کرداشارهبختیاری



استنظامیایلیاتینظاماستایرانسرزمیندرونوبیروندرایالتوجودعاملعاملیکپس•
پیباشند،دهشآشناایلیاتیزندگیباشمااگرکهاستاینهمآندلیلمحضاطاغتبرمتکی

لسلهسازاطاعتونداردایچارهزیراانجامدمیآهنینانسجامیکبهزندگیاینکهبریدمی
مبارزهمد،انجامیاونیستیبههموارهکهنیستوهستشرایطبابایدوداردوجودآندرمراتب

.کند

شرایط هست و 
نیست



میفرداپسمنبگویندتوانددنمیداد،حرکترامالبایدفرداکهگویدمیایلرهبروقتی•
رونیدوحشتناکانسجامبهامراین.کندمیحفظراانبقایدرونیوحدتاینکهچرارومف

واستشدههترجمغلطالبتهکهگویدمیعصبیتآنبهخلدونابنکهچیزیهمانانجامدمی
میسببنخشمحیطدروزندگیاطاعتواجتماعیانسجاماین.باشدبهتراجتماعیانسجامشاید
.شودنهادینهآندرخشونتوجنگاوریروحیهیکشود



آنخوبیبههماشرفاحمد.شدهاشارهآنبهبارهاکهاستایرانجامعهاولرکنیکاین•
سرزمینیاستسیوراهبردنظریهپس.اندپذیرفتهراآندیگریبسیارمحققانوکردهتبیینرا

کندمیاییدترااینهممحتواتحلیلوگیردمیپیشینمنابعازراآننتایجوایالتوجودبحث
میستقراراسرزمیندرافرادازبخشیکشاورزیکشفبا.استبودهدرستمااستادانحرفکه

آبمنابعنبودمحدوددلیلبهکهاستاینآنوشودمیپیداویژگییکجایاندرمنتهایابند
سال40تاانایرهایآبادینقشهبهشمااگر.انجامدمیسرزمینبرجمعیتپپخشایشبهایراندر

جبتعهمکناردرخانواریچندکوچکنقطههزارصدهاوهزارانمشاهدهازکنیدنگاهپیش
یک.شودمیجمعیتپخشایشباعثکهاستآبمحدودمنابعاین،تبییندلیلتنها.کنیدمی

جایایدبیازدهمخانواروکنندزندگیانکنارتوانستندمیخانواردهکهداشتهوجودچشمه
.بروددیگری



فانهمتاس.گیردمیشکلدرایراندهواحدنامبهواحدیوشودیمپخشجمعیتاینروایناز•
کامالراایدهکهاندبودهکسانیندرتبه.استروبروغربیشناسیجامعههایتبیینبادهاین

بستهنیمهوفاکخودنیمهبایدکهگیردمییادخوبیبهزندگیدانشگاهدردهاین.باشندفهمیده
نشینیدهظامنکهکندمیاشارهخوبیبهانگلس.بدهدادامهرامعیشتیسطخدرزندگیوباشد

بهبقایشورسدمیکوچکمقیاسدردامداریوکشاورزیدستی،صنایعازظریفیترکیببه
.استمتکیترکیباین



وارد طرح در نتیجه همه این م. تا این جا بحث هایی مطرح شد که دیگران هم به ان پرداخته بودند •
. شویمشده ما با یک ایل منسجم جنگاور در کنار واحد های کوچک بسیار ضعیف رو به رو می

ازع و درگیری و حال اگر در این جا فاکتور خشکسالی ادواری وارد شود می بینید که یک بستر تن
» ب یک « نجانانشی»این خشکاسالی ادوری به حمله دایمی یک . کشمکش دایمی شکل می گیرد

گی این بخشی از درام زند. ایل علیه روستاهای کوچک و ناتوان و پرانده می انجامد)«جانشین
این اما مسئله مهم تری وجود دارد  و.ایرانی است و عاملی که امنیت را در یاران راهبردی می کند
. مسئله ژئو استراتژیک ناشی از مکان جغرافییای  ایران است 



میمالحظهابلقسطحیبهتولیدکهاینمجردبه.استثناییوجایگزینبدوناستمحلیایران•
اینوالرشتبامفصلیبحثهمیشهموردایندر.شودمیآورالزامدورهایراهدرتجارترسد

بهوقتیجهانینظامواقعدرولیآیدمیدنیابهشانزدهمقرنزاجهایننظامگفتمیاو.داشتم
وبازاربهایندفراینچونافتادراهبهدورراهدرتجارتمبادلهوگرفتفزونیتولیدکهآمددنیا

.انجامیدمیروزگارآنجهایمقیاسدرداریسرمایهنوعیوپولیروابط



هایشیوهلیدتهایشیوههمزیستی.بگیریمنتیجهبایدایرانجامعهمورددرکهسمائلیازیکی•
باخوبیهبنیزتاریخیمتونمحتوایتحلیلدرمورادیچنین.استهاسیستموالگوهازندگی
ازاندوانستهتمیتحاریهایراهآیاکهشدمطرحپرسشاینسپس.شوندمیاثابتباالفراوانی

ایرانیکپولتژئوواستراتژیکژئونقشواقعدروکنندعبوردیگرجایازنگذرند،ایران
شود؟گرفتهنادیده



ایشدیمجهمتونهایتدر.دادیمتوضیحراشرایطوکردیممقایسههمباراهانقشهپاسخبرای•
هندواردازچینپس.استشیرپنجهمانیاوخاندرهعبورراهتنهاواستبودهممکنغیرامر

کنونیانافغانستشمالازوشده(امروزافغانستانازهاییبخش)قدیمایرانواردضروتاوقدیم
.شدمیرد



اینحرارتجهدر.کردمیعبورهزردریایباالیازباید.نشودردایرانازخواستمیاگر•
باهاکاروانسالازماه9کهشدیممتوجهوکردیمپیداشدهثبتکههاییزمانازرامناطق
هایماهدرخزردریایشمالمناطقدماییعیگذشتندیمایرانازغیرمسیرازوحشتناکسختی

حملمشکلواسرمبامقابلهبرایشایدکهشدمطرحاحتمالاینباز.استبودهصفرزیرطوالنی
استمنتقینیزموضوعاینمنابعبررسیباکهاستبودهاندیشیدههاییراهنقلو



راهتنهاوداردوجودالعبورصعببسیارهایکوهمسریایندرکهاندگفتهتاریخیمنابعتمامدر•
زبانمدنتومحددهکهایمحدودهآیندهبرنیسرزمحقیقتاینکهاستبودهوخانتنگهعبور

درکهاندزیستهمیاقوامیهاکوهسویاندر.استگذاشتهپایداراثریشودمیخواندهفارسی
برعالوه(کنونیازبکستانوترکمنستان)اندبودهمعروفکشتاروراهزنیخشونتبهتاریخطول
مهان–عظیمهایکاروانعبورامکانوداردقرارهنداقیانوسوفارسخلیجهمجنوبدراین

.استنداشتهوجودآناز-دائمیصورتبه



کههددمیرخاینبرایاستبدادبازتولید
دریجایگزینبدونهایکارکرداستبداد

هنبودقادردیگرینهادهیچوداردایران
.شودآنجایگزین



ر ادامه، عبور از به دنبال این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که راهی جز عبور از تنگه یاد شده و د•
ران به نحوی ارتباطی سه قاره آن روزگار نبوده  است، بحثی که در ایسرپلمحدوده ایران به عنوان 

. مناسب به آن پرداخته نشده است



متاسفانهلیوبودفهمیدهرانکتهاینکهرفتمیشماربهکسانیمعدودازرضوانیدکترمرحوم•
راهسهکهکردمشخصمتنابعومتونبعدیهایبررسی.استنکردهچاپمطلبیزمینهایندر

عظیممقیاسدردریاییتجارتافتادنراهودرایسرمایهماقبلگذشتهدرجهانیتجارتعمده
فارس،خلیجکناردرسیرافراه-2ماچینوچینوهندبهسیستانکرمانیا،استخر،راه-1یعنی
همگیشود،میمعروفابریشمجادهبههابعدکهراهی-3وآفریقاواروپاانطاکیهشاماتبصره

.اندگذشتهمی(سیاهدریایتاحیجونیادریاآمو)فارسیزبانتمدنیمحدودهاز



کاربیشترفئدایوکشاورزیالگوهایوکشاورزیرویغربیالگوسازیتاثیرتحتمتاسفانه•
جاایندرالبته.استبودههاراهدهمینایراندرحکومتامددرمهممنباعازیکی.ایمکرده

وشودمینیسرزمیواردراهوقتی..کندتوجهانبهبایدمحققکهآیدپیشاشتباهیاستممکن
ویتترانزراهداریازحکومتکهنیستآمدیدرفقطمسئله.شودمیانجامدورراهازتجارت

برایایهمحرکنیرویدورراهدرتجارتاینکهساتاینبحثبلکه.گیردمیهاکاروانعبور
میکشوردر)manufacture)کارگاهیصنایعوایلیاتیتولیداتدستیوخانگیصنایعرشد
.خوریممیبر{Pathologic}شناختیآسیبموردچندبهماجااینتاشود

اری مسئله فقط در آمدی نیست که حکومت از راهد
ترانزیت و عبور کاروان ها می گیرد



آیا این بحث مربوط به دوره شاه عباس اول می شود؟ 

اماتوجهابلقمقیاسدرجهانیتجارتگرفتنشکلمزانازکهاستمسلطیگرایشموضوعخیر•
یانپایانازآغصفویهدورهاتفاقاوبودیافتهواقعیتضعفوشدتبامدرنداریسرمایهماقبل

امنظازنوعیوجودبهماصحبت.شودمیختممدرنداریسرمایهتولدبهکهاستجریان
هشومندیباکهاستکسیتنهاوبرماکس.شودمیمربوطایرانتاریخیگذشتهدرداریسرمای

.استداشتهتوجهامراینبه



رمایهسیک.کندمیاشارهمدرنداریسرمایهبه.کندمیاشارهمدرنداریسرمایهازگاههروبر•
کهاستایرانجامعهدرمتناقضتحوالتمنشااین.داریمربویداریسرمایهعنوانباهمداری

یمهنپراکندهروستاهایوایعشیرهنظامایالتآندرکهایجامعه.پرداختمیآنبهباید
بهقاردیراناجامعهآیا.آیدمیپولیبازارنظماندنبالبهناگهانودارندوجودمعیشتیخودکفا

.خیرمسلمااست؟بودهمرزهادروندرتولیدیچنینجذب



بسعیموضواینواستکارگاهیصنعتگیریشکلدرمحرکنقشتجارت،نقشروایناز•
چگونهکهنیستکردنیباوراصال.داردجودکراگاهیصنایعاینجادرکهحالیدر.استمهم

گوییممیدائمماحاال.استنکردهرشدکارگاهیسابقهاینباایران،درمستقلاصنافواحزاب
.خواهدمیتسخکارونیستسادگیاینبهکردنبومیکهحالیدر.باشدبومیبایدهانظریه
ازداریمرااهیکارگصنایعگستردگیسویکازما.برسدآنبهتابکندزیادیکاربایدجامعه
راهدررتتجامسئلهدایمدرگیریحالدرومنسجمایالتدیگرسویازو.پراکندهدهاتسویی

کشورهاقدرتکنونیشرایطعکسبرزیرا.کندمیماسیستمواردراناامنیعاملترینمهمها،
.استوابستههاراهاینکنترلبه



کشاکشقلثمرکزسرزمینیسیاستوراهبرداهمیتوسرزمینیویژگیایناساسبرایرانپس•
وداخلیایالتوجودهمچونشدبردهنامکهعواملی.شودمیسراسریویامنطقهمحلیهای

وتجاریهایراهازناشیهایکشمکشوتجاریهایراهگذردهات،ناتوانیایران،ازخارج
امنیشودذاشتهگهمکناراگر-سرزمینازبرخاستهپولتیکیژئووپولیتیکژئواهمیتسمئله

کردهمیبدلرانایاصلیمسئلهبهودانستهتردیدبدونوسرزمینیراهبرد،راناپیادارویژگیاین
اصلیرویهدودرایرانتاریخ.دهدرختمرکزکهافتدمیاتفاقشرایطیدرتنهاامنیتاین.است

.اندمسئلهاینازحاکیهامحتواتحلیلتمامودهدمینشانراایرانیسرنوشت

تحلیل محتوا



وهرجوتمرکزعدمیاایراندرگویدمیاواستدادهنشانخوبیبهراموضوعاینکاتوزیان•
شاملایرانییهستکهرسیممیاینبهمتونمنابعاز.استبدادوسرکوبوتمرکزیاوبودهمرج

.استایرانیدوگانهوپارهدوهستییا-سکهیکرویوپشت–رویهدو



وتلقوتجاوزونابودیشدیددرگیریمرج،وهرجقدرت،پخشایشتمرکزعدمآنروییک•
دشدیرکودوتجاریهایراهشدنقطعوجمعیتکاهششهرئ،انحطاطرفتپسوغارت

واسماولیایمنطقهگریوالیپایهبرمرکزیقدرتصوریتمرکزدیگررویواستاقتصادی
صنایعولیدترفتنباالملی،ثروتافزایشتجاریهایراهرونقمرکزی،قدرتبهوابستهرسما

.کندانتخاباریکیهستیرویهدواینمیانبایدایرانی.استاندیشهاماسرکوبثباتکارگاهی
آگاهانهنتخابااستبدادکهاستمدعیایرانپولتیکژئوواستراتژیکژئونظریهرابطهایندر

.استایرانیآگاهگرکنش



ایرانی آدلر معتقد بود که دو عقده حقارت و خود بزرگ بینی داریمو در انسان
و عقده انسان ایرانی با قدرت که روبرو می شود به شدت در ا. این دو با هم است

د می کند به حقارت افزایش می یابد و وقتی با کسی که زیر دستش است برخور
ل مهم از این رو من ایراین عام. شدت عقده خود بزرگ بینی بروز پید می کند

.  ترین سازمان شکنی وحدت شکنی و اندیشه شکنی تاریخ ایران است



خندقبشدرپنهانیطوربهدادهدسترحاکم.اندکردهشورششهرحاکمعلیهمردمکههنگامی•
محاکهماننزدقرآنبابعدماهدوشهرهمینمردم.کنندخرابراشهردیوارازنقاطیوپررا

همشمایدکنتعمیررادیواربودیخداتوسایهوکردیمغلطماکهاندکردهالتماساندورفته
همهوآمدندمیراهزنانشدخرابدیوارکهازروزیدیدندمردمکهچرا.بمانیدحاکمهمیشه

رااولیرمجوهرجوسرکوبعدموامیتوسرکوببینهمبازپس.ردندمینابودراچیز
.استشدهنقلبیهقیتاریخدرموضوعاینهایمثالبهترین.برگزیدند



ن دژی در در تاریخ بیهقی آمده است که در خراسان شخصی بود به نام علی که•
تثبیت دور فترت یعنی پس از مرگ سلطان محمودو تالش سلطان مسعود برای

حمله قدرت خود علی کهن دژی قلعه یا را گرفته بود  و از ان قلعه با یارانش
از می می کرد و به قتل و تجاوز و آدم ربایی می پرداخت و دوباره به قلعه  ب

دن کشان را سلطان مسعود گر. کسی هم توانایی مقابله با آنها را نداشت. گشت
. منطقه به منطقه سرکوب می کرد تا به آمل رسید



بقیهوزربهچهکهدانیدمیفترتدورهرایندکردنداعالموکردندجمعرامردماونمایندگان•
یاربسهزینهسلطانامانشاندخودجایسرراآنهاوآمدسلطان.کردندچهکشانگردنوآمد

یکهزاردصهرماقرارگفتندوپذیرفتندهمآملمردمنمایندگان.دهیدنثاربایدماوشکرده
قدرفالنگفتهمسعودسلطانگویندمیپردازندمیاستزیادکهاینوجودباهمآن.استدرهم

قتیو.بدهندساریوخراسانازبخشیوطبرستاناهالیآملیان،بایدهمرامیزاناین.بدهدی
.بمردندپایودستبهشنیدنراخودسهمهاآملی



سکوباردژیکهنعلیچونکشانیگردنسلطانکهدانندمیدلیلاینبهبایدرامیزاناین•
مردمبهوبرویمبایدمااستزیادپولاینگفتنداماپذیرفتنداملنمایندگان.استکرده

اندنگفتهچشمواندنپذیرفتهابتداهمانهااملیکهشودمیخبرباوقتیمسعودسلطان.بگوییم
تنهاییهببایدهاآملیرابدهندباید...وخراسانوطبرستاناهالیکهمبلغیآنتمامگویدمی

انهااززوربهاتکنیدخبرراشوتشریاسماعلیندادنداگربهتر،چهکهدادندخوداگر.بپردازند
وقتیبپردازندهاآنبایدهمرابقیهمبلغکهدانستندنمیآمدندبعدروزکهآملنمایندگان.بگیرد

کمتربسیارملبغهمنکهدادیمخبرمردمبهدیروزوقتیباشدسالمتبهسلطانسرگفتندفهمیدند
.بگریختندشهرازآملیانعمدهبخشبپردازند،بایدرادیروز



کند چرا که مالحظه می کنید که این دو رویه هستی ایرانی است و مجبور بوده استبداد را انتخاب•
الکتیک از این رو ما وارد دی. راه دیگری نداشته است نه عدم تمرکز ممکن بوده و نه چیز دیگری

ینوسی سراسر عدم تمرکز  و دیالکتیک استبداد و هرج و مرج بشویم به همین دلیل یک منحنی س
.  می پذیردتاریخ ایران را می پوشاند کنش گر ایرانی در این جا استبداد را باز تولید می کند و

دم دیالکتیک ع
تمرکز



مورد 350در تحلیل محتوایی متن، بیش از .در همین بحث وارد جنبش های اجتماعی  شده ایم •
ا در فراوانی داریم که قیام ها، درگیری های مردمی، شورش ها و مسامحتا جنبش های اجتماعی ر

یرفته می شود بر می گیرد  و نشان می دهد که به مجرد پیروزی  یا  حاکمان توبه می کنند و این پذ
ابقه از نظر س. یا او را بر می دارند  و پسر کوچکش یا برادر عمو و عموزاده را انتخاب می کنند
بداد برای این رخ تاریخی این پدیده بسیار تکرار شده است پس مشخص می شود که باز تولید است

بوده بداد کارکردهای بدون جایگزینی در ایران دارد و هیچ نهاد دیگری قادر نتمیدهد که اس
. جایگزین آن شود



ازایلیاتیوشهریروستاییمردمانیاآفرینتغییرنیروایچگونهکهکردبررسیبایدحال•
بادانستندمیهکهستندروستایینیروهاینخست.اندبردهمیسودامنیتیعنیاستبدادکارکرد

هااین.دکننزندگیمعیشتیسطحدرمجبورند.ورودمیدستازآنهاتولیدمازادشرایطیهر
دستبهداداستبدرآنهاکهچیزیامااستسرزمیتیسیاستراهبردشوریجدیدهایبحثدیگر

.آوردندمی

مازاد تولید



با.استفامیلوآنهاخودازکهکهبودکدخداده،درحکومتنمایندهتنهااوالکهبوداین•
تندداشباالییخودگردانیعادیزندگیدرامادادندمیحاکمبهبایدراسهمیکهاینوجود
تمامیمحتالتحلی.شودآنجایگیینتواندنمیدیگریچیزهیچوبودندکارفرماخویشیعنی

وجوداییالگوهیاالگوچهاثباتبرایدادسازدمشخصتاکوشدمییعنیسنجدمیراالگوها
وتبداداسایناما.گرفتندمیقرارهاتنبیهبدترینموردافرادمواردیدرگرچه.نداردیادارد

.استداشتهمینگهامنراهاجادهوبازارتمرکز،

امن



ع خود را می در این مدل، بر عکس تام مدل های تاریخیئ تاجر شهری در بازتولید استبداد تنها نف•
1100مدت به همین دلی. ایالت هم تنها نیرویی هستند ه این قدرت را به دست می گیرند. بینید 
.ایالت در ایران حکومت کرده اندسال 



جنگ1400کهاستکشوریتنهاایرانکهشدیممتوجهکردیم،پیداراهاجنگفراوانیوقتی•
بههاجنگبیشتردرولیکرده،حملهایرانهاجنگاینازکمیتعداددر.استکردهجدی
آلودتاقضوبچارچیکدراستبدادیالگویبازتولیدبهنظیرهاینپایهبر.استشدهحملهایران

درکه.استلیمحگریوالیالگویباتمرکزواستبدادتناقضاینسوییکالبتهکهرسیممی
شاهگرفتمیصورتایحملهوشدمیخبریکههمزمانهروخریدندمیرامشاغلواقع

؟.کردمیسازماندهیمناطقهمینازراارتش

رکز با تناقض استبداد و تم
الگوی والی گری محلی



بستردردایمیثباتومرجوهرجدایمیتمرکزوتمرکزعدمدیالکتیکنوعیصورتاینبه•
ونابودیایدورهدرمحدودوسازندگیپیشرفتهایدورهدرتایابدمیامکانایرانجامعه

حال.استهکاستمیاستبدادزهرازهمسیستمیکاراییباضمندر.دهدرخگستردهولنگپری
یافتادامهمعاصردوراندرچراموضوعاینپرسیدباید

کارایی سیستمی



ودرنمملت-دولمیانفرقیکهکردنشانخاطربایدشویدمبحثاینواردکهاینازپیش•
دردخالتیاصالپادشاهکهقدیمهایدولتباکندمیدخالتمردمامورهمهدرکهمتمرکز
واژهاین.داتشگردانیخودایحوزهدرتاجریکیعنیداردوجودنداشتورزمرهزندگی
در.دکنمیمبتادرذهنبهرامدرندولترحمبیخشونتهمانگوییدمیشماکهاستبداد

.هستندمتمرکزغیرقدیمپادشهاییاامپراطوریهایحکومتکهحالی

خشونت بی رحم دولت
مدرن



ماکسهستندنظرینمونهگفتیمگههانمونهاینازکردیماستبدادمرددرمفصلیبحثماخیر،•
.ندهستکلیوجههاینگویدمیاو.اندکردهاشارهالگواینهبهمجامیعبدالرحمنووبر

ما.دهدنمیتعمیمخاصمورادبهراایمکردهبیانکلیوجهبهماچهآنداردفکرتیکهآنیعنی
کهستنیمعنیآنبهاین.هستندنظریهاینمونهمدارزورمندانهومدارشهروندنظامگوییممی

نیزازیسمشروعیتمکانیزمحاویالگواین.کندمیدخالتکارمردمدردائمامدارزورمندنظام
.استدیگریبحثوسازدمیبرجستهرادینگانهدونقشکهاستبوده

مکانیزم مشروعیت سازی



.وندشمیکایکاتوریزههااینتمامکهاستاینسرزمینیسیاستراهبردنظریهسخن•
.داردوجودمیانیخردکالنسطخدرواستاستواروجهیسهمدلپایهبرنظریهانی

میانیسطحمورددرامریکادرپیشهاسالمن.استبودههموارهخردوکالنسطح
Rodny)کولینزرادنیوکردمشروعرامطالعاتی Collins)امروزه.کرددنبالراآن

میگیریپیوشدهمطرحبیشترمللسازمانتحقیقاتوهابحثدرمیانیسطحاین
.استخودجایکردنبازحالدرشودو



وشخصیتوفردباخردسطحدرساختارهاباکالنسطحدر•
وسرهافرایندوهاسازمانهانهادبمیانهسطحدرورفتار

کیبهدادندتوضیحایرانمورددرکهشرایطیاین.داریمکار
نایرایگویندمیچراکهاینوانجامدمیاجتماعیشناسیروان
در.استاخالقبیوخورروزبهنانطلبفرصتباز،حقه

مادایاخکهامدههاکتیبهدرواندگفتهرااینمرتبایرانتاریخ
.استبودهگودروغایرانیکهچرادارد،حذربردروغزارا

در.اندگفتهراایننراقیحسنوگوبینوزاده،جمالازهمه
دشومیدادهپاسخاندالیلسرزمینیسیاستوراهبردنظریه

هایراهسرکشورشداشتهجدیجنگ1200ایرانیاینکه
تیجهندر.استحکومتتغییرزنگبهگوشدایماوبودهتجاری

.باشدداشتهخودبقایبرایدفاعیهایمکانیزمباید

جمالزاده



بیعینوگیرد،میشکلتاریخیدیالکتیکیتناقضیکایرانیاندرونرروایناز•
بودنانسانرنجودرددیگرسویازوداردوجود(Pretention)تظاهرواعتقادی

اعثبدفاعیهایمکانیزماین.انجامدمیجانازگذشتنوگذشتگیخودازبهکهاست
کهچرانگیردپاکلمهمطلقمعنایبهاستبدادگاههیچایجامعهچنیندرکهشودمی

ازمیبمردمتنفسبرایهاییحفرهرواینازوندارداعتقاداستبدادنیرویبهجامعه
کهگفتبایدوشودمیایراناجتماعیشناسیروانواردبحثکهمرحلهایندر.شود

.ایمرسیدهجمعیاسکیزوفرنیبهما



قناتوکاربیدنظامما،آبیارینظامدرنمونهبرایاستمطرحهمدیگریمهمنکات•
کهییاهبردهمیلیونیتعدادآن.استمقیاسکوچکنظامقناتنظام.استبودهحاکم
ردکهحالیدرنداشتهموضوعیتگاههیچایراندربودهالزممصراهرامساختبرای

عظیمگاریبیضورریتدلیلهمینبهکهبینیدمی.استداشتهموضویعتالنهرینبین
.ودشمیتبدیلاستبدادبهمدارشهروندپلیسنظامزاسومرسازیکانالبرایمردم
وقحقکامالکهسومرمنشورازشدیممتوجهکردیممطالعهراشهریمنشورهایوقتی

هکسناخریبمنشورانازپس.حمورابینسلتاخوردمیچشمبهاندرشهروندی
سومرمنشوردربازدمیرنگشهروندی.داردوجودفاصلهسال700هاآنمیان
دیفرحکومتبهتبدیلحمورابیدورهدر.استبحثمردمردموشهروندحقوقکامال

میاستبدادیکامالسناخریبدورهدروشدهتنبیهوپاداشقانونازحدودیرعیتبا
.شود



پس بحث  دموکراسی اصوال در غرب پدید نیامده، بلکه  در سومر و شرق شکل می•
می  بحث های زیادی در این زمینه مطرخ شده برای نمونه چندی پیش آریاالی خات. گیرد

مردم نبوده اند بلکه عده  ای آزادان  و ( Demo)اشاره کرده بود که در یونان دموئ
مردان بوده اند اما باید توجه داشت که در آن دوره تاریخی مشارکت همان آزادان مرد 

.  محئدود در سیستم و به طور مستقیم نکته ای بی نظیر بوده است



باالیبهسال18مردانفقطیوناندرکهاستدرستکنیممیصحبتحقوقازوقتی•
اتفاقیوشودمیساختهفضاییشهروندحقوقگوییممیوقتیاما.اندنبودهشهروندآزاد
پیشخانوادگیشورایرم،درانازپسوآننجامعههمیندر.افتدمیجامعهدرمهم
منرمنظو.شودمیمالکیتخلعکرد،تنبیهشدیدراخودبردهداربردهاگرکهآیدمی
ردیفوقتییوناندر.شدمیبازتنفسبرایجاهاییکهاستاینسخناناینبیاناز

برایحفاظتیاصولزمانهماندر.کندمیوضعقانون.آوردمیرایهزارشش
ربطبیوخودیبیقانونمردمکهشودمیبینیپیشومطرحناظرانیباقانونحفظ

.نکنندپیشنهادیونانمسالحبا



اوجدرنمونهبرایباشد؟تاریخطولدرمتدولوژییکتواندنمیاینآیا:سوال•
انونقدریاوکنندپیداقدرتبتوانندهمهازنکهگذاشتندمیشرطیکمردساالری

هبمردمرایموجبکهالهیاستموهبیسلطنتکهبودآمدهمشروطیتانقالباساسی
استشدهگنجاندهاستبداداوجدرمردمرایجاایندراستشدهتفویضپادشاهشخص

ردهبکهشدنمیدریبردهاوجدوارندرنمونهبراییانیست؟متدولوژییکاینایا
.شودمیایجادتعدیلبرایهاییورزنهنتیجهدرکردنفیراداری



ظری بحجث سر همین  است که این نمونه ن. بله اجازه تنفس و تعدیل سیستم را می داد•
این دو قطب طیف نمونه های نظری ای هستند که در . یک طیف را در بر می گیرد 

.  مل یعنی نه شهروند کامل نه زورمند کا. جهان واقع در زندگی روزمره  پیاده نمی شوند
کل میان این دو طیف واقعیات موجود عینی ش. این دو سو، تنها نمونه های نظری هستند

ذیرش می گیرند که گاهی به سمت قطب منفی و گاهی به سمت قطب مثبت می رود ولی پ
فضای دیگری را برای مردم . مفاهیمی چون حقوق قانون وظایف شهروندی و غیره 

. مطرح می کند و نوعی آگاهی جمعی نسبت به این موارد ایجاد می نماید



به نظر . بر این فراز و نشیب کهن می گویند روند کلی ان قرار  و رشد نیستحال : سوال•
استبدادی و شما با توجه به این ساتبداد حالت کاریکاتوری پیدا کرده است می تواند روابط

امنیت را توجیه کند، لطفا  در این مورد توضیح دهید؟



کنترل در ایران از نظر سیاسی، نشیب است وقتی می گویم از ظنر سیاسی مظور از نظر•
بسیار ان چه  ما متوجه نمی شویم این است که در ایران  به دلیل تناقضات. سیاسی سات

برای نمونه در . زیاد، تضادها خواست های تکرار شونده و قول های انجام نشده است
ای تحقیق  دیگری کهبه الگوهای  کارکرد زور مربوط بوده مثال در دوره مغول الگوه

وره با نماد تفرقه آگاهانه د. جذب نیز وجود دارد اما دست باال و غلبه با زور عریان است
برای نمونه  شاهان قاجار وقتی می خواهد به . قاجار است اما جذب و زور هم وجود دارد

کیست شیراز بروند، تحقیق  می کنند که کدام روحانی،  روحانی مردمی است و رقیب آن
تقویت در نتیجه  یک نیرو و قدرتی را به سمت رقیب. بعد شاه به خانه رقیب او می رود

قیقت تفرقه می اندازد وسعی می کند روحنیت را در شیراز دو تکه  کند و در ح. می کند
زن  داشته 1000یا مثال گفته می شود که فتحعلی شاه در حدود . تفرقه آگاهانه می اندزاد

. است



ازدواجطریقازراخودقدرتبلکهنیستتوضیحقابلجنسینظرازمسلهاین•
هایوهشیازیکیمذهبیعناصربینردرتفرقهکهبینیدمیپس.دهدمیگسترش

وانیمتمیهماستبدادبرایراتعدیلهایمکانیزمهمین.استسیستمکردنبازوتداوم
جامعهدریمدنجامعهجانشینکهاستبینابینیحایلنهادبهترینمذهبفخود.کنیمپیدا

.استبودههماسالمازپیشدرمسالهاینشودمیاستبدادی



کههاییتناقضدلیلبهکهایننخستکشیدبیرونرانکتهچندبحثاینازتوانمی•
دلیلهبکهایندوم.هستندشکنسازمانمردمونیستندپایدارهااسزمانندادمیتوضیح
کهسرویدوآدلر،نظریهبرعکسبینیبزرگخودوحقارتعقدهتاریخیسرکوب

انساندروداریمبینیبزرگخودوحقارتعقدهدرکهبودمعتقدآدلر.شودمی
وادرشدتبهشودمیروبروکهقدرتباایرانیانسان.استهمبادواینایرانی

بهندکمیبرخورداستدستشزیرکهکسیباوقتیویابدمیافزایشحقارتعقده
نتریمهمعامل«ایرانیمن»روایناز.شدمیپیدابروزبینیخودبزرگعقدهشدت

کهودنشفراموشالبتهاستایرانتاریخشکنیاندیشهوشکنیوحدتشکنیسازمان
.استدفاعیمکانیسمهااینهمه



یشترب.استایراندرنوسازانهاندیشهامتاعمنبامنیبتعنصرکناردربعدینکته•
افالطونوبیاییدوجداناشما.نیستاندرنواوریوساتتقلیدیوسنتیایرانیکارهای

حکمتگراماندمیچهآنازببینیدآنگاه.بگیریداسالمیفلسفهازراافالطونیاننوو
.ماندنمیچیزهیچدیگربگیریدآنازهمراخسروانی

فلوطین



انه استبداد بحثی که این جا پیش می آید این است که وقتی انسان ایرانی آگاهانه  و تر دست•
یدن را به دلیل کارکرد های بدون  جایگزین می پذیرد ناچار می شود خودش را از اندیش

شد ضمن این که یک جریان تاریخی اندیشه ستیزی هم در جامعه به شدت ر. معاف کند
ده ام در این جا باید بحث هایی می شویم که چون من با عرفان بزرگ ش. پیدا کرده است

ین اما باید گفت عرفان ایرانی در واقع  پاسخ به ا. دوست ندرام وارد این مباحث شوم 
. یعنی در حقیقت معالجه آن است. اسکیزوفرنی جمعی در ایران است



ی به نظر من این نوع. در نتیجه عرفان  ایرانی به ان اندیشه  ستیزی کمک می کند•
در عرفان تردستی است یعنی می گوید حال که من فنا می شوم بگذار فنا فی هللا شوم اما

من می خواهم در کنار مواردی که . در عرفان واقعی همه شهیدند. نیز دو نکته می شود
یزی گفتم از جمله منیت، سازمان شکنی و امتناع اندیشه اشاره کنم که امکان برنامه ر

جنگ جدی دشته  و دایما 1200دور نگرانه نیز در ایران ممتنع بوده است  کشوری که 
.  دست به دست می شده، چگونه می توانسته در افق های دور انیدشه کند



وایانهگرقدردیگرسویازوزودبازدهمقیاسکوچکتفکریایرانیانسانروایناز•
روانحکومتنوعیبهواقعدرپس.استکردهنهادینهرا...وبگذردنیزاینانیدشهبا

دبایراهااینهایویژگی.رسیممیمذهبوایدئولوژینظامنوعیومردمبرشناسی
مطرحمسئلهدومعاصرهایتناقضکهبرسانیممعاصردورانبهراآنوکنیمانکشاف

گزینجایتاوآیدمیداریسرمایهگویدمیکهاینظریهاساساکهایننخست.شودمی
میننشاانددادهانجامالمانمکتبکهمطالعاتی.استغلطکامالشودپیشینالگوهای

بودهنفعشبهکهراسنتیعواملتمامسومجهانکشورهایدرداریسرمایهکهدهد
اریدسرمایهاقتصاددرملیاقتصادادغاممانعکهچیزهاییتنهاونمودهتقویتاست
.کندمینابوداست

نظام 
ایدئولوژی و

مذهب



ی سیاسی مگر نه این که نمی گویند پایه مدرنیته شهرنشینی و صنعتی شدن  و دموکراس•
400امرکیا . است در ایران فقظ در ظاهر شهری شدن و صنعتی شدن مطرح می شود

کودتا در امریکای التین و دیگر مناطق انجام دادهد تا الگو های مردمی در ان ایجاد 
بانی مانده پس می بینیم که بحث مدرنیزاسیون بحثی است که کامال در حد کالم و ز. نشود

.  است و تنها عناصری از ان آگاهانه تجزیه می شود

ظریه اولین مورد این است که ما را بحث توسعه  بسیاری از بنگاه های ایدئولوژیگ و ن•
. جه شویماین نخستین چیزی است که باید متو. ایدئولوگ ها را جانشین تئوری کرده ایم

ت؟ مرز ایدئولوژی های سلطه کجاسمرز علم  و بنگاه علمی و تئوری علمی کجاست  و 



ون  در این جاست که به راحتی نظریه هایی مثل نظریه روستو مراحل رشد مدرنیزاسی•
یه زا تنها نظریه وابستگی می ماند که متاسفانه این ظنر. نوسازی پشت خشت می رود

پس گفته س. استامپریالیسمیک جایی به بن بست می رسد و ناتوان می شود و این مفهوم 

اه به می شود  تا وقتی امپریالیسم هست توسعه رخ نمی دهد زیرا در این نظیریه هم گن
. گردن عامل بیرونی می افتد



ر حاال به این پرسش می رسیم که در شرایط جامعه ایران مسئله چیست؟ به نظر من د•
ه چرا آن در این ک.شرایط جامعه ایران ما باید در آبتدا آن تکلیف تاریخی را روشن کنیم

.عامل نقش داشته استدوالگو تا امروز ادامه پیدا کرده 



نخست درآمد نفت و دیگری نفوذ و حضور خارجی درآمد نفت رابطه محدود حکومت و•
ا مردم را به طور کلی قطع می کند و اجازه می دهد که حکومتی کامال بریده از مردم  ب

ورا در این شدت سرکوب باال و تمایالت جهانی را به نام توسه به مملکت حقنه کند منتها ف
ل جا باید توجه کینم که همین تمایالت جهانی دو شمشیر دولبه است یک سری عوام

تی ح-نوسازانه دارد و یک سری عوامل تخریب کننده یعنی در واقع پایتخت توسعه
ما هم ز شیاطین دو جهان در رنج خواهیم بود –توسعه برون زا و توسعه غیر واقعی 

و هم این که عوامل درک تناقض ها و درک الگوهای ممکن هم ( این جمله مارکس است)
...برای ما فراهم می شود مثل مفهوم آزاید ،روزنامه حزب و پارلمان و 

حضور خارجی 
درآمد نفت



.  استپرسش این است که این تنقض ها بخش سازنده سرمایه داری، استثمار و استعامار•
ه مدل چگونه ما باید از این استفاده کنیم و در مورد آن گذشته  تاریخی بحث کنیم و ب

ملی در این جا این پرسش پیش می آید که چرا مفهوم ملی، هویت. سازی در ایران برسیم
و رابطه دولت و ملت در ایران پا نمی گیرد؟ 



ی قوی ویژگی هایی که گفتید در تریکه وجود ندارد؟ در آن جا هویت ملی خیلاین : سوال•
. است

یم  ما در ایران اگر چه به مصر و عثمانی نگاه می کرد. این پرسش تاریخی مهمی است •
ما سرامد جهان . اما بسیار از آنها جلوتر زدیم و انقالب مشروطه و پارلمان  را اوردیم 

.  در مبارزات رهایی بخش ملی ما سرامد شدیم و نفت را ملی کردیم. سوم شدیم و



هاییویژگی.استبودهعجیبیشخصیتمصدقدکترکهشویممیمتوجهحاال:سوال•
درکهبودکردهاشارهاو:گفتمیصدیقیدکتربهسادهصورتبهایاشنگفتیدشماکه

80.کنیمآغازدهازرادمکراسیبایدما.نفتدرآمدواستعاماروجهدللیلبهیارن
راکشاوزاننفعبهمحصولکلدرصد20قانونوهستندروستاییماجمعیتدرصد
نکنیمنعجیتولیدشیوهبارادموکراسیاگرماکهگفتمیمصدقدکتر.کندمیوضع

کلدرصد20همتولیدشیوهدر.باشدهمراهتولیدشیوهبهبایدوگیردنمیپادموکراسی
.گیرندمیراملکجایوسازدمیقناتوجادهوآیدمیدهشورایدرمحصول



ر بحث متاسفانه بحث بومی کردن تا حدی فرصت  طلبی است و باید حواسمان باشد ما د•
برای نمونه در کتاب آقای ماشائ هللا. مشروطین نگاه هایی درایم ه دنبال قصر هستند

ون بعاث از ابتدا تالش می کند  که یگوید روحانی-آجودانی که بسیار هم کتاب عالی است
رب از سوی دیگر  روحانیون می خواهد بگویند روشنفکر غ. شکست مشروطیت شدند

زده باعث شکست شده بحث من این است که اساسا مجموعه عواملی که وجود داشت 
کسانی که مطرح می.  همان کاریکاتوریزه کردن را در انقالب مشروطه هم مطرح کرد

. کردند ابور نداشتند شما همین را در دوم خرداد هم می بینید



استبداد و هم دموکراسی را کاریکاتوریزه میهم : سوال
.  کنند

کهبینیدمیدوبارهکردمطراحیمنکهشورایاریطرحهمیندرنمونهبرایبله•
رامشارکتیهایطرحونیستقدرتواگذاریبهمیالتهراناولدورهشهرشورای

بیشنمی.بودایمحلهکارهایگروهدرشورایاریبحثاولین.نگردمیگرایانهتقلیل
گروهاالیمانمنالنظافهمحلهکارگروهشاملکهزدممثالراایمحلهگروه20از

کردحذفتهرانشهرشورایکهچیزینخستین.بودجوانانهاینواورییاهللایامحلی
چهکهگفتمانهابهمن.کردندمشورتیالگویبهتبدیلباآنهاوبودکارهایگروهو

.ارنددمشکالتیچهبگویندمحلهدرعدهیکتاکنیدهزینههمهاینشمااستاحتیاجی
راهاهمحلمشکالتتمامبفرستیدرادانشجونفردوتوانیدمیآنجایبهکهحالیدر

کردند؟راکاراینچراامابفعمند



چرا . د چون نمی خواستند قدرت خود را تکثیر کنند واقعا هم شورایاری غیر سیاسی بو•
کند که نهاد های شهروندی می توانند سیاسی باشدئ به خاطر این که مردم را تجربه می

انجمن در اصفهان بود ده ها 100انجمن شورایاری  در تهران و 600اما وقتی مثال  . 
آن هم  عیر سیاسی یم–انجمن در شهری دیگر را می گرفت و مردم حضوری نهادینه 

.  دیگر به سادگی نمی شد شورا را دور و تغییر ماهیت دارد. یافتند

حضوری نهادینه


