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 چکیده 

م از  پس  ایرانی  روشنفکران  مقاله  این  تجدد،  در  عامل  اینکه  اعتبار  به  شروطه 
باید  تمدن حوزه  یا  نهاد  کدام  در  آن،  به  نزدیک  مفاهیم  دیگر  یا  و  توسعه   ،

شده تقسیم  دسته  دو  به  شود  توسعه جستجو  عامل  را  دولت  که  اول  دسته  اند. 
کنند. سؤال  خارج از حوزه دولت جستجو میدانند و دسته دوم که عامل را  می

های کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در  این است که نظریه
موفق مدعایی  بودهمسیر  که  تر  است  این  تحقیق  این  فرضیه  و  مدعا  اند. 

دسپردازینظریه دهای  دوم  راه  رته  بی جستجوی  توسعه  در    واسطههای  دولت 
رسند  مستقیم با دولت مستقر می  کنند، به معارضهالحات را سد مینهایت راه اص

می سوق  سرکوبگر  دولت  یا  انقالب  به  را  جامعه  تحوالت  روند  برای  و  دهند. 
نظریه تاریخ  به  نگاهی  نوشتار  این  مدعا  این  روشنفکران  توجیه  توسعه  های 
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استنتاج ق در این مقاله »روش تحقیایرانی پس از مشروطه خواهد داشت.  
برهة مشروطه و پهلوی اول،    رسد در دو به نظر می  بر اساس بهترین تبیین«است. 

های ی اندیشههای پهلوی دوم و جمهوری اسالمگرا و در دورههای دولتاندیشه
بودند  ستیز دولت دورهمسلط  در  جمهوری .  و  دوم  پهلوی  ن  های  دو  وع  اسالمی 

د  که  شدند  تولید  دولتاندیشه  مشتر  شامل  ستیزی  اصلی  نقد  و  هستند  رک 
ماندگی/ انحطاط. این هر دو  های بازگشت به خویشتن و عقب: تئوریآنهاست

رابطهد ایجاد  انداختن  تعویق  به  سایه  ر  در  ملت  و  دولت  حقوق    سالم  حفظ 
 حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.  شهروندی روزآمد و 

 یرانی روشنفکران ا یزی، دولت ست یی،: دولت گرا یدیواژگان کل
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 مقدمه  

گرایی  از مشروطه تا به امروز روشنفکر ایرانی بر آونگی سوار بوده که بین دولت
دولت دیالکتیکال  و  جهت  آن  از  وضعیت  این  است.  بوده  نوسان  در  ستیزی 

اند و  توصیف شد که در آن دو گرایش متضاد دوش به دوش یکدیگر پیش رفته
بودهبر   پدید آمده است.  یکدیگر موثر  از هریک  نهایت نسخه جدیدی  اند و در 

واژه  دو  این  از  گراییمنظور  دولت  از  مراد  است:  ساده  راه،  جستجوی  های  ، 
یا پی به واسطه و عاملیت دولت استتمدن، تجدد، توسعه  . یعنی دولت  شرفت 

برنامه میدر  ارائه  امور  بهبود  و  اصالح  برای  که  دسهایی  عنوان شود  به  باال  ت 
اس  آن  دوم  دسته  دارد.  را  بیعامل  را  آن  مترادفات  و  پیشرفت  که  واسطة  ت 

تور محرک در جایی خارج از دولت  کنند. از دید این دسته مودولت جستجو می
ابتدا باید    ، پیشرفت   )مثالً حوزه فرهنگ، اندیشه، اخالق و ...( قرار دارد و برای

اخالق پدید آوریم و بدین ترتیب حتی دولت    بتوانیم تحولی به عنوان مثال در 
 اصالح خواهد شد.  ،خود متأثر از این تحول

های تاریخ معاصر ما درباره نسبتی که روشنفکران با دولت  رسد تجربهبه نظر می
می نکبرقرار  حاوی  تاریخ  سازند  درباره  متنوعی  نسبتاً  منابع  باشد.  مهمی  ات 

به نگارش درآمده   ایران  منابعی هستند    است. روشنفکری در  البته اغلب عموماً 
می  قرار  بررسی  مورد  کلی  طور  به  را  ایران  در  روشنفکری  تاریخ  از  که  دهند. 

می »هجمله  کتاب  به  ایرانیتوان  روشنفکران  و  همت    «ابرماس  پایا به  و    علی 
فکران ایرانی با روشن  چند تن از  برای شناخت نسبت اندیشه  رادمحمدامین قانعی

هابرماس   افکار  و  میآرا  قرار  بررسی  مورد  میرا  همچنین  کتاب  دهد.  به  توان 
روشنفکران ایرانی و  قرن بیستم« نوشته علی قیصری و »   »روشنفکران ایرانی در

غرب« مهرزاد بروجردی اشاره کرد. اما یک اثر در این میان جایگاه ویژه دارد و  
ک د آن  دولت  و  »روشنفکران  حسن تاب  ترجمه  و  نبوی  نگین  نوشته  ایران«  ر 

نوشته  است  فشارکی معدود  از  موضوع و  به  مستقیم  به صورت  که  است  هایی 
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گرایان و روشنفکران  اسالمادعای اصلی کتاب آن است که  پردازد.  می  این مقاله
مورد   بر خویشتن«در  »تاکید  و  توافق رسیدند که حاصل    »احیای فرهنگی«  به 

اسالم انقالب  بهآن  کتاب  اول  بخش  بود.  کناره  ی  از  علل  روشنفکران  گیری 
پیامد و  میحاکمیت  آن  بنیادستیزی  و    پردازدهای  عنوان  با  دوم  بخش 

ای به نام »روشنفکر جهان سوم« چگونگی همگرایی  روشنفکران به ظهور پدیده
می گذاشته  بحث  به  مذهبی  نیروهای  با  انتخاب  شودروشنفکران  در  اختالف   .

نوشتار به نتایج متفاوتی  این  نظری باعث شده که کتاب مذکور و    رویکردهای
 است.  این پژوهش شک بهترین منبع در زمینه  نائل شوند. اما بی

برهة مشروطه و پهلوی اولبه نظر می گرا و در  های دولتاندیشه  ،رسد در دو 
  . درمسلط بودند  ستیز های دولتاسالمی اندیشههای پهلوی دوم و جمهوری  دوره
جمهوریدوره و  دوم  پهلوی  در    های  که  شدند  تولید  اندیشه  نوع  دو  اسالمی 

 نقد اصلی این نوشتار شامل آنهاست.  و ستیزی مشترک هستند دولت

 پژوهش روش 

روشی که این پژوهش از آن برای استخراج نتایج استفاده نموده 
که  استنتاج بر اساس بهترین تبیین« است. این اصطالحی است  است روش »

های دیگر دارد.  ست اما کاربردهای بسیاری در حوزهدر فلسفه علم مطرح شده ا
1توان از  از جمله می

IBE ه جست. بر اساس این  تمایز علم از غیر علم بهر  برای
داده از  فرضیهروش،  معینی  میهای  استنتاج  آن  ای  برای  بهتری  تبیین  که  شود 

ه فرضیه خاصی قراینی را تبیین  ت کدر این استنتاج، از این حقیق  ها است.داده
های متعددی وجود  کنیم. عموماً فرضیهکند، صدق آن فرضیه را استنتاج میمی

خواهد داشت که هر یک ممکن است قراین را تبیین نماید، اما فرد قبل از اینکه  
ن از  ی اکنار بزند. بنابرهای بدیل را  ه نماید، باید بتواند تمام فرضیهاستنتاج موج

 
1. Inference to the Best Explanation 
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بهتری از قراین ارائه میمقدمه که فرضیه خاص این   تبیین  تا فرضیهی  ی هادارد 
نماییم که فرضیه خاصی صادق و علمی است. در  دیگر، این نتیجه را استنتاج می

گذشته   در  صدق  و  گواهی  میان  همبستگی  و  مشترک  روابط  اساس  بر  واقع، 
استنتاج می   را  مورد حاضر  . حال  (Harman, 1999: 2)کنیم  همبستگی در 

طری از  استنتاج  منظر  از  گزارهاگر  کنیم،  نگاه  تبیین  بهترین  باید  ق  نظریه  های 
باشند و همچنین گزارهکفایت ت طریق آزمایش بدست    هایی که ازجربی داشته 

در انجام این استدالل، از این    فرد   ها هستند. پذیرند، بهترین گزارهآمده یا آزمون
کند، صدق آن فرضیه را  واقعیت که فرضیه خاصی قرینه مورد نظر را تبیین می

فرضیهیعنی در حالی که فرضیهکند.  استنتاج می متعددی مطرح است،  ای  های 
گردد. در این  که بیشترین امکان وقوع را بر اساس قراین داشته باشد تأیید می

های دیگر قراین مورد نظر  از فرضیه  "بهتر"خاصی    ه فرضیهصورت به دلیل اینک
ای صادق است. البته قضاوت در مورد  را تبیین کند موجه است در نتیجه فرضیه

چگونه   فرضیهفرضیهاینکه  از  بهتر  کافی  حد  به  از  ای  خالی  است  دیگر  های 
بنیان  دالیلی همچون موارد زیر  بر    قضاوت این    اشکال و موجه تمام عیار نیست. 

 ترمعقول و    ترقبول  تر است، کدام فرضیه قابل: کدام فرضیه سادهخواهد داشت

  است و غیره تر ارجاعیم کند، کدام فرضیه کیشتر تبیین میاست، کدام فرضیه ب

(Harman, 1965)تر باشند و  تر و معقولابراین فرضیاتی که به زبانی ساده. بن
 ترند. ت دوری نداشته باشند صادق با ارجاعات مداوم به فرضیات دیگر خاصی 

گرایانه و از »باال« نگریستن است. این  های بارز این روش، نگرش کلاز ویژگی
به   روش، برخالف استقرائی معمولی که تفحص و بررسی در آن محدود است، 

بخشی تئوریک  گستره وسیع علم نگاه دارد. به همین دلیل است که نقش وحدت
می بسیار  اهمیت  آن  »وحدتی در  از  منظور  شخصاً ابد.  که  نیست  آن  بخشی«، 

گرایان است(؛ بلکه  که ظاهر مدعای انسجامبتوانند در کنار هم بنشنند )آنچنان
نمایند و  ها را سهلباید بتوانند به چراهای همدیگر پاسخ دهند و پذیرش آن تر 
محدود نباید  علوم  عرصه  در  که  است  آن  بر  تأکید  مسئلاین  این  و  بود  ه  نگر 
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 . (86-87: 1383رضایی، )  های دیگر را برطرف سازدتواند برخی نگرانیمی

 ملت ـ  دورة مشروطه؛ تأسیس دولت ـ الف 

عبدالطیفگزارش میرزا  میهای  را  شوشتری  توجهات خان  نخستین  توان 
ثال وی به حقوق  روشنفکر ایرانی به دولت به معنای جدید آن دانست. به طور م

نظام در  میشهروندان  اشاره  فرنگی  جدید  قوانین  کندهای  جمله  از  شوشتری   .
قانون می بر کسی تسلطی نیستداآنان را این  امرا  ند که »کسی را  یا  پادشاه   .

تواند در محکمه شکایت  ، آن شخص میاگر بخواهند بر زیردستان زیادتی کنند
وی همچنین به تشریح جایگاه و نقش نهادهای   . (275:  1363کند« )شوشتری،  

)شوشتری،    "پارلمنت "و    ( 279:  1363)شوشتری،    "عدالتخانه"جدیدی چون  
خان  ملکم  این دوره میرزا هایشخصیت . از مهمترین پردازد نیز می (283:  1363

  کتابچة غیبی اش در  های او به خصوص قانون اساسی پیشنهادیاست. از نوشته

البته بدین معنا   1روشن است که تاکید فراوانی بر دولت و حتی حکومت دارد. 
 پرداختند.  نیست که روشنفکران این دوره به وجوه دیگر تجدد نمی

به    "تأسیس "اغلب روشنفکران این دوره در پی  رسد  به نظر می و ملت  دولت 
کردند.  شکلی توأمان بودند و راه تجدد یا پیشرفت را در جمیع جهات دنبال می

مثال بهترین  از  آخوندزایکی  زمینه  این  در  آدمیتها  فریدون  نظر  از  است.    ،ده 
برانداختن  آخوندزاده  سیاسی  تفکر  ت دیسپوتیسم  محور  و  سیس  أاست 

تغییر دولت مطلق  کنستیتوسیون به حکومت مشروط   ةو  قانونی. در    ةاستبدادی 
تحقق یافتن آن یا هیئت حاکم باید از روی بینش و دانایی خود مبتکر اصالح و  

یت و آمادگی ملی  وگرنه ملت با قیام برخیزد و در هر دو حال ترب  -تجدد گردد  

 
ده استت. قتانون اساستی ملکتم وی قانون اساسی پیشنهادی خود را در رساله کتابچه غیبی یا دفتر تنظیمات آور  .1

مت دولت ایران ، شرایط وضتع : ترکیب حکوکه فصول مهم آن از این قرارنددرصد و هشتاد ماده تنظیم شده است  
ب مجلس وزرا و تکالیف کلیه ایشان، ترتیب ، ترتیقانون، حقوق ملت، ترتیب مجلس تنظیمات، تقسیم اختیار اجرا

 .(24-50: 1327، ثار، میرزا ملکم خان ناظم الدولهایران )مجموعه آها و تقسیم ممالک وزارتخانه
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شناسد. در هر صورت اصالح نظام سیاسی مملکت ضرورت  را شرط اساسی می
دارد است  (150:  1349)آدمیت،    مطلق  روشن  آخوندزاده  .  که  اصالحاتی 

تر  مهم  شود. اما نکتهو ملت را به طور توأمان شامل می  خواستار آن است دولت
داند که دولت و یا هیئت حاکم خود  که او قیام ملت را زمانی مجاز میاین است 

به    داند. ولت را در اجرای اصالحات مقدم میمبتکر اصالح نشود. بدین لحاظ د
کند  را به زبان ساده مطرح می ملت«  -دولت  »  اده مفهومتر آخوندز تعبیر روشن

:  1382آجودانی،  )  بیندملی و حکومت ملی می  کار را در برپایی دولت  ةو چار

نمی(.  51 دولتی را دولت  استداللی است که   1داند. او هر  به  استدالل شبیه  این 
 بعدها نائینی در باب دولت خواهد داشت. 

دولت   دار  –تأسیس  نیاز  ملی  هویت  تأسیس  به  بر  ملت  فرآیندی  هویت  و  د 
غیریت استمبنای  طریق  33:  1381)جنکینز،    سازی  از  آخوندزاده   .)

پروژة  غیریت پیسازی  را  ایرانی  هویت  میتعریف  بن کندجویی  اما    ، یانگذار. 
موضع از  برابر  شکلی  در  از  می  "غیر"گیری  دائمی  وجهی  به  شاید  که  شود 

  2سیمای روشنفکری ایرانی تبدیل شده است. 
می نظر  مبه  هویت  ظهور  مشروطیترسد  جنبش  دوران  در  ایرانی  نتیجه  لی   ،

دولت   گفتمان  معنی  ت  حلول  به  این  و  بود  مشروطیت  قالب  در  جدید  ملت 

دول همزمان  بود. تأسیس  جدید  ملت  و  معنی   3ت  به  تأسیس  مفهوم  همچنین 

 
ن بعد از غلبه تازیان و زوال دولت پارستیان و فتانی شتدنویسد: »ی به جالل الدین میرزای قاجار میااو در نامه.  1

ملکتت کتالً . در مدت تاریخ هجری فرمانروایان این مپیمان فرهنگ و قوانین مهبادیان، سلطنت حقیقی نبوده است
نتد کته چهتره نویسم که این پادشاهان لیاقت هم ندارهمین سبب من می. به  انددیسپوت و شبیه حرامی باشیان بوده

رسد وقتتی حقیقتتی بترای ( به نظر می225:  1364آخوندزاده،  « )ایشان در تالیف شما ]نامه خسروان[ نگاشته آید
 ور باشد.سلطنت متصور است حتماً حقیقتی نیز برای دولت متص

های روشتن درقبتال گیریسازی به دنبال موضعین نوع غیریت. اتوان خشونت تئوریک نام نهاداین وجه را می.  2
گیرد و متدام بته دنبتال های فکری را میشود که امکان تبادلها چنان ترسیم میبهههمة عالم است. مرزهای این ج

 ناپذیر آنهاست.ناموس خدشه "روشن کن ات راموضع"جبهة ما در مقابل دیگران است.  تشکیل
. ادوارد براون معتقد است: »مهمترین دستاورد جنبش مشروطیت، تدوین قانون اساسی و متمم آن و یا آنطور کته 3
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دو مفهوم دولت و ملت مراد نظر روشنفکران این دوره    خاص کلمه در باب هر
اذعان  آن  تعریف جدید  و  مفهوم سنتی وطن  میان  تفاوت  به  طالبوف  مثالً  بود. 

دینی و  ای  هکه به رغم انتقاداتی که به خرافهنکتة الزم به ذکر این است   1داشت. 
به نظر میحتی دین اسالم وارد می به طور کلی و    رسد بینشد  اعتقادات دینی 

های فراوانی از این  شد. نمونهمنافات چندانی مشاهده نمی  ، دوستی و تجدد وطن

 2توان عنوان کرد. دست می

 تقویت دولت دورة پهلوی اول: ـ ب

اضافه بحرانی  کار مشروطه بههای دولت تازههای حاصل از ناکارآمدینابسامانی
این سمت گرایش    وجود آورد، روشنفکران را به تدریج بهاول ب  جهانی  که جنگ

ملت تأسیس  دارد. ویژگی  داد که  قرار  قوی  تأسیس یک دولت  گویی در سایة 
این گرایش این است که در راهکارهای ارائه شده میزان باالیی از شدت عمل و  

 حتی خشونت وجود دارد. 
تغییر دادن  کند که »اش این پرسش را مطرح میخان داور در روزنامهاکبر  علی

را مادی  داشت؟  محیط  انتظار  باید  بالفاصلاز چه حکومتی  و  پاسخ  «  در  ه خود 
! ما محتاج یک حکومت مقتدر هستیم که  های عادی؟ نهگوید: »از حکومتمی

سواد ملت  قائدین بی  ه چرند احرار و ترّهات، ببا سرنیزه تمام عادات ما را بکند

 
(. پتس نقتش مشتروطه در تأستیس ملتت 128:  1376در زبان منابع آمده، »نظامنامه حقوق ملت« بود. )بتراون،  

کل دولت قبل از مشروطه هم وجود داشت اما ملت شاید برای اولین بتار تاستیس تر است. چرا که به هر شپررنگ
 شد.می
شان تعلق دارد و آنان های قومی، زبانی، نژادی، دینی و مذهبی. وطن نه تنها امروز به همه ملت فارغ از وابستگی1

/ربیتع 17المتین یومیته، ستال اول، آیند )حبلشان هستند و هموطن و ابنای وطن به حساب مینیز متعلق به وطن
 (.1373به نقل از خلیلی خو ،  1: 28، شماره 1325الثانی/

: 5، شتماره 1324جمادی الثانی   3. به عنوان مثال: مقاله حب الوطن من االیمان در روزنامه شکوفه، سال چهارم،  2
 (.1362به نقل از کرمانی،  2-1
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شان بدهد که چه قسم  . به ملت نبه هوچی بفهماند که باید ساکت شدبخندد و  

 1. «باید کار کرد
به نظر می  اولیه  دوره در دو گرایش مختلف قرار    روشنفکران این  رسددر نگاه 

دادهگیرند. دستهمی قرار  اولویت  فرهنگی را در  اصالحات  ای  اند و دستهای که 
اصالح مهمکه  را  مادی  میات  ارزیابی  بازخواتر  با  که  اینجاست  نکته  نی  کنند. 

، دولت را عامل انجام  های متفاوتتوان دریافت این دو دسته با اولویتآنها می
می اصالحات  تقیاین  که  زمانی  چه  قرار  دانند.  اولویت  در  را  آموزش  زاده 

داور اصالح 2دهد می مهمو چه زمانی که  را  اقتصادی  و  ،  داندتر میات عمومی 
یابند.  ها دولت را توانای انجام امور میهمه در حال گفتگو با دولت هستند و تن

، در  3کند ، پرورش و تربیت ملی صحبت میزاده در مورد فرهنگ مثالً وقتی تقی
فرهنگ یک روشنفکر  اول  نظر مینگاه  به  اما  گرا  تأکید  رسد  که  بعد  چند خط 

،  تواند مبدأ عظمت ایران شودپس از امنیت، فقط تعلیمات اجباری می»  ؛ کندمی
، تعلیم عمومی اجباری برای ذکور و  نه راه ترقی و اساس تعالی یک ملتو یگا

دولت روشنفکر  است«،  ملک  میاناث  ظاهر  مثالگرا  دست  شود.  این  از  هایی 
این روشنفکران  اغلب  است.  هر   فراوان  واسطه  گونهدوره  به  را  دولت    اصالحی 

میمی شمار  به  پیشرفتی  نوع  هر  محرکة  نیروی  دولت  و  دیل  تب 4آمد. دیدند 
 

 .122: شماره 1302سنبله   8شده است: روزنامه مرد آزاد، سال اول  . این مطلب با تغییراتی از منبع زیر نقل1
شود کته دوام اصتالحات را . تقی زاده به حوزه فرهنگ، خاصه مقوله آموزش عمومی تا بدان پایه اهمیت قائل می2

بایتد  (. اما این بدین معناست که دولتت3ش، شماره   1304داند )مجله آینده، سال اول،  بدون آن، محال عقلی می
 اولویتش فرهنگ باشد.

 .42، شماره 1302اسد  24. مثال نگاه کنید به  شفق سرخ، سال دوم، 3
داننتد، از رسد اصوالً تغییر فرهنگ را مبنای تمدن می. البته معدود روشنفکرانی در این دوره هستند که به نظر می4

قاالت اوستت کته توستط مجلته مستایل ایتران جمله جمالزاده. کتاب »خلقیات ما ایرانیان« او حاصل تعدادی از م
کنتد: نگتاه گردآوری شد. جمال زاده در این کتاب فرهنگ و خلق و خوی ایرانیتان را از چهتار منظتر بررستی می

باشتد. نگتاه بعتدی نخست، نگاه قدیمی نسبت به ایرانیان است که عمدتاً شامل توصیفات یونانیتان و رومیتان می
ها اند. سوم آنچه فرنگیهای ما گفتهان ایران، بویژه ترکان و اعراب پیرامون ویژگینگاهی است که عمدتاً همسایگ

زاده در ایتن چهتار کند اگر چه جمالاند و نگاه چهارم را از منظر خود ایرانیان بررسی میهای اخیر گفتهدر این قرن
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اول در این میان را    دوستی اوایل مشروطه به ناسیونالیسم پهلویتدریجی میهن
انگاشتمی تمدن  موتور  عنوان  به  دولت  بر  تمرکز  ثانوی  تبعات  از  نه    توان  و 

اغ که  معکوس  آنطور  شکلی  به  معلول ت  لب  عنوان  به  دولت  بر  تمرکز 
 . تصویر شده است ت ناسیونالیسم ایرانی و متأثر از ناسیونالیسم اروپایی 

نظریه افشار  مجلة محمود  اصلی  دولت"آینده "  پرداز  بارز  نمونة  این  ،  گرایان 
کند.  دادند را روشن میه روشنفکران این دوره به دولت میدوره است و نقشی ک

ایر نجات  بود که  باور  این  بر  مانند سایر دوستانش  دولتی  او  ایجاد  ان در گرو 
اقتدار    ، بساطین دستگاه فاسد دیوانی گذشته شود؛ دولتی که جایگز مقتدر است

برچیند را  محلی  محکمرانان  کند،  حل  همیشه  برای  را  عشایر  تمامیسئلة  ت  ، 
نماید تأمین  را  کشور  یکپارچگی  و  علمارضی  دست  از،  را  امور    ا  در  مداخله 

،  رک سخن گویدو ملتی یگانه ایجاد کند که به یک زبان مشت  دنیوی کوتاه کند 
نه تنها    به موجودیت تاریخی خود آگاه باشد، دولتی کهدارای فرهنگی واحد و  

می را  خود  میملت  تربیت  را  او  بلکه  میآفریند،  آشنا  تمدن  با  و    ازدسکند 
 (. 13: 1371)انتخابی،  

ناسیونالیسفراو بوده استان گفته شده که  . در مورد  م گفتمان مسلط این دوره 
نمود.ویژگی اشاره  چندی  نکات  به  باید  ایرانی  ناسیونالیسم  خاص  برخی    های 

به   است.  بوده  دور  به  اروپا  در  آن  لوازم  از  ایران  در  ناسیونالیسم  که  معتقدند 
تاریخی، الگوهای های فرهنگی و شرایط خاص  همین دلیل شاید برخی ویژگی

ناسیونالیسم در پاسخ به دو    خاصی از ناسیونالیسم را در ایران پدید آورده باشد. 
مسئله یکی چگونگی تبیین جهان و فهم آن و دیگر اینکه پس از این تبیین چه  

 (.  52-53: 1378)قادری،  راهی را باید پیمود، پدیدار شد
گفتمان این  تسلط  اجماع    اغلب  بر  دلیل  و  مقدم  را  ناسیونالیسم(  )یعنی 

 
دارد و خود او هتم ایرانیان عرضه می  های منفی پیرامونبینانه قضاوت کند ولی عمدتاً نگاهکند واقعبخش سعی می

 (.158: 1345زاده، کنند )جمالنظران فرهنگ ایرانیان را نکوهش میمعترف است که بیشتر صاحب
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  ه کنند. در حالی که با شواهد ارائه شدروشنفکران بر حکومت رضاشاه قلمداد می
می نظر  نماید  به  جاری  را  اصالحات  که  قوی  مقتدر  دولت  یک  بر  اجماع  رسد 
ب و سازوبرگزمینه را  ناسیونالیسم  ترویج  فراهم آورد. رای  ایدئولوژیکش    های 
ناکارآمدیضعف ح بیگانه و  نفوذ کشورهای  قاجار، افزایش  های دولت  کومت 

ناسیونالیسم   ایدئولوژی  انداخت.  مقتدر  دولت  فکر  به  را  روشنفکران  مشروطه، 
راه یگانه  عنوان  به  دولت  به  اعتقاد  تئوریک  بود.  زمینة  تمدنی  پیشرفت  حل 

سازی بود. ولتددر ایران تقدم با پروژه  گوید: »باره میداریوش آشوری در این
دولتملتپروژه   راستای  در  دولت  سازی  الزامات  تابع  و  گرفت  قرار  سازی 

 گرایی مهترین ویژگی پروژة تجدد عصر پهلوی بود.  مطلقة مدرن شد .... دولت
توان چنین تحلیل کرد که  ان این دوره به دولت قاجار را میانتقادات روشنفکر

ل به  گویی  را  قاجار  دولت  آنها  واقع  مفهومی  در  محسوب   "دولت "حاظ 
از نظر آنها مفر   عیارش بودند.کردند و خواهان دولت به معنی جدید و تمامنمی

پیوسته و  دست به گریبان بود دو راه به هم  هایی که کشور با آنهارهایی از خفت
: بود  سویه  ایدئولوژیایرانی  ت1یک  در  در    ت2  ؛گری  مرکزی  نیرومند  دولت 

 (. 8: 1378)مسکوب،  عمل
تمدن راه  تنها  را  دولت  دوره  این  روشنفکران  کلی  خاصبه طور  یافتند.  ه  سازی 

تالش   و  دولت  به  توجه  عوارض  از  را  ناسیونالیسم  باید  که  است  این  ما  تأکید 
مشروعیت تئوریک  زمینة  ایجاد  برای برای  نه    بخش  و  گرفت  نظر  در  دولت 

عنوان نتیجة تسلط    رضاشاه به   گرایی دوره دولتدر نظر گرفتن  یعنی  بالعکس )
 .ایدئولوژی ناسیونالیسم در این دوره(

 ستیز های دولتدورة پهلوی دوم: ظهور اندیشه ـ پ

پهلوی دوم   مصادیقی که در پی خواهد آمد دوره  از منظر این نوشتار و بر اساس
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از آن جهت دولت ستیزند که   1ستیز است. های سیاسی دولتدورة ظهور اندیشه
پ راه  تنها  مینه  دولت  از  خارج  را  تمدن  و  اغلب  یشرفت  بلکه  جویند 

دولت  حلراه با  معارضة  به  و    انجامد. میهایشان  دولت  با  تنها  معارضه  این 
مایه بلکه  نیست  باشد،  فاسد  یا  ناکارآمد  که  جهت  آن  از  مستقر  های حکومت 

قدرتمند میتئوریک  شامل  را  دولت  مفهوم  که  دارد  مهم  ی  گرایش  چند  شود. 
یز در این دوره ظهور کرد. نمونة بارز آن گرایشات چپ از انواع آن و  ست لتدو

های ویژه اندیشهگفتمان بازگشت به خویشتن و بحتی به طریقی اولی(  )  سپس 
است شریعتی  جریانعلی  سایر  از  بیش  چپ  اندیشة  آن  .  به  ذیل  در  که  هایی 

تئوری در  است.  )مارکسیسم(  مشخص  تئوری  یک  وامدار  شد  خواهد    اشاره 
ستیزی چپ را  شود. پس دولتدولت در مرحلة کمونیسم پژمرده می  ، مارکسیسم

توان با یک  توان حاصل تئوری مذکور دانست. نمیکم به لحاظ نظری میدست
داد  اندازه  نشان  دقیق  ایرانی  گیری  چپ  در  شده  که  یاد  گرایش  از  میزان  چه 

بنیادهای نظری مارکسیسم و چه میزان حاصل   ایرانی آن است.  حاصل  روایت 
توان مدعی شد روایت ایرانی از این تئوری مشخصات بنابراین گرچه به جد می

با چپ جهانی دارد، از آن گذر میخاص خود را دارد   اختالفات مهمی  .  شودو 
گرچه   اینکه  بعدی  است اندیشهنکته  سوسیالیسم  وامدار  بسیار  شریعتی    های 

توان به رسمیت نشناختن  لیسم( اما نمیکم روایت مخدوش خود از سوسیا)دست
او را حاصل   ارائه زاویه بنیادین دولت در آرای  ما  اینجا تالش    آن دانست. در 

 جدیدی برای این موضوع است. 
 تخاصم بنیادین با دولت در بازگشت به خویشتن  -

یند که نبرد جبهة حق علیه باطل )هابیل در  آفرعلی شریعتی جهانی متخاصم می

 
باید توجه داشت که تمرکز این نوشتار بر آثار روشنفکران است. در این مقطع نظریه والیت فقیه امام خمینی نیز   .1

ای فقهی مطرح شده در ن به لحاظ مبانی معرفتی در زمینهتأسیس دولت جدید است اما چومطرح شد که در راستای 
 این مقاله مجال بررسی ندارد.
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قاب هستهیلبرابر  است.   (  آن  جبهه 1وجودی  ممیز  و  فصل  هابیلی  زیربنای  ها 
توسط ارزش ایدئولوژی مشخص میقابیلی است که  و  با  شود. هر جامعه ها  ای 

این مفاهیم شریعتی   2تواند هابیلی یا قابیلی باشد. هر نوع فرماسیون اجتماعی می
ابیلی سه  کند. جامعة ق رساند تا اصالت جامعه در برابر فرد را توجیه  را یاری می

قابیلی اساس  بر  که  دین  و  سیاست  اقتصاد،  دارد:  میوجه  معنا  زراش  ،  دهند: 

ت هریک از دو قطب اجتماعی مبتنی بر  ابه این ترتیب، خصوصی.  3زور، تزویر 
تاریخ، دارای نظام ای را در هر دورهزیربنای هابیلی و قابیلی، هر جامعه ای از 

به تعبیر خود وی، ساخت اجتماعی    .تناقص در بطن آنستسازد که  متضادی می
از  ةکلی است  عبارت  هم   : جوامع  برابر  در  متخاصم  طبقه    1375)شریعتی،    دو 

اما راه پیشرفت را   4. به همین جهت به دموکراسی هم بدبین است (69-70الف:  

 
 )شتریعتی،« فقط و فقط دو زیر بنا ممکن است: یکی زیر بنای هابیلی و دیگتری زیتر بنتای قتابیلی  در جامعه. »1

 .(63،الف: 1375
های مختلف تولیدی و شکل و نوع روابط و ابزار و منتابع و کتاالی تولیتدی »در هر یک از این زیربناها، نظام.  2

متفاوتی وجود دارد که همه »روبنا« یند؛ مثالً، با زیربنای هابیلی یا اشتراک اقتصادی یعنی مالکیت جمعی، هم نظام 
یدی صنعتی )در جامعه تولیدی دامداری و شکار داریم، هم نظام تولیدی صید )هر دو در کمون اولیه( و هم نظام تول

توان نظام تولید و ابزارها و منابع تولیدی دوره بورژوازی شهری و آرتیزانتا داری( و حتی میطبقه پس از سرمایهبی
و در قطب مخالف، با زیربنتای قتابیلی یتا انحصتار   و یا کشاورزی مرحلة فئودالیته را با زیر بنای اشتراکی داشت

های مختلف اجتماعی و روابط طبقاتی و ابزار و منابع و نتوع تولیتد گونتاگونی اماقتصادی یعنی مالکیت فردی، نظ
، )شتریعتی داری صنعتی و در نهایت اوجتش، امپریالیستم«داشت: بردگی، سرواژی، فئودالیته، بورژوازی و سرمایه

 .(63-64الف: ، 1375
ابعاد زندگی جمعی و زیر بنتای طبقتاتی، اما در مسیر تحول و تکامل نظام اجتماعی و تمدن و فرهنگ و رشد  . »3

گردد و گاه سه چهرة مشخص دارد: یکتی مظهتر اقتصتاد )زر(، یکتی مظهتر ای میگانهقطب مزبور دارای ابعاد سه
قتارون ستمبل قتدرت اقتصتادی حتاکم،  برهمین اساس نیز در قرآن، سیاست )زور( و یکی مظهر مذهب )تزویر(.

گانة قابیتل عم باعورا سمبل روحانیت رستمی حتاکم استت کته تجلتی ستهفرعون سمبل قدرت سیاسی حاکم و بل
 (.67الف:، 1375، )شریعتی«  واحدند

اصل دموکراسی مخالف اصل تحول انقالبی و پیشرفت است. چرا که گروهی که خواهان تحول انقالبی و تغییر . » 4
باشند و در یک ملت عقب افتاده، متردم توانند منتخب و مورد پذیرش آن جامعه ها و افکار جامعه هستند نمیسنت

 (.256: 1374احمدی، )« در موقعیتی نیستند که بدانند کدام نوع حکومت برای آنها بهتر است
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 1شود که »امت« پدید آید. بیند و آرمانشهرش زمانی محقق میدر جامعه می
ید بتوان گفت  شا   و بر این اساس   ساز است روشن است که شریعتی ایدئولوژی

ت. بلکه حدیث جهانی است که  ، مشاهدات شریعتی نیسآنچه که ذکر آن رفت
، معاند هر نوع اقتدار و ستایشگر  بیافریندش. جهانی مملو از تخاصم  خواهد او می

بین است که منطق حاکم  رو به دموکراسی بدشاید از این 2پایان. های بیانقالب
کاهد.  بر دموکراسی گفتگو است و گفتگو از شدت جهان معاند و متخاصم می

تواند داشته باشد. جهان ناگفته پیداست که در چنین جهانی دولت چه نقشی می
او چنان آفریده شده که به شکلی بنیادی در تعارض با دولت باشد. در جهان او  

با دولت دارد. شاید به    ی انقالب سر ناسازگار  پیشرفت با انقالب همراه است و
همین خاطر اصحاب شریعتی چه دیروز و چه امروز، فارغ از اینکه چه کسی و 

افراشته نگه می  چه گرایشی بر سر کار است عَلَم  دارند. هرچه  عناد با دولت را 

اینگونه نسلی از روشنفکران پدید آمدند که   3نباشد عصیان دائم که باید باشد. 
چه  میزان عصیان و شورش عیار ارزش بود حتی اگر مصالح جامعه پایمال شود.  

 داد. آمیز که شریعتی اصالت را به جامعه میکنایه
آن   ذیل  مفاهیم  و  خویشتن«  به  »بازگشت  بحث  شریعتی  دربارة  دوم  موضوع 

دوباره    بیگانگی نیز شریعتیاز خود  بیگانگی است. اوالً در بحث همچون از خود

 
تردیتد غیبتت امتام دوازدهتم رخ دادند، بیوی بر این باور است که هر گاه به امامان اجازه رهبری امت را می. »1

رستید و بعتد امتت استتحقاق کرد و با مرگ او مرحلة امامتت بته پایتان میزندگی میداد. او نیز مثل دیگران نمی
 (.253-254: 1374احمدی،  ) ت«یافمی
های انقالبتی در کند و دموکراسی متعهد، حکومت گروهی است که با برنامتهاو از »دموکراسی متعهد« دفاع می. »2

)لغتی  دموکراسی متعهد یا آنگاژه دهند.قعی است، انجام میکه رسانیدن جامعه به دموکراسی وا  واقع رسالت امام را
بتارأی اکثریتت جامعته  مولود آرای اکثریت است امتا، مقام پیدایش و ایجاد  در  او  از نظر(  Engageeفرانسوی:  

ین نوع طریق انتخاب مادام العمر رهبر و یا فاصله طوالنی بین زمان انتخابات(. ا از )مثالً  برکنار کرد توان آن رانمی
« حکومت متعهد به تحقق هداف تعیین شده در ایدئولوژی استت نته کستب رضتایت متردم و اداره عتادی جامعته

 (.229-232: 1387، )شریعتی
ترین صفات انسانی، عصیان است. هر کس به میزان عصیانی که دارد ارزش دارد و »یکی از بارزترین و پرارزش.  3

 (.50: 1378 شریعتی،) ه حالت جانوری و گیاهی نزدیک است ...«به میزانی که عصیان در او کم است، ب
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تر از هانتیگتون به کشف برخورد  کند و بسیار پیشجهان را متخاصم تصویر می

یادآور می 1ها نائل آمده است. ها و تمدنفرهنگ ای در  شود که توطئههمچنین 

نرسیم.  به خودآگاهی  ما  تا  نیروی محرکة   2کار است  و  پیشرفت  راه  نتیجه  در 
 یابد. اذهان خودآگاه می تمدنی را در

که   میاینجاست  که  آنچه  با  شریعتی  آن  ادبیات  و توان  گسست  »ادبیات  را 

نزدیکی  انحطاط پیوند  نامید  نظر می 3. سازدبرقرار می«  تولید  به  بسترهای  رسد 
مشترک باشد که ذکر آن خواهد    ت بازگشت به خویشتن و انحطاط    تآنها  هر دو  
راه رفت. پیشرفت  شریعتی  میحل  خویشتن  به  بازگشت  در  را  را  آن  و  داند 

می تعریف  اصیل  »:  کند چنین  خویشتن  به  بازگشت  یعنی  خویش  به  بازگشت 
ارزش احیای  و  فرهنگ انسانی  آگاهیهای  و  مترقی  و  سازنده  فکری  و  بخش  ی 

خود  دشوار  و  عمیق  نهضت  یک  خویش،  به  بازگشت   ... ما  و  خود  شناسی 
با همه زشتی. شناختن  ..است    سازیخود امروز  و زیباییدنیای  نیز  ها  و  هایش 

های انسانی و  تاریخ تمدن و فرهنگ و ادب و مذهب و اصالت  ،شناختن تمدن 
انحطاط و ارتقا با   یعوامل  با توده مردم و تجانس  تفاهم  تمدن و اجتماع ما و 

 
شود، اول: کوشش عمدی برای دور شتدن و بیگتانگی و بیتزاری »چهار مساله باعث خودبیگانگی و خودبدی می.  1

ازخویش. دوم: برخورد دو فرهنگ )فرهنگ مهاجم و مدافع ، فرهنگ قدیم تدافعی و فرهنگ جدید تهاجمی است( . 
خصص به عنوان پدیده ای جدید . چهارم : بریدگی از گذشته و فاصله افتادن نسل حال با تتاریخ ... کته در سوم : ت

 (234-235،ب :  1378شریعتی ،) وضع حاضر با هر چهار عامل سرو کار داریم «
هی خودآگتا"از  –چه فترد و چته جامعته   –»استحمار یعنی، انحراف ذهن آدم، آگاهی و شعور آدم، جهت آدم  .  2

... متد استحمارگری یکی مستقیم، دیگری غیرمستقیم و مستتقیمش یعنتی وادار  "خودآگاهی اجتماعی"و    "انسانی
هتا را بته جهتل و گمراهتی و انحتراف کشتاندن و امتا کردن اذهان به جهالت یا منحرف کردن آنهتا، یعنتی ذهن

ها به یتک حتق )یتا چنتد وسیله پرداختن ذهنها از حق بزرگ و فوری و حیاتی به غیرمستقیمش یعنی اغفال ذهن
 (.200-201: 1378 شریعتی،)حق( کوچک، غیرحیاتی و غیرضروری ... « 

گسستگی و بیگانگی تاریخی و فرهنگی، بالیی بشری است . مثالً نگاه کنید به این قطعه در باب گسست تاریخی:  3
برد و از همه مواریث و از آن رنج می –ای اعم به معن –و مشرق   –به معنای اخص    –که هم اکنون جامعه اسالمی  

هایش از خاک بیرون افتاده استت های معنویش جدا شده و درختی است که ریشهمفاخر  انسانی و عناصر و سرمایه
هتا و افتتد و تمتام موفقیتهایی پیشین جتدا می، نسلی از نسل"گسستگی تاریخی"و در معرض سموم مرگبار! با  

 (.321-323: 1375)شریعتی،  دهد«هایش را از دست میهها و اندوختارزش
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ر  ما برد و دشت و استعمار از  متن جامعه و باالخره احیای آنچه انحطاط در ما کُ
 (.  152: 1375شریعتی، ) «میان ما مسخ کرد ...

، به نظر میراث شریعتی برای اصحابش و برای علوم جدا از جزمیت ایدئولوژیک 
بیانسانی ایرانی نوعی عناد تمام دلیل با هر نوع نظام سیاسی  عیار و حتی گاهاً 

  گذارد وپاسخ نمیای را بیحاصل کشکولی است که هیچ درمانده  مستقر است. 
 جای برای هر نوع تفسیری دارد و هیچ معیاری برای محقق شدنش وجود ندارد. 

 ستیزیماندگی و ادامه دولتدورة جمهوری اسالمی؛ پرسش از عقب ـ ت

باب عقب در  اندیشیدن  انقالب اسالمی  از  ازسر  به فاصله کوتاهی پس  ماندگی 
تقریبا    گرفته شد.  ذیل  زمیعناوین  این  در  منتشره  »نهمهمترین کتب  موانع اند: 

اقتصاد سیاسی  »، 1359: احمد اشرف نوشته « داری در ایرانتاریخی رشد سرمایه
کاتوزیان:    «ایران همایون  شدیم»،  1366  -1368نوشته  ما  نوشته    «ما چگونه 

زیباکالم:   نخبه»جامعه،  1374صادق  قلینوشته    «کشیشناسی  رضا    :علی 
استبداد »پیش،  1377 بر  سیف:  «ساالریدرآمدی  احمد  چرا  »،  1379  نوشته 

زوال  »،  1379:  کاظم علمدارینوشته    «ایران عقب ماند و غرب پیشرفت کرد
طباطبایی:  «اندیشه سیاسی ایران»،  1380نوشته جواد  در  ملت  و    « تضاد دولت 

:  احسان نراقی  نوشته   «شناسی خودمانی»جامعه ،  1380نوشته همایون کاتوزیان:  
مانده،  1380 عقب  :  «ایم»چرا  ایزدی  محمد  علی  در  ،  1383نوشته  »بحران 
 .  1390:  سیف نوشته احمد  «ساالریاستبداد

ایده پرورش  زمان  نویسندگاناگر  ذهن  در  بازه  ها  بگیریم  نظر  در  هم  را  شان 
میزمانی   را  شمسی  شصت  دهه  انتهای  تا  پنجاه  دهه  دوران  لبتدای  اوج  توان 

اشتراک   نقطه  دانست.  انحطاط«  باب  در  در  »اندیشیدن  انحطاط  ادبیات  اصلی 
راه  متنوعشگرایشات   های  ماندگی چنان در الیههای جبران عقبآن است که 

شده گم  میتاریخ  بر  در  را  چیز  همه  چنان  و  راه  اند  گویی  که  گیرند 
 حلی ارائه نشود.ای انتخاب شده برای اینکه هیچ راهکنندهخسته
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بهترین استنتاج برای تبیین چرایی    ، بر اساس روشی که در این مقاله استفاده شده
که   است  این  انحطاط(  به  )اندیشیدن  پدیده  عیار "این  تمام  انقالب    "تجربه 

های فکری مدعی، عمیقاً تأثیرگذار بود. تجربة انقالب  اسالمی بر تمامی گرایش
ای بود که گویی تجاربی  مشروطه و ملی کردن نفت و دولت ملی مصدق به گونه

بوده جناقص  که  اند.  بود  شده  باعث  بیگانگان  استعماری  دخالت  یا  جهانی  نگ 
ناکام و  نرسند  اتمام  به  تجارب  تمام   این  اسالمی  انقالب  اما  و  بمانند.  عیار 

ها و احزاب در آن دخیل بودند و هر چه در توان داشتند  گروه  افکن بود. همهبن
از گرایش بسیاری  برای  نهایت  اما در  و  به دالی  و   های سیاسیکردند.  متعدد  ل 

بود. این تجربه آنها را به سمت نوع دیگری    مجدد   ناکامیحاصل    ة نتیج   ، متفاوت
استدالل همه  از  انحطاط  دالیل  آن  در  که  نوعی  تقریباً  کشاند.  و  جبری  جانبه، 

اشارهغیرقابل حل است نمی  ؛ هرچند که  بودن آن  الینحل  به  اما    شودمستقیمی 
عقبنسخه رفع  الهای  بر  گواهی  آنهاستماندگی  منظر  از  مشکل  بودن  .  ینحل 

آنها  مشابه  محتوای  و  شدند  منتشر  زمینه  این  در  که  کتبی  سلسله  نشر  تاریخ 
ی اشاره شده موجی از اندیشیدن در باب انحطاط  که در مقطع زمان  دهدنشان می

 های ذکر شده متولد شده است. ماندگی با ویژگیو عقب
تولید   چرایی  مورد  در  شده  ارائه  شرح  میچون  دوره  این  در  ادبیات  تواند  این 

می استنتاج  آن  صدق  کند،  تبیین  را  موجود  بیقراین  فرضیه  شود.  اگر  شک 
قدرت   دلیل  به  فرضیه جدید  آن  دهد،  ارائه  قراین  این  از  بهتری  تبیین  دیگری 

که ادبیات    شودبا این شرح باید اشاره    کنندگی بیشتر معتبرتر خواهد بود.تبیین
تعارض   در  عمیقانحطاط  سطح  به  دولت  کربا  ورود  ذیل  تری  در  است.  ده 

 کلی جای داد:  دسته توان در دو را می ادبیات انحطاطشود. اشارات بیشتری می
اول  نمی  گرایش  قرار  خطاب  را  و  دولت  نتیجه  دهد  در  در  دولت  نقش 

میلحراه ارائه  که  ماهیت  هایی  چون  که  است  این  استدالل  است؛  اندک  شود 
ایران خود وابسته به عوامل دیگری است پس برای ایجاد یا پیشرفت  دولت در  
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است.    ،تمدن دولت  از  غیر  جایی  اغلب  شروع  رویکردنقطة  این  واقع  در    در 
هستی نمیسطحی  رسمیت  به  را  دولت  اقتدار  این  شناختی  بارز  نمونه  شناسد. 

راه به  اگر  است.  طباطبایی  برونحلگرایش جواد  برای  او  مشهور  از  رهای  فت 
نگاه  عقب ) ماندگی  اندی شود  زوال  به  پدیدارشناسی  امتناع  شرایط  تبدیل  شه، 

...( میامکان نقادی از سنت و  های  کوششتوانیم استنتاج کنیم که  ، پرسش و 
های ثانویه رفت حتی اگر کاربردی شوند در الیه های بروننظری او در حوزه راه

می  دولت  به  طباطبایی  نظری  است رسند.  تاریخ    معتقد  در  مفاهیم«  »تحول  که 
اندیشه تداوم  از  ناشی  بود که ریشه در سنت داشت  اندیشه سیاسی غرب  هایی 

مفاهیم«   »نظام  در  تحولی  سنت،  تصلب  و  اندیشه  زوال  دلیل  به  ایران  در  اما 
گیری مفاهیم جدید در ایران برخالف غرب، بیشتر  شکل نگرفت؛ بنابراین شکل

حیرت از  برابرآمده  در  بودزدگی  اروپایی  تمدن  ابر  دغدغه  .  راستا،  این  در  و 
مراد این است    قرار داده است.   «مسأله ایران»اصلی خود را بر پرسشی فلسفی از  

در گفت انحطاط  از  راه حل خروج  او  منظر  از  هرحال  به  که  دولت  و که  با  گو 
 شود. یافت نمی

دوم عقب  گرایش  اصلی  عوامل  از  یکی  را  ایران  در  دولت  ماندگی  ماهیت 
داند. الجرم دولت مستقر چه شاهنشاهی و چه جمهوری بنا به ذات و ماهیتش  می

محمدعلی  نمی پیشرفت.  برابر  در  ابدی  است  مانعی  و  باشد  توسعه  عامل  تواند 
زمینه    زیر در این  موردهای مهم این گرایش است. به  همایون کاتوزیان از چهره

ای  از نگاه کاتوزیان »ایران در طول تاریخ همواره دولت و جامعه  1توجه کنید: 
ایرانی« »استبداد  و  است«  بوده  مشخصهمهم  استبدادی  استبداد  ترین  همان  اش 

بر   همواره  که  بوده  شدید  دیوانی  و  نظامی  قدرت  بر  مبتنی  دولتی  و  سیاسی 
بودهبخش به  اتوزی ... ک  های مختلف جامعه مسلط  ایران  تاریخ  ان دولت را در 

 
های همایون کاتوزیان« نوشته ناصر . این بخش از مطلبی با عنوان »بررسی انتقادی مبانی نظری و معرفتی دیدگاه1

 صدقی و محمد بهرامی برداشت شده است.
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ترین منبع قدرت آن  دهد که زمین مهمعنوان ساختاری واحد و منسجم نشان می
که دولت بر اساس   شد. به طوریبوده و خود »مالک مستقیم زمین« محسوب می

می اراده  هرگاه  را  زمین  جایگاهی  و  قدرت  افراد  چنین  و  اقشار  بین  در  کرد 
به خود توزیع و   امتیاز را سلب میهرگاه میوابسته  به اینخواست این    کرد و 

برای  هیچ  ترتیب مالکیتی  حق  نداشت گونه  وجود  دولت  مقابل  در  کس    هیچ 
گانه کاتوزیان که از  تزهای چندین...   (17-18: 1373و  7 : 1380)کاتوزیان، 

های دولت و جامعه استبدادی«  ویژگی»ای درباره  کننده نظریهنگاه خودش بیان
با محوریت نقش و جایگاه دولت   (27 :1380، کاتوزیانتاریخ ایران است ) در

ای از براهین  در شکل استبدادی آن مطرح شده است؛ تزهایی که شامل مجموعه 
زعم کاتوزیان »فقط و فقط محدود به تاریخ ایران و اجتماع  نظری است که به

( مجموعه 24  :1381و    18  :1388،  کاتوزیانایران«  شامل  و  مفاهیم  (  از  ای 
»ویژگی که  است  مینظری  شناسایی  دقیقا  را  ایران  جامعه  اساسی  و  های  کنند 

میپرسش پاسخ  ایران  جامعه  و  سیاست  تاریخ،  مورد  در  را  که  هایی  دهند 
قانع پاسخ  آنها  به  اروپا  جامعه  و  تاریخ  از  برخاسته  معمول  ای  کنندهنظریات 

...«اندنداده دولتو  .  رویکردی  با  بیشتر  و  ی  ارزشی  نگاهی  با  اساسا  و  محور 
ماهیت به  دیدگاه  ، منفی  ایران،  تاریخ  در  دولت  عملکرد  و  را  ساختار  های خود 

 . است درباره تاریخ ایران مطرح کرده

تئوری نظر  به  خالصه  طور  انحطاطبه  ادبیات  در  مختلف  فقط    ،های  نه  دیگر 
متن رخداد   در  زیستن  تجربة  بلکه حاصل  غرب،  و  ایران  ذهنی  مقایسة  حاصل 
شکست هستند. این گرایش نیز به همان شکلی پدید آمد که ادبیات بازگشت به  

زیستی  تیعنی در ارتباط و در واکنش به منطق بحران جهان    خویشتن زاده شد.
دبیات به  ل گرایش اصلی در این ابه همین دلی  کند.را تجربه می  که روشنفکر آن 

انحراف  چون  مفاهیمی  میسمت  نظر  به  است.  انحطاط  و  شکست  این  ،  رسد 
میگرایش را  نوسازی ها  تجارب  به  روانشناختی  واکنش  و  پاسخ  یک  توان 

ارزیابی کرد و از »بازگشت به خویشتن« تا »انحطاط« را در این چارچوب قرار  
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 داد. 

 نتایج پژوهش 

شده از این دست بود  این پژوهش با هدف پاسخ به آن انجام    سؤاالت اولیه که
، ایجاد نهادهای مدرن و  قانون  های متعدد جهت استقرار حکومت که چرا تجربه

ا شکست  در نتیجه پیشرفت سیاسی و اقتصادی طی یک قرن اخیر در کشور ما ب 
آرمان قانون هنوز  مواجه شده است؟ چرا  مانند حکومت  یکصد سال پیش  های 

به صورت یکی از اتح امروز  نیافته و  هداف اصلی اصالحات سیاسی مطرح  قق 
ها بر اساس رهیافتی که در اینجا معرفی شد بر  ؟ پاسخ ما به این پرسششودمی

آنگاه که   فرآیند توسعه اجتماعی و سیاسی،  بود که در ترسیم  این مدعا استوار 
عاملیتی  )حتی  لیت دولت  ای مدون با عامروشنفکران ایرانی به جای ارائه برنامه

که نه به انتخاب دولت بلکه به مرور و تحت فشار اجتماعی به وجود آمده باشد(  
شده متوسل  گفتارهایی  خاص  به  فرآیند  یک  در  باید  جامعه  که  از  ت  اند  اعم 

  ت بازگشت به خویشتن، گفتگو با خویشتن و یا گذر از آن در رسیدن به تجدد  
شده باعث  نماید،  اصالطی  معارضه اند  فضای  و  شوند  متوقف  اجتماعی   حات 

با دولت مستقر تقویت شود. نتیجة این غفلت دور افتادن از هدف اصلی    مستقیم 
، اجتماعی و اقتصادی  حاصل سیاسیهای بیو گرفتار آمدن در دور باطل چالش

 بوده است. 
آمدن  شدند. آشناترین منظر به چگونگی پدید    هایی چگونه ظاهراما چنین پدیده

اندیشه گرایشاین  در  زیر  شرح  تحت  ها  آن  از  اغلب  که  است  متفاوت  های 
له های این مساترین تبیینشود و از موجهعنوان مواجهه سنت و مدرنیته یاد می

 رسد: است. این استدالل نکته بدیعی ندارد اما تا حد زیادی معقول به نظر می 
  ، اساسی آگاهی است و آگاهی مدرن های  * واقعیت تام اجتماعی دارای مؤلفه

پیچیده بسیار  استترکیب  تصادفی  و  ضروری  عناصر  از  :  1381)برگر،    ای 
های خاص  غربی محصول انتقال خوشه(. اما مدرنیزاسیون در جوامع غیر33-25
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 (.  25-33: 1381)برگر،   از نهادها و مضامین آگاهی است
تضادهای   وامع کمتر مدرن، مهمترین تبعات فرآیند انتقال آگاهی مدرن به ج*  

است. طبقهساختار  آگاهی  ابزار  با  نوسازی  فرآیند  به  معطوف  و  شناختی  بندی 
بندی  تعریف و دوباره طبقههای شناختی واقعیت را بازبندی جدید، مجموعهسنخ
 (.  25-33: 1381برگر، ) شوندد و از این طریق تضادها متولد میکنمی
آن*   از  میوضعیت  بحرانی  تکیهش رو  که  پاسخود  کردن  پیدا  برای  ها  گاهی 

رنیته  هایمان را به همراه دارد، مد وجود ندارد. سنت زیر سؤال رفته اما دلبستگی
اما پاسخ اعتماد نیست  به  قابل  این دو منطقی  تلفیق  های فراوان در چنته دارد. 

های حاصل از این وضعیت مشخصات خاصی پیدا  رسد. در نتیجه اندیشهنظر می 
 کند. می

فارغ از اینکه این رهیافت در تبیین جوامع در حال نوسازی تا چه اندازه معتبر  
می زیادی  اطمینان  با  ادبیات  باشد،  و  خویشتن  به  بازگشت  ادبیات  گفت  توان 

  "منطق بحران"اط تنگاتنگ با  انحطاط در چنین فضایی به وجود آمد و در ارتب
میجهان تجربه  را  نوسازی  که  است  میکندزیستی  نظر  به  از  .  ناتوانی  رسد 

خوشه انتقال  فرآیندهای  با  متقابل  شدید  مواجهه  تغییرات  و  مدرن  آگاهی  های 
ادبیات آخرالزمانییست در جهان بحراننحوة ز انبوهی از  ای زده در این دوره، 

اینجاست که چون   تولید کرد که شریعتی و طباطبایی سرآمد آنها هستند. نکته 
مختص   فقط  تجربه  سر  این  از  را  آن  هم  عادی  مردم  و  نبود  روشنفکران 

یافت.  می بسیار  مخاطب  روشنفکران  این  توسط  شده  تولید  ادبیات  گذراندند، 
  های سریع دوره نیم تعارضات شدید حاصل از نوسازیدلیلی ندارد که تصور ک

محمدرضاشاه و تجارب حاصل از انقالب اسالمی فقط بر عامة مردم تاثیر داشت  
 فارغ از آن بودند.   و روشنفکران

عقبنسل چرایی  به  پاسخ  در  تا  کردند  تالش  روشنفکران  از  ماندگی  هایی 
نظریهنظریه این  کنند.  دوره  پردازی  هر  تاریخی  تجربیات  تأثیر  تحت  پردازی 

های فکری در دو دورة تاریخی انبوهی از ادبیات شکست و انحطاط  بود. ناکامی
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اول و دوم در زمانهای روشتولید کردند که برخالف نسل مشروطه و    نفکری 
تنها راه نه  اول  برونپهلوی  برای  از عقبحلی  با رفت  بلکه  ندادند  ارائه  ماندگی 

تشدید تعارض دولت و جامعه امکان توافق بر سر اصالحات را به امتناع توافق  
از   ساختند.  خویشتن"نزدیک  به  این    "انحطاط "تا    "بازگشت  صعودی  سیر 

توان  رسد با حفظ فاصله مناسب، میبه نظر می  ن مشاهده کرد.تواناکامی را می
های چه فقط خود »شکستها را در برابر آنوادادگی و تسلیم فکری این جریان

ما  اش میتاریخی« امروز  روشنفکران  از  برای بخش زیادی  نامند مشاهده کرد. 
مانعی این  و  است  شده  تبدیل  ارزش  یک  به  نفسه  فی  دولت  با    است  تعارض 

 اساسی بر سر بهبود امور. 
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