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Abstract
The impact of the conflict between tradition and modernism is one of the
main issues in the social and political fundamental institutions. The
institution of freedom has always been influenced by this conflict. It seems
that one-sided turning to tradition or modernism and ignoring the other side,
as well as not paying attention to the lived experience of the Iranian people
and exploring only in the abstract arena are the reasons for this failure. In
this article, "strategic understanding" approach (based on the lived
experience of the Iranian people) addresses to this concept. By referring to
the history and lived experience, we argue the bases of human freedom in
Iran and its fundamental credit. By applying historical methodology, the
article tries to give an explanation of freedom based on the lived experience
of Iranians. In fact, conceptual metaphors are the means of drawing
observations and explaining ideas. The findings show that achieving this
goal goes back more than anything to the birth of specific human beings
norms having made fundamental changes in their behaviors and moral
attitudes. This article presents the bases of rising liberal attitudes subject /
"Radmanesh" in Iran.
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رادمنش و بازیابی سوژه ایرانی
امیر مقدورمشهود
شجاع احمدوند



دانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده
است« .آزادی» نهادی است که دستیابي به آن همواره دستخوش تنازع این دو قرار گرفته است .به نظر
ميرسد عدم توفیق نیل به آن یا به دلیل عدم توجه به یکي از این دو (سنت یا مدرنیسم) و تکیه صرفاً بر
سمت مقابل بوده یا راهحل در تعامالت انتزاعي و با فاصله از عرصهی زندگي انضمامي یا تجربه زیسته مردم
تجویز شده است .در این مقاله از رویکردی بنام «فهم استراتژیک» که مبتني بر تجربه زیستهی مردم ایران
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است برای نگریستن به این مفهوم استفاده ميشود .با رجوع به تاریخ و تجربهی زیسته ،مبادی آزادی انسان
تبیین شیوهای از آزادی با توجه به تجربهزیسته ایرانیان است .از روش تاریخي استفاده ميشود و استعارههای
مفهومي ابزار ترسیم مشاهدات و تبیین ایدهها ميباشد .یافتهها نشان ميدهد دستیابي به این هدف بیش از هر
چیز به برآمدن انساني باز ميگردد که تحولي اساسي در نگرش اخالقي و شیوهی رفتاری خود ایجاد کرده
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در ایرانزمین چیست و مباني اعتباری آن کدام است؟ این مقاله به دنبال پاسخ این سؤال بوده و هدف آن

است .این مقاله ترسیمي اولیه از یک سوژهی آزاد به نام «رادمنش» در ایرانزمین را ارائه ميدهد.
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کلیدواژهها :آزادی ،عدالت توزیعی ،رادمنش ،عدالت نسبی ،افق فهم مشترک.
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طرح مسأله
مدرنیسم از جزئيترین مسائل زندگي تا وقایع کالن بینالمللي را تحت تأثیر خود قرار داده
است .از قضا مهمترین مسأله قرون اخیر برای سرزمین ایران حضور همهجانبهی مدرنیسم
در تمامي عرصهها بوده است .رویارویي مردم این دیار با مدرنیسم از سویي و حضور
تأثیرگذار منطق و عادتهای سنتي از سوی دیگر موجب آشفتگي در همهی شئون زندگي
شده است .این آشفتگي برآمده از رویارویي دو نظام معرفتي است .نظام معرفتي پیشامدرن
که حاصل تجربهی زیستهی قرون متمادی بوده و به نحوی ضامن بقای زندگي مردم با
توجه به شرایط حاکم در این سرزمین است و نظام معرفتي مدرن که با محوریت عقالنیت
نوین انساني ،به دنبال تأسیس نهادهای جدید بهمنظور حل مسائل و رفع مشکالت پیش رو
است .مدرنیسم و عقالنیت مرتبط به آن حامل مفاهیم معناداری است که موجب
دگرگونيهای عظیم در زندگي انسان ميشود .در این میان یکي از مفاهیم محوری که
نقش بسزایي در تدوین سامان سیاسي و منطق حاکم بر تعامالت فيمابین داشته آزادی
است .بهواسطهی «آزادی ،»1اختیار ،حق تصمیمگیری ،حیطهی کنشگری و بسیاری دیگر از
نهادهای جاری در زندگي اجتماعي انسان در جهان نوین تعریف و مشخص ميگردد.
تعریف آزادی بهواسطهی عقالنیت انساني ،به معنای اعتباربخشي آن بر مبنای رویکردهای
علمي یا فلسفي است و مبتني بر دادههای عیني و مشاهدهی تکرار این اطالعات یا
احتجاجات حاصل از خردورزی خواهد بود .آشنایي ایرانیان با مواهب مدرنیسم ،با تالش
برای آزادی همزمان است .اگرچه این تالشها دستاوردهایي به همراه داشته اما شواهد
نشان مي دهد که نتوانسته به اهداف خود دست یابند .مرور وقایع و تحوالت سیاسي دورهی
معاصر حاکي از نقش بسزای سنت 2است .در وقایع معطوف به مشروطه ،نهضت ملي،
انقالب اسالمي و حتي امروز همواره سنت عاملي تعیینکننده در سیر تحوالت بوده است.
بهبیاندیگر بخش عمده ی این عدم موفقیت ،به مضامین سنت حاکم بر این سرزمین باز
1. Freedom
2. Tradition
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ميگردد .وجود سنت بهمثابهی امری واقعي در تاروپود زندگي مردم این دیار تنیده شده،
لذا هر تحولي بدون توجه به این مهم نمي تواند چندان مؤثر واقع گردد .در این مقاله با نگاه
انضمامي به تاریخ و تجربهی زیستهی 1مردم ایران ،تعریفي از آزادی فراهم ميشود .به این
معنا که سنت حاکم و تجربهی زیستهی مردم این دیار را بهمنظور حل مسأله که همانا امکان
آزادی انسان ایراني است تحت کنترل خود درآوریم .این مهم با اتخاذ یک دریچهی
معرفتشناختي کاربردی امکانپذیر است .این دریچه «فهم استراتژیک »2نامیده ميشود .از
این منظر به سنت و تجربهی زیستهی مردم ایران بهمثابهی یک ساختار نگریسته ميشود.
مجموعهای درهمتنیده که بهمرور ایام به وضعیت باثباتي دستیافته و همواره کنشها و
تعامالت اجتماعي و سیاسي را از خود متأثر ميسازد .شناخت این ساختار مستلزم فهم و
درک معنای نهفته در تعامالت اجتماعي و سیاسي است .هدف از این مهم ارائه درکي
متفاوت از سنت است که امکان برآمدن آزادی مدرن را میسر ميسازد؛ بنابراین این سؤال
قابلطرح است که با درک تاریخ و تجربهی زیسته ،مبادی آزادی انسان در ایرانزمین
چیست و مباني اعتباری آن کدام است؟ بهبیاندیگر با توجه به تجربهی زیستهی انسان
ایراني ،امکان برآمدن سوژهی ایراني متکي بر خرد خود بنیاد چه مشخصاتي خواهد
داشت؟ سوژهای که بتواند با توجه بهتمامي تحوالت پیشین امکان دوام و بقا داشته باشد.

پیشینه تحقیق
تولید ادبیات معطوف به آزادی نوین ،سالها پیش از مشروطه آغازشده و تا به امروز چند
موج را شامل ميشود .موج اول انقالب مشروطه را به ارمغان ميآورد .میرزا صالح
شیرازی ،میرزا حسینخان مشیرالدوله سپهساالر اعظم ،میرزا ملکمخان ناظمالدوله و میرزا
یوسفخان مستشارالدوله مؤلفان موج اول ادبیات آزادی و مشروطهخواهي بودند .فحوای
کالم ادبیات اولیه مشروطهخواهي حول این مضمون است؛ فساد و ناکارآمدی دیوان و
دربار موجب اضمحالل کشور شده و راهحل برونرفت از آن تنظیم «قانون» بهمنظور
1. lived experience
2. Strategic Understanding
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تحدید اختیارات درباریان و پایان بخشي به فساد و الاباليگری از سویي و تأسیس نهادهای
نوین به منظور ارتقای سطح کیفي زندگي مردم از سوی دیگر است (.)Adamiat, 1961
این ادبیات عمدتاً معطوف به دستگاه دیواني و دربار بوده و استدالل خود برای تغییر را از
بررسي الیههای متعفن و فاسد نظام برميگیرد .وضعیت زندگي اجتماعي مردم چندان
موردتوجه قرار نیست و عمدتاً سعي دارد تا شاه و فقها را برای نیل به قانونمندی اقناع
نماید« .ترقي» مفهوم محوری برای اقناع شاه است ( )Ibidو تطبیق معنای آزادی و
مشروطهخواهي با آموزههای دیني بهمنظور اقناع فقها صورت ميگیرد ( & Soleimani

 .) Rafaatipanah, 2015بدیهي است تشبیه مفاهیم نوین با مضامین سنتي یک اشتباه فاحش
است .مفاهیم در دو منظومهی فکری و معرفتي متفاوت معاني گوناگوني دارند که به منطق
حاکم در هر یک از آنها بازميگردد.
ادبیات مشروطهخواهي همراه با اختالط و تشبیه مفاهیم نوین با مضامین دیني تقریباً تا
پایان دورهی رضاشاه ادامه داشت .از شهریور  1221به اینسو با گشایش فضای سیاسي
شاهد بروز تعاریف و تفاسیر نویني از مفاهیم مدرن ازجمله «آزادی» هستیم .این تعاریف
عبارت بود از :تالش حزب توده برای بهکارگیری ادبیات مارکسیستي در تعریف آزادی و
فعاالن موسوم به جبهه ملي که تقریباً همان ادبیات مشروطهخواهي را با صراحت بیشتری بر
حقوق مدني و سیاسي پیگیری ميکردند .در کنار این دو جریان ،تالشهایي نیز با
محوریت باستانگرایي صورت ميگرفت .تقریرات احمد کسروی را ميتوان در این راستا
به شمار آورد (.)Tavana & Mirzaey, 2019
حزب توده با تأسي از آموزههای مارکس ،آزادی را منوط به پیروزی درشکاف
طبقاتي ميدید« .مالکیت ابزار تولید» عامل آزادی تلقي شده و ماداميکه در انحصار افراد
محدودی قرار داشت امکان دستیابي به آزادی غیرممکن بود .از همین رو آزادی به معنای
مبارزه با هر چیزی است که ربطي با سرمایهداری داشته باشد .در این میان وضعیت
پیشامدرن جامعه ایران مشکل عمدهای برای مارکسیستها به وجود ميآورد .اساساً مباني
سرمایهداری در ایران چندان قابلشناسایي نبود که بتوان آنها را عامل تحدید آزادی تلقي
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کرد .بهبیاندیگر روایت مارکسیستها از آزادی برخالف ادعای آنها با بستر سنتي و
تجربهزیستهی مردم این سرزمین نسبتي نداشت و بهتدریج مؤلفههای معنا بخش خود را
متأثر از فضای دوقطبي آن روزگار معطوف به مبارزه با بلوک غرب به سرکردگي
امپریالیسم آمریکایي نمود.
با کودتای  22مرداد انقطاع دیگری برای تبیین مفاهیم نوین در ایران به وجود آمد.
این انقطاع در کنار شیوع موج جدید تفکرات موسوم به «پسااستعماری» در جهان ،به
آزادی معاني تازهای اعطاء ميکرد .تفکر پسااستعماری واکنش به آموزههایي است که
پدیدهی استعمار با خود به سرزمین های مختلف برده بود .در این میان بسیاری از مفاهیم
نوین همچون آزادی نیز دستخوش بدبیني و بازیابي مجدد قرار ميگرفت .پسااستعماری
یک جنبش ضد غرب بود که به ارزشهای سنتي و بومي سرزمینهای مختلف بها ميداد.
از همین رو راویان وابسته به این جریان در مناطق پیراموني همچون ایران تالش داشتند تا
ضمن معنا بخشي به مفاهیم نویني همچون آزادی ،خط افتراقي میان خود و غرب ترسیم
کنند .ماحصل این نوع تفکر بازگشت به سنتهای پیشین و نگاه مجدد به مفاهیم نوین از
دریچهی سنت بوده است ( .)Moeini Alamdari, 2006رجوع به سنت و تاریخ برای
بازتعریف مؤلفههای مدرنیسم در ایران ادبیات فربهای را ایجاد کرده است .بهعنوانمثال
ميتوان از داریوش شایگان ،احمد فردید و عليالخصوص جریان اسالمگرایي نام برد.
با پیروزی انقالب اسالمي و دست باالی اسالمگرایان در بهرهمندی از موقعیت
پیشآمده ،ادبیات آزادی نزد وابستگان به این نحلهی فکری رشد و توسعه چشمگیری
داشته است .متأثر از جنس تفکر دیني ،مؤلفان این نحلهی فکری عمدتاً به آزادی عقیده و
اندیشه توجه ميکنند .در دفاع دینداران از آزادی عقیده و مذهب بهطورکلي سه رویکرد
متفاوت را ميتوان شناسایي کرد :رویکرد نصگرا ،رویکرد فقهي و رویکرد عقلي .در
رویکرد نخست ،نویسندگان ميکوشند با استناد به شماری از آیات ،روایات و یا سیره
پیامبر و ائمه نشان دهند که در اسالم تحمیل عقیده یا دین پذیرفته نیست .در ضمن با ارائه
تفاسیری نو از آیات ،روایات یا رفتارهایي که پیشازاین به آنها برای محکوم کردن یا
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محدود نمودن آزادی عقیده استناد ميشد تالش ميکنند آنها را با آزادی عقیده سازگار
سازند( .ازجمله افراد این رویکرد ميتوان از مهدی بازرگان ،عبدالعلي بازرگان ،حسین
مهرپور ،محمدتقي فاضل میبدی و محسن کدیور نام برد) .دسته دوم به سراغ احکام فقهي
ميروند و فقیهانه مي کوشند از شمار تعارضات بکاهند .برای مثال خاطرنشان ميکنند که
برای ارتداد قیودی وجود دارد که بهسادگي قابل تحقیق نیست( .حسینعلي منتظری و
یوسف صانعي از این دسته هستند) .در رویکردهای عقلي و کالمي خوانشهای گوناگوني
ارائه شده است .ازجمله؛ آزادی عقیده و مذهب امری ماقبل دیني قلمداد ميشود که واجد
حسن عقلي است (محسن کدیور) و آزادی در حقیقت مبنای انتخاب دین است (محسن
آرمین) و قبول دین و بندگي خود مسبوق به آزادی دانسته ميشود (عبدالکریم سروش).
همچنین تأکید ميشود که ایمان جز با آزادی اندیشه و اراده آدمي تحقق نميیابد و دوام
آن نیز در صورتي ممکن است که صورت انتخاب آگاهانه را از دست ندهد و دائماً
برخوردی معقول میان سخن و منطق مؤمنان و کساني که سخنها و منطقهای دیگر دارند
رخ دهد (مجتهد شبستری) (.)Aghaei Khouzani, 2006
بهغیراز جریان پسااستعمارگرایي و اسالمگرایان شاهد تالشهایي نیز هستیم که در
نگاه به مفاهیم نوین ،سنت را نیز لحاظ ميکنند .در تالشهای فکری این دسته از متفکران
به سنت بهمثابهی یک ابژه نگریسته ميشود (برخالف جریان اسالمگرایي و پسااستعماری
که از سنت یک منظر معرفتي ترسیم مينمایند) .سیدجواد طباطبائي ازجملهی این افراد
است .طباطبائي اگرچه متأثر از رویکردهای مدرن ،خارج از سنت و بهعنوان ناظر به آن
مينگرد اما عرصهی نگرش وی بیشتر ایدهها و ساحت انتزاعي 1تفکر است .طباطبائي در
کتاب خود تحت عنوان «ملت ،دولت و حکومت قانون» مدعي است که سنت و تاریخ
ایران ناظر بر عملکردی است که ميتوان آن را «وحدت در کثرت» نامید (گویا امری
متافیزیکال با عنوان «وحدت در کثرت» بر کلیهی تعامالت اجتماعي و سیاسي حاکم
است) .مبنای ادعای وی «نص» است .از همین منظر سنت ایران نزد وی تا پیش از ورود
1. Abstract
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مدرنیسم شامل سه بخش است :سنت ایران باستان ،سنت فلسفه یوناني و سنت اسالمي؛ که
هرکدام مبتني بر نصوص مربوط به خود است؛ اما با ورود مدرنیسم (در دوره ناصری) نص
دیگری در ایران شکل ميگیرد که وی تحت عنوان «سنت مشروطه» آن را معرفي ميکند.
طباطبائي معتقد است که عملکرد ذاتي «وحدت در کثرت» ایرانیان قاعدتاً ميتوانست به
تلفیق سنت اخیر با ارکان سه گانه پیشین منجر گردد .طباطبائي عدم حصول چنین نتیجهای
را ناشي از عملکرد سنتگرایاني ميداند که با خوانشي ایدئولوژیک از سنت ،مانع بروز
این خصلت شدند (.)Tabatabaei, 2019
در این مقاله رویکردی اتخاذ ميگردد که اصطالحاً «فهم استراتژیک» نامیده ميشود.
در این رویکرد برخالف ادبیات مشروطهخواهي ،دستگاه دیواني و درباریان محل بررسي
نبوده و شاه و فقها مخاطبان آن محسوب نميشوند .به زندگي انضمامي مردم رجوع
ميشود تا بهواسطهی آن امکان آزادی تبیین گردد .برخالف ادبیات مارکسیسمي متأثر از
ایدههای برآمده از جهان صنعتي نیست و سعي دارد تا با سنت و تجربهی زیستهی مردم این
سرزمین تعامل داشته باشد .برخالف ادبیات پسااستعماری از سنت دریچهای برای
معنابخشي متفاوت به مفاهیم نوین همچون آزادی استفاده نميشود و درنهایت برخالف
ادبیات اسالم گرایي و تقریرات سیدجواد طباطبائي صرفاً به نصوص و عرصهی انتزاعي
تفکر بسنده نمي کند و ضمن گریز از تجویزات متافیزیکال امکانهای میسر در تعامل با
زندگي روزمره و تجربهی زیستهی مردم را ميجوید .در این رویکرد در تعامل با سنت و
تجربهی زیستهی مردم برساختهای فراهم ميشود که ميتوان بهمثابهی یک ساختار به آن
نگریست .مجموعهای درهمتنیده که بهمرور ایام به وضعیت باثباتي دستیافته و همواره
کنشها و تعامالت اجتماعي و سیاسي را از خود متأثر ميسازد .شناخت این ساختار مستلزم
فهم و درک آن بهواسطهی نزدیکي و تبیین معنای نهفته در تعامالت اجتماعي و سیاسي
است .پسازآن بهمثابهی یک استراتژیست سعي ميشود تا این ساختار و بازتولید آن تحت
کنترل تغییرات معطوف به حل مسأله قرار گیرد .تجربهی تاریخي نشان ميدهد؛ سنت و
مدرنیسم به دلیل تفاوتهای اساسي در بنیانهای معرفتي خود بهراحتي قابلجمع نیستند.
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تنها ميتوان با اتخاذ استراتژی محاسبهشده نسبت به حل مسأله آنها را تحت کنترل خود
قرارداد .ازآنجایيکه «آزادی» یک مفهوم مدرن و مبتني بر مباني معرفتي جدید و خرد
خود بنیاد انسان ميباشد ،نیاز است تا بهمثابهی یکنهاد تأسیس گردد .تأسیس چنین نهادی
بدون در نظر گرفتن ساختار سنتي حاکم بر ایران عمالً امکانپذیر نیست (تجربهی تاریخي
قرن اخیر گواه این مدعا است) .تحت کنترل درآوردن سنت به معنای کاربرد بخشهایي از
آن است که مصالحي برای تأسیس نهاد نوین فراهم ميکند و درعینحال از تخریب آن
توسط دیگر بخشها جلوگیری مينماید.

 .3چارچوب مفهومی
 .0-3زحمت و آزادی
هانا آرنت در کتاب «وضع بشر» با ترسیم چند نهاد سعي ميکند هستي زندگي بشریت را
پدیدار نماید .در این میان مفاهیم کلیدی همچون آزادی نقش بسزایي دارند .دوگانهای
تحت عنوان «حیطهی عمومي» و «حیطهی خصوصي» بهمثابهی امری مکانمند بستر الزم
برای شناخت فعالیتهای اساسي زندگي بشر را مهیا ميکنند .فعالیتهای سهگانهی
«زحمت« ،»1کار »2و «عمل »2مفاهیم و ابزارهای اصلي «آرنت» برای تبیین وضعیت بشریت
است .آرنت بهواسطهی فعالیت «زحمت» نشان ميدهد که «آزادی» به چه طریقي از دوران
یونان باستان تا عصر مدرن تعریف شده است .آرنت «زحمت» را به فعالیتهایي اطالق
ميکند که ناظر بر ضروریات زندگي است .بدون زحمت هیچ موجود زندهای قادر به ادامه
حیات نیست« .زحمت» همان چیزی است که ما امرارمعاش مينامیم .این فعالیت در ادوار
مختلف تاریخي غرب نقش بسزایي در روابط اجتماعي و از آن مهمتر در تلقي غربیان از
«آزادی» داشته است .همانطور که آرنت ميگوید در یونان باستان اساساً «آزادی» فراغت
از فعالیتهای معطوف به ضروریات زندگي و فرصت کافي برای حضور در «حیطهی
1. Labor
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عمومي» و سخن گفتن مبتني بر فردیت خویش است ( .)Arent, 2015یونانیان ازآنرو به
بردهداری مشروعیت ميبخشیدند که امکان فراغت را برای دیگران فراهم ميکرد.

 .9-3زحمت و مدرنیسم
همین زحمت در دورهی مدرن نیز نقشي کلیدی ایفا ميکند .آدام اسمیت ،جان الک و
کارل مارکس هر سه بهواسطهی «زحمت» مباني نظری خود را بر پا ميدارند .عصر مدرن
دورهی ورود ماشینآالت ،برپایي کارخانجات و شکلگیری جماعتهای انساني فاقد
تخصص است« .تولید» این یگانه رمز پیروزی مدرنیسم بر دیگر شیوههای زیستي ،مبتني بر
کار ساده و همطراز با زحمت پیشپاافتاده اما جانفرسا بوده است .تولید انبوه و انباشت
سرمایه که مشخصهی اصلي مدرنیته است ،تنها با تکثیر زحمت میان انبوه انسانها ممکن
شده است .تولید انبوه چیزی نیست جز تکرار اعمالي ساده توسط افراد بسیار که از تجمیع
آنها محصولي پیچیده اما یکسان در تیراژ باال به دست ميآید .با اهمیت یافتن کار ساده یا
همان «زحمت» متفکران سیاسي نیز توجه خود را به آن معطوف کردند .جان الک که
تالش ميکند تا آزادی را در حیطهی خصوصي بجوید ،مالکیت را مبنای کار خود قرار
ميدهد .به گفتهی آرنت « :الک بنیاد مالکیت خصوصي را بر چیزی قرار داد که بیش از
همهچیزهای دیگری که وجود دارد به شکل خصوصي دارای آنیم« :مالکیت [انسان] در
شخص خودش» ،یعني در بدن خودش« .زحمت بدنمان و کار دستهایمان» یکچیز واحد
ميشوند زیرا هر دو «وسایلي» هستند برای «تصاحب» آنچه خداوند ...بهصورت مشاع و
مشترک ...به انسانها داده است»؛ و این وسایل ،بدن و دستها و دهان ،تصاحبکنندگان
طبیعياند ،زیرا «به نحو مشاع و مشترک به نوع بشر تعلق ندارند» بلکه هر شخص برای
استفاده خصوصي او عطاشدهاند» ( .)Arent, 2015: 174همانطور که مشاهده ميشود
الک زحمت را خصوصيترین عملکرد انسان ميشمارد چراکه ناشي از فعالیت بدن و
دست است که صرفاً در اختیار فرد قرار دارد .بر همین مبنا مالکیت زمیني را که حاصل
دسترنج انسان است امری مشروع قلمداد کرده و تجاوز به آن را تخطي از احکام الهي
ميشمارد .آدام اسمیت نیز از زحمت استفاده شایاني برده است .اسمیت بهخوبي دریافت
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که «زحمت» هزینهای است که قیمت کاال را تعیین ميکند .این کشف اسمیت «زحمت» را
از زندان تنگ ضرورت رها و آن را عنصر اساسي سازوکار تولید پس از انقالب صنعتي
نشان داد .همین کشف اسمیت جانمایه منظومه نظری مارکس قرار ميگیرد و زحمت را
فعالیتي قلمداد ميکند که نهتنها به بازتولید خود مشغول است بلکه ارزشافزودهای را نیز به
همراه دارد که بنیان سرمایهداری از آن نشأت ميگیرد .ارزشافزودهای که عدهای قلیل با
خشونت و سرکوب اکثریت ،آن را در انحصار خود قرار ميدهند .اگر الک از زحمت
حریم خصوصي را مقدس مينمایاند ،اسمیت بهواسطهی آن قوانین بازار و کارل مارکس
نیروی زحمتکش یعني «کارگران» را به عرش ساحت سیاست ميرساند.
اگرچه مدرنیسم لحظهی گسست غرب از گذشتهی خود تلقي شده ،ولي درواقع
سنت یوناني «افق فهم مشترک» غربيها از آزادی ،حق شهروندی یا سوژگي انسان
محسوب مي شود .سنتي که ناظر بر ارتباط مستقیم میان آزادی افراد و فعالیت معطوف به
تأمین ضرورتها است .زحمت که روزگاری عامل تحدیدکنندهی کنشگری انسان در
حیطهی عمومي محسوب ميشد و حضور در این حیطه مستلزم رهایي از «زحمت» بود ،در
عصر مدرن عامل رهایي و آزادی قرار گرفت .منطق همان منطق است اما با توجه به
تغییرات در شیوهی تولید و ظهور سرمایهداری با محوریت «انباشت سرمایه» که بدون
«زحمت» میسر نميباشد ،باعث شد که اندیشمندان نقش و کارکرد متفاوتي از این فعالیت
بشری برای آن قائل شوند .بهنحویکه «زحمت» نهتنها مانع آزادی نیست بلکه خود عامل
آن ميباشد .همین تغییر است که به تولید انبوه قداست ميبخشد و اعتباری برای آزادی
تلقي ميگردد.
فعالیت «زحمت» معطوف به تأمین ضرورتهای زندگي مبنای امکان دو فعالیت
دیگر برای انسان است .با مرور تعریف آن دو یعني «کار» و «عمل» بیشتر به این مهم واقف
ميشویم .از منظر آرنت« ،کار» ناظر بر ساختن یا آفریدن چیزی است .انسان بهواسطهی کار
و آفرینش ،موجودیت و هویت خود را بر طبیعت تحمیل ميکند .تغییر اشیایي از طبیعت به
شکل منحصربهفرد و مانا ،غایت کار ميباشد .این غایت توانایي منحصربهفرد انسان را به
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رخ ميکشد و عامل معرفي وی است .)Arent, 2015: 230( .بدیهي است امکان فعالیت
«کار» به شکلي بهینه و انبوه منوط به تأمین ضرورت است.
«عمل» نیز از این قاعده مستثني نیست .سخن و عمل انحای ظهور یا نمود یافتن
انسانها بر یکدیگرند ،آنهم نه به واقع در مقام اشیایي فیزیکي بلکه در مقام انسان ( Arent,

« .)2015: 277عمل» کنش جمعي انسانها است که بهواسطهی آن بتوانند نظام اجتماعي و
سیاسي خود را سامان دهند .در یونان کساني ميتوانستند وارد «عمل» شوند که آزاد و فارغ
از تأمین ضرورت یعني کنش «زحمت» ميبودند .با این اوصاف ميبینیم که «زحمت» حکم
بنیان زندگي بشری را دارد .اگرچه تأمین ضرورت وجه مشترک انسان با دیگر حیوانات
است اما همین کنش ابتدایي بنیان منطقهای گوناگون زیستي در سرزمینهای مختلف را
شکل داده است .کاربرد مفاهیم فوق بهتنهایي کفایت نميکند و نیاز است تا از منظومهی
نظری دیگری استفاده شود.

 .3-3منظومه نظری ریکور پیونددهنده مفاهیم
در این پژوهش منظومه نظری پلریکور دریچهای برای نگریستن به موضوع و مسألهی
مطرح شده است .ریکور را پل ارتباطي میان گادامر و هابرماس ميدانند .اگر گادامر
همواره بر سنت تأکید کرده و دانش و زندگي امروز را تداوم گذشته ميپندارد و در طرف
مقابل هابرماس هر ایدهای برای زندگي را حاصل توافق در زندگي آن روز ميشمارد ،پل
ریکور موضعي میاني داشته بهطوری که امروز و گذشته را در عین استقالل مرتبط به هم
ميداند .ریکور «سنت» را ساختاری ميداند که همواره در زندگي افراد حضور دارد اما وی
همواره کنش های فارغ از ساختار را نیز مورد شناسایي قرار داده و امکانپذیر ميشمارد.
ریکور در آثار خود به این پرسش ميپردازد که چگونه باید این واقعیت را تبیین کرد که
سوءاستفاده از اختیارمان ،یعني داشتن اراده شر ،ممکن است؟ ریکور استدالل ميکند این
امکان در عدم تناسب بنیادیني ریشه دارد که مشخصه ابعاد متناهي و نامتناهي آدمي است.
شکاف بین [ biosبیوس] یا زندگي متعین و زمانمند و مکانمند انسان و [لوگوس ]logos
یعني بهرهگیری وی از عقل که قادر به درک کلیات است ،مظهر این عدم تناسب است.
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این عدم تناسب در تمام جنبههای وجود انسان نمایان است؛ چنانکه در ادراک ،در اندیشه
و گفتار ،در ارزش گذاری و در کنش مشهود است .ما به دلیل همین عدم تناسب هرگز به
تمام و کمال با خودمان کنار نميآییم و ازاینرو ممکن است به راه خطا برویم .ما
خطاپذیریم ،اما درعینحال  ،بنا بر همین امر ،شر ،یا سوءاستفاده از اختیارمان ،امری اصیل یا
ضروری نیست .همچنین این عدم تناسب موجب بيمعنا شدن وجودمان نميشود .بلکه
درست بهموجب همین عدم تناسبي که مایه خطاپذیری ما و امکانپذیر شدن شر انساني
است ،خیر ،معرفت و موفقیت ممکن ميشود .این عدم تناسب همان چیزی است که ما را
از یکدیگر متمایز ميکند -چرا هر یک از ما تعین زماني-مکاني یگانه خود را دارد -و
درعینحال موجب ميشود بتوانیم از طریق لوگوس با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم ،از
طریق چیزی که غایت آن بر گذشتن از این منظرهای متعین است ( & Dauenhauer

.)Pellauer, 2015
دعوای قدیم و جدید در عرصهی دانشگاهي به دعوای میان هرمنوتیک و علوم
انتقادی قابل تعبیر است .یکي از آنها ریشههای حقیقت را محصول انسان دربند در گذشته
ميداند و دیگری عقل و توانایي انسان را فارغ از هر گذشتهای برای کشف حقیقت کافي
ميشمارد .هرمنوتیک یا علم تأویل حول محور «فهم» شکل گرفته است .بدین معنا که
جهان انساني قابلفهم است و نه شناخت .پیروان این نحلهی فکری اساساً معتقد هستند که
پیشداوری در مواجههی با جهان انساني همواره وجود دارد و حذف آن غیرممکن است.
(حذفي که منادیان علم جدید به دنبال آن بودهاند) .لذا در هرمنوتیک فهم بهتر منوط به
داشتن پیشفرضهای واقعي و حذف پیشفرضهای کاذب است؛ اما مدرنیسم
معرفتشناسي خود را در فاصلهگذاری بیگانهساز استوار ساخته است .پیش فرضي که
هستي شناختي را برای پیگیری عیني علوم انساني میسر ميسازد همین بیگانهسازی فاعل
شناسا نسبت به موضوع شناسایي است .برعکس پیروان هرمنوتیک ،علوم انتقادی به دنبال
فهم نیست بلکه آگاهي است .آنها به دنبال تمیز میان آگاهي راستین از آگاهي کاذب
هستند و این تمیز گذاری میان دو آگاهي را «نقد» مينامند .ریکور معتقد است دو
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گانهسازیهای نزد اصحاب هرمنوتیک (یعني تمیز پیشفرض واقعي از پیشفرض کاذب)
و اصحاب علوم انتقادی (تمیز آگاهي کاذب از آگاهي راستین) ميتواند بنیاني برای تحمل
این دو رویکرد از جانب یکدیگر ميباشد .وی این همنشیني را به این صورت طرح
ميکند :آیا نقد در هرمنوتیک ممکن است؟
وی معتقد است از هایدگر به اینسو مساعي هرمنوتیک تماماً معطوفِ بازگشتن به
بنیادها بوده است ،حرکتي که از پرسش معرفتشناختي ناظر بر شرایط امکان علوم انساني
به ساختار هستيشناسي فهم کشیده ميشود .لذا وی ميپرسد آیا حرکت بازگشتي از
هستيشناسي به معرفتشناسي امکانپذیر است؟ ( .)Ricoeur, 2016از گفتهی فوق
اینگونه استنباط ميشود که با تبدیلشدن مؤلفههای معرفتي به پدیدهای هستي شناختي
عمالً روند معرفتي متوقف ميشود و نوعي انجماد صورت ميپذیرد .فراموش نکنیم که از
منظر پیروان هایدگر هستي چیزی جز خود «فهم» نیست .پژوهشگری که بهواسطهی
هرمنوتیک به دنبال کشف معنای نهفته در متون و یا «سنت» است با درگیر شدن ذهن وی
در فرایند «فهم» عمالً جزئي از سنت ميشود و امکان آنکه بتواند نسبت به آن موضع
انتقادی داشته باشد منتفي ميگردد .فراموش نکنیم حرکت از وضعیت موجود به وضعیت
مطلوب یعني همان چیزی را که هابرماس عالقه به رهایي مينامد در گرو موضع انتقادی
پژوهشگر است .ترکیب فاعل شناسا با موضوع شناسایي در فرایند «فهم» با آنکه ميتواند
روایتي نوین از «هستي» باشد ،اما توانایي نقد از پژوهشگر گرفته ميشود .ریکور برای رفع
این مشکل به دنبال حرکت هرمنوتیک بهسوی نقد است .از این منظر پدیدارشناسي حاصل
از هرمنوتیک برای رهایي از بن بست باید شامل دو مرحله شود .مرحله اول؛ پدیدارشناسي
و مرحله دوم؛ فاصلهگرفتن از پدیدهی فوق و اتخاذ موضعي خارج از آنکه امکان نقد را
میسر ميسازد.
ریکور برای دستیابي به این موقعیت معتقد است بجای آنکه هرمنوتیک از «تبیین» به
بهانه های مختلف گریزان باشد باید آن را بپذیرد .تبیین یک پدیده بهمثابهی یک ساختار
این امکان را فراهم ميسازد که هرمنوتیک بجای فهم (درهمآمیختگي پژوهشگر با
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موضوع پژوهش) به پژوهشگر موقعیت نقد اعطاء ميکند .بهبیاندیگر با تبیین سنت بهمثابه
ساختار این امکان فراهم ميشود که بهمثابهی یک گفتار در مقابل ساختار بتوان نیل از
وضعیت تحمیلي موجود به وضعیت بهتر را تصور کرد ( .)Ibidبا تأسي از گادامر ميتوانیم
ابتدا از «افقهای فهم مشترک »1نام ببریم که میان مردم میدان و پژوهشگر برقرار ميشود و
سپس آن را بهمثابهی یک ساختار 2تلقي نماییم .این همان موقعیتي است که «فهم
استراتژیک» را ممکن ميسازد؛ یعني موضعي که پس از فهم ساختار تعامالت قدرت در
سنت و تجربهی زیسته ی مردم این سرزمین ،به شکلي استراتژیک نهادهای مدنظر خود را
تأسیس ميکند.

 -0روش تحقیق
روش این مقاله «تاریخي» است .این روش کمک ميکند تا تعامالت مرسوم جوامع هویدا
گردد .در این مقاله با رجوع به متون تاریخي و تفسیر آن ،چگونگي عملکرد سامان قدرت
در تعامالت اجتماعي و سیاسي بررسي ميشود .جهان از دید افراد موردمطالعه ترسیم
ميگردد و باور بر این است که فعالیتهای روزمره بر معاني مهم اجتماعي و سیاسي داللت
دارد .بدیهي است جنبههای خاصي از زندگي اجتماعي و سیاسي انتخابشده و از پردازش
موضوعات متنوع اجتناب ميشود .عمدتاً دادهها بدون فرضیههای ثابت موردبررسي قرار
ميگیرد و ایدههای احتمالي برآمده از این روش مبتني بر دادهها (زمینهای) است و در
کنش متقابل با آنها شکل ميگیرد .شواهد و مدارک محدود و غیرمستقیم است و به
شکل کتابخانهای جمعآوریشده و سعي ميگردد که سازوکارهای جاری در ادوار گذشته
بازآفریني شود .برای نمایش این سازوکارها در تاریخ نیاز به ابزار کمکي است .در این
مقاله استعارههای مفهومي چنین نقشي دارد.

1.Horizon of common understanding
2. Structure
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-5یافتههای تحقیق
با توجه به موارد فوق ابتدا سعي ميشود بهواسطهی متون معتبر با تجربهی زیستهی تعامالت
سیاسي و اجتماعي حول فعالیت «زحمت» یا تأمین معیشت مردم این دیار آشنا و با تفسیر به
سمت ایدهپردازی اولیه رویم .سپس با مصداقهای عیني مفاهیم کلیدی تبیین و ایدهی
مذکور پراختهتر و مستحکم ميگردد.
امرارمعاش در ایران قدیم چندان تنوع چشمگیری ندارد .مهمترین فعالیت معیشتي
کشاورزی است که در اینجا بهاختصار سازوکار حاکم بر آن نشان داده ميشود.

 .0-5کشاورزی
یکي از مهمترین پژوهشگراني که به سازوکار و مراودات سیاسي و اجتماعي حول فعالیت
کشاورزی پرداخته« ،لمبتون» است .ابتدا چند فقره از تقریرات وی ارائه ميشود.
« در زمان سلجوقیان مناسبات و رابطه بین حکومت مطلوب و زراعت مولد ،نیک
فهمیده و درک شده بود و بهخوبي کارآیي داشت ،ولي سلطه و سیطره مغوالن این دورنما
را به هم ریخت :مغوالن حکومت و دولت را متکي بر اردوی خانهبهدوشي ميدانستند و
چ ندان توجهي به زراعت و کشاورزی نداشتند ...در زمان سلجوقیان قدرت سیاسي را
کشاورزی و زراعت جاافتاده و پیشرفته تأمین ميکرد و حالآنکه در ایام مغوالن ،ساختار
رهبری و قدرت دولت بر تحصیل مراتع وسیع برای واحدهای عشیرتي که حمایت نظامي
را سامان ميدادند ،متکي بود» (.)Lambton, 2007: 194
«عایدات دولت در سدههای نخستین اسالمي بیشتر از محل خراج تأمین ميشد .در
زمان سلجوقیان نیز این قاعده برقرار بود ...دولتها تا آنجا که مقدور بود ،بر میزان عایدات
مي افزودند ولي توان زمین برای تأمین عایدات در درازمدت ،مستلزم کشت آن و کنار
آمدن با رعایا (شخم گران زمین) و محدود ساختن نیازهای دولت در یکزمان قابلقبول
بود ،رعایا و کشاورزان حالت سرف نداشتند و دستکم ظاهری هم که شده در رها کردن
زمین خود آزاد بودند ،گو اینکه بعضي از حکام درصدد تحدید این آزادی برميآمدند.
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اگر باری که نیازهای دولت (و یا نیازهای ارباب) برگرده دهقانان تحمیل ميکرد ،غیرقابل
تحمل ميشد ،آنها از اراضي خود فرار ميکردند و اراضي متروک ميماند» (.)Ibid: 203
«افضلالدین احمد بن حامد کرماني خطاب به قوامالدین زوزني که حدود سال
 112/7-1211صاحب کرمان شده بود از وضع آنجا ميگوید و اینکه در این والیت هیچ
نوع امنیت و یا عمارتي نیست و وضع رعایا هم چندان تعریفي ندارد و چون «هر شش ماه و
یک سال والیي نو و مقطعي تازه آید ،محالست که والیت کسوت عمارت پوشد و رعیت
بوی سالمت بیند و شربت راحت نوشد .چه هر مقطع که ميرسد آنچه ميبیند از حاصل
دقت و موجود دخل مي برد و چیزی از مستقل به طریق قرض و یا بر سبیل عنف نیز
استخراج ميکند و چون مقطع دیگر ميرسد گرسنه و برهنه و کیسه تهي آورده که پر
کند.)Ibid: 204( ».
اگرچه لمبتون قصد دارد از سطور فوق سامان سیاسي –اقتصادی دوره تاریخي
مذکور را ترسیم کند اما وقتي از منظر مردم آن دوره به وقایع بنگریم در این سطور معاني
دیگری پدیدار ميگردد .فقرهی فوق ناخودآگاه خواننده را به سمت قیاس تعامالت
معیشتي جاری در ایران با یونان سوق ميدهد .همانطور که ميدانیم نظام حکومتي در
ایران با یونان باستان متفاوت بود .آزادی نزد مردم یونان باستان و بعدتر جمهوری روم،
چگونگي استقالل از پادشاهان و فراغت از سلطه یک فرد بود .این موضوع هم در دولت -
شهرها و هم جمهوری روم مشهود بود ()Crick, 2008؛ اما وقتي پا به سرزمین ایران
مينهیم چنین معادلهای عمالً محو ميشود .سرزمین ایران عرصهی حضور شاه است .این
حضور نقش بسزایي در سازوکار تأمین معیشت و بهتبع آن روابط میان افراد حول این
«ضرورت» داشت .رونق کشاورزی و تأمین معیشت مردم از این راه ارتباط مستقیمي با اراده
حاکم وقت داشت بهنحویکه بسته به سیستم حکومتي ،کشاورزی با افتوخیز مواجه
ميگردید .همانطور که مشاهده ميشود لمبتون جایگاه کشاورزی و بهتبع آن زمین در
تأمین معیشت مردم را میان دو سلسله سلجوقیان و ایلخانیان مقایسه ميکند .او ميخواهد
نشان دهد به همان نسبت که سلجوقیان حکومت متمرکز پایتختنشین را برگزیده و تأمین
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خراج خود را از فعالیت کشاورزی ميپنداشتند ،ایلخانیان بادیهنشین عامل تخریب و
گسیختگي این شیوه از معیشت بوده اند؛ اما برای این مقاله آنچه اهمیت دارد درک این
نکته است که معیشت مردم همواره به اراده حکومت در امر کشاورزی مربوط بود .این
ارتباط به «فهم مشترکي» در میان ایرانیان بازميگشت که بر اساس آن تأمین معیشت
رابطهی مستقیم با اراده حاکم دارد؛ یعني معادلهای که در غرب بین «زحمت» و «آزادی»
شکلگرفته ،در ایران بین «زحمت» و «اراده حاکم» استوار شده بود .از این منظر دیگر
تفاوتي میان افراد در اجتماعات بهواسطهی نوع فعالیت آنها دیده نميشود .البته این به
معنای آن نیست که در میان افراد جامعه اقشار مختلف و اختالف درآمد وجود نداشته بلکه
میان آزادی و شیوهی فعالیت ارتباط معناداری دیده نميشود .آنچه تمایز افراد در یونان را
صورت بندی کرده تفاوت در نوع فعالیت است .گویا با صورتي جدول گونه کلمات
متقاطع از خطوط مستقیم افقي و عمودی مواجه هستیم که خانههای مربع هر جدول محل
حضور افراد با فعالیت مشخصي است .افراد حاضر در برخي از مربعها موظف به فعالیت
زحمت هستند تا معاش خود و دیگران را تأمین نمایند و افراد حاضر در مربعهای دیگر
فراغت الزم برای حضور در حیطهی عمومي و بهتبع آن آزادی بهمثابه یک شهروند را
برخوردارند .آزادی عدهای درگرو زحمت دیگران است .مربعهایي که فرصت نمود در
حیطهی عمومي را ندارند مانند خانههای سیاه جدول کلمات است .آنها فقط ضرورت را
تأمین ميکنند و هیچ هویتي از خود ندارند؛ اما در ایران صورتبندی اجتماعي هیچ
شباهتي به جدول کلمات متقاطع ندارد .اجتماعات ایراني بیشتر به الگوهای بازتابي فیزیک
شباهت دارد .قدرت فائقه بهمانند چراغي است که در یک اتاق روشن ميشود و بهواسطهی
آن اجزا و اشیاء آن اتاق فرصت نمود ميیابند .ماداميکه چراغي روشن نیست در ظلمات
حاکم بر اتاق هیچچیز قابلتشخیص نميباشد .در روشنایي نور چراغ یا همان قدرت فائقه،
اجزا یا افراد چندان به لحاظ منزلت و شئون اجتماعي تفاوتي ندارند .هر یک به کاری
مشغول است و از تجمیع آنها زندگي اجتماعي میسر ميگردد .نباید این اتاق را همان
حیطهی عمومي در یونان قلمداد کرد .حیطهی عمومي در یونان امکان حضور مربعهایي که
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هر یکحرفي از حروف الفبا را در خود جا داده ،ميباشد .این حروف در کنار یکدیگر
کلمات را ميسازند که قدرت سیاسي و اجتماعي از آن ناشي ميگردد؛ اما در ایران
حضور و نمود اشیاء بهواسطهی روشنایي چراغ امکان شکلگیری قدرت در ساحت سیاسي
نیست .توان فائق کماکان در انحصار چراغ است .تواني که برآمده از تجمیع حروف،
کلمات و جمالت نیست بلکه صرفاً بر زور و خشونت عریان مبتني است .بیشتر همان زوری
است که از شمشیر آخته برميآید .در ادامه به مختصات این اتاق اشاره ميشود.
لمبتون اذعان دارد که «امنیت» عامل اصلي در تعیین قیمت زمین بوده است
( .)Lambton, 2007: 155چیزی که لمبتون ميگوید امر غریبي نیست .اتفاقاً با برداشت و
تفسیر این مقاله از مناسبات آن روزگار منطبق است .در سرزمیني که مدام بستر یورش و
تهاجم از هر سو بوده ،زمین کشاورزی ارزش و اعتبار چنداني نخواهد داشت و زماني که
امنیت توسط حاکمي برقرار ميگردید زمینهای آن منطقه ارزشمند و تمایل به کار بر
روی آن افزایش ميیافت .حراست از زمینهای کشاورزی و امکان زندگي و تأمین
معیشت مردم در عصر گذشته سختيها و مصائب خاص خود را داشته است .یکي از
راهکارهای شاه برای حفاظت از زمینهای کشاورزی رویآوری به اقطاع است .سیستم
اقتصاد حکومتي که هر والیت و منطقهای بهصورت اقطاع در اختیار حاکمي محلي قرار
ميگرفت .بدیهي است در ایران مالک اصلي کلیهی زمینها شاه بوده و دیگران صرفاً
مستأجران وی در مقاطع زماني کوتاهمدت هستند .ممکن بود این حاکمان محلي امنیت
کشاورزی را مهیا ،یا با زیادهروی در ظلم و جور موجبات رکود تولید در منطقه را فراهم
آورند .رکود منجر به کاهش خراج ميگردید و چندان به مذاق شاهنشاه خوش نميآمد .به
همین دلیل همواره ترتیبات خاصي برای اخذ خبر از وضعیت مناطق مختلف برقرار
ميگردید .همین ترتیبات مفر تظلمخواهي و تحدید حاکمان محلي محسوب ميگردید.
این وضعیت کمي شمایل اتاق مذکور را شفافتر ميکند .گویا این اتاق در عمارت
بزرگتری قرار دارد که بهصورت استیجاری در اختیار کسي قرار گرفته و کساني در این
اتاق به زندگي مشغول ميباشند .آنها امیدوارند که در صورت اجحاف اتاقدار ،مالک
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عمارت مرجع رسیدگي و دادخواهي است .هرچند که امنیت ایجادشده همواره نسبي بوده
و شکننده است (متعاقباً این موضوع تشریح ميگردد) .در اینجا شاهد رابطهای وثیق حاکم
و اتباع به واسطه ی تأمین معیشت هستیم .ایرانیان همواره به دنبال حاکمي بودهاند که بتواند
از آن ها در مقابل متجاوزان و ظالمان حمایت کند .این حامي تنها عنصر حاضر در حیطهی
سیاسي محسوب ميشد .در قیاس مجدد با یونان باید گفت ،افراد در ایران هیچگاه بر مبنای
حضور در حیطهی عمومي یا خصوصي به آزاد و برده تقسیم نميشدند .اساساً حیطهی
عمومي به آن معنای یوناني در ایران وجود نداشت .عرصهی سیاستورزی فقط در دستگاه
دیواني و دربار خالصه ميشد .در عوض ایرانیان با واگذاری عرصهی سیاستورزی به
شاهان انتظار تأمین امنیت و معیشت را داشتند .آنچه ایرانیان را حول نهاد شاهي گرد هم
ميآورد برخالف تصور ،خصوصیات عجیبوغریب شاه نبود بلکه توانایي وی در حراست
از معیشت مردم موجب این امر ميگردید .ارتباط مستقیم میان معیشت و شاه در مناسبات
دیگری نیز قابلمشاهده است .مدیریت آبیاری و مالکیت قناتها ( Homa Katouzian,

 )2011; Wittfogel, 2012; Alamdari, 2019اگرچه از سوی محققان نامبرده عامل
استبداد تلقي ميشود اما برای مردم این دیار از مواهب تأمین معیشت به شمار ميرفت.
همچنین مالکیت زمین نیز ناظر بر همین امر است .مالکیت در ایران بهطور عمده در اختیار
شاه قرار داشت که به زمینهای خالصه شناخته ميشد .مابقي سازوکارهای مالکیت زمین
اعم از اقطاع ،تیول ،سیورغال و ممالک ،در نسبت با مالکیت شاه قابلشناسایي بود؛ یعني
بهنوعي آنها نیز با ارادهی شاه تغییر ماهیت پیدا ميکرد .بهعنوانمثال این فقره مربوط به
دورهی قاجار است« :امالک خالصه دیواني ازآنجاکه مراقبت مخصوصي نداشت...غالباً در
عداد ضیاع مخروبه محسوب ميگردید ...امناء دولت و رجال مملکت برحسب اشارت
شخص همایوني ...مزارع و قری و مستغالت دیوان اعلي را به اهل ثروت و مکنت از
طبقات رعیت بفروختند و قبالجات صحیح مزین به خط آفتاب نقط و خاتم خورشید توام
به مشتریان بسپرند» ( .)Etemad Al Saltaneh, 1977: 177همچنین در همین دوره نیز با
این فقره مواجه هستیم« :بسیاری از آبادیها به تیول داده شده بود؛ بدینسان که کساني که
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از درباریان و از سرکردگان فوج و مانند اینها از دولت ساالنه یا ماهانه گرفتندی ،دولت
به جای آنکه خود یکسره پردازد ،مالیات یک دیهي را به او واگذاردی که خود از
دیهنشینان بگیرد» ( .)Kasravi, 2004: 228تغییر ماهیت مالکیت بسته به اراده شاه امر بسیار
عادی محسوب ميگردید .بهطور مثال در دوره صفویه شاهد تغییر ماهیت زمینها از شکل
ممالک به خالصه بنا بر اراده شاه عباس هستیم .این مهم وقتي صورت گرفت که نقدینگي
خزانه به منظور تأمین نیروی نظامي کاهش یافته و راه حل در واگذاری امالک به شکل
خالصه بوده است (.)Savory, 1984: 69
نقش محوری شاه در تعیین تکلیف زمینهای زراعي بهخوبي نشان ميدهد که تا چه
اندازه مردم برای رفع ضرورتهای زندگي متأثر از ارادهی شاه بودند .حال تصور کنید که
نظام مشروطه قرار است حدود اختیارات شاه را کاهش و به مردم واگذار نماید .بدیهي
است چنین فرایندی موجب شکلگیری چه خأل وسیعي در ساختار فکری مردم این
سرزمین شده و آشفتگيهای اجتماعي را به همراه خواهد داشت .با این اوصاف به سراغ
پدیدههای دیگری ميرویم تا سازوکارهای تأمین «ضرورت» در ایران شفافتر شود.

 .9-5بساط خیرات
در ایران برخالف یونان نه تنها فراغت از تأمین معیشت ،فرصتي برای آزادی نبود ،بلکه
زحمت برای تأمین معیشت موجب کسب منزلت اجتماعي نیز بشمار ميرفت .در زندگي
شهری ایران قدیم یک فرد بازاری زندگي کامالً مشخص و قابل پیشبیني داشت .تمام
هموغم بازاری« ،حاجي» شدن بود .این مفهوم بار معنایي خاصي را تداعي ميکرد .حاجي
بودن نهتنها میزان وابستگي فرد به احکام اسالمي را تبیین ميکند (وی را متعهد نشان
مي دهد) بلکه با توجه به هزینه سفر حج در آن ایام ،بر میزان تمول وی نیز حکایت داشت.
مایکل ای .بونین نیز در پژوهش خود برای شناخت بازار در ایران به این مؤلفه توجه دارد
وی ميگوید:
«رتبالت اهمیت مظاهر مذهبي در بازار قزوین را بررسي کرده و نشان داده است که
برای تجار لقب حاجي یکي از مشهودترین نمادهای مذهبي بودن (و همینطور ثروتمند
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بودن) ميباشد .به نظر ميآید که در یزد هم به خاطر یکسان بودن نسبت حاجيها ،یک
نظام ارزشي مشابه در خیابانها و بازار حاکم است)Bonine, 2007( ».
بازاریان با کسب مقام «حاجي» به منزلت اجتماعي مد نظر خود دست ميیافتند .این
مقام اقتضائاتي را در بر دارد .یکي از اعمالي که حاجیان خود را موظف به آن ميدانند،
برگزاری مراسم عزاداری و شبهای دعا و مناجات و امثالهم است .این مراسم عمدتاً با
ارائه خیرات و نذری همراه است .باالترین رتبه برای حاجیان تقبل مخارج تکیههای بزرگ
و معروف شهر است .بهعنوانمثال در مورد حاجي امین الضرب که وی را بزرگترین
بازاری عصر ناصری ميدانند چنین گفته ميشود:
«بساط خیرات امین الضرب در تمام مراسم و یادبودهای مذهبي  -از جشن تا عزا-
گسترده و خانهاش به رو ی فقرا و نیازمندان گشوده بود .در ایام محرم در سراسر دهه عاشور
در خانه او مجالس روضهخواني برقرار بود و از حاضران پذیرایي ميشد .بنا به گفته پسرش
امین الضرب دوم ،در این ایام روزانه  2تا  2خروار برنج پخته ميشد و  2تا  2هزار نفر مرد
و زن غذا ميخوردند» (.)Mahdavi, 1994
مالحظه ميشود کسب درآمد و بهتبع آن تأمین معیشت افراد جامعه ،سازوکاری بر
مبنای ضرورت است که به کالسبندی شئون اجتماعي منتهي ميشود .ضرورت در ایران
رکن اساسي تشکیل اجتماعات انساني منسجم بوده است .تمامي افرادی که دور سفرهی
خیرات مينشستند و معیشت خود را تأمین شده ميیافتند تا حدود زیادی پیروان
صاحبسفره یا خدای سفره بودند .از همینجا ميتوان فهمید که در ایران نهتنها مردان
قدرتمند و کنشگران اصلي حیطهی عمومي میلي به گریز از تأمین ضرورت ندارند بلکه این
فعالیت خود عامل کسب شئونات و منزلتهای اجتماعي بوده است .از سوی دیگر پیوندی
که بهواسطهی تأمین معیشت میان افراد شکل ميگیرد ،همواره یکي از مستحکمترین
پیوندهای اجتماعي بوده و از اعتبار بسیار باالیي برخوردار است .کارکرد وارونه تأمین
معیشت در ایران نسبت به یونان نشان ميدهد سوژگي که در آنجا با فراغت از تالش برای
تأمین معیشت به دست ميآمده در این دیار برعکس است .اساساً در ایران امکان آزادی و
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کنشگری در حیطهی عمومي (اگر بتوان با تسامح چنین حیطهای را در ایران تعریف کنیم)
ناشي از تأمین معیشت برای دیگران و بهتبع آن کسبشان و منزلت اجتماعي و نفوذ در
عرصهی سیاست است .بهبیاندیگر در ایران عرصهی سیاستورزی رابطهی مستقیمي با
تأمین معیشت دارد .منتهي نه به آن شکلي که در یونان شاهد هستیم بلکه کامالً برعکس.
حال به استعاره اتاق بازميگردیم .گویا در اتاق مذکور سفرهای پهنشده و افراد حاضر در
اتاق دور آن نشستهاند .صاحب سفره باالترینشان و منزلت را در میان افراد آن اتاق دارد.
به اصطالح سوی باالی سفره نشسته است .او کسي است که به اعتبار برپایي سفره از نفوذ
قابلمالحظهای برخوردار شده است .بهنحویکه شاید در دیگر اتاقهای عمارت ذکرشده
سخن از خیرات و نذورات این شخص باشد .شاید اساساً آن اتاق ،به نام وی «هویت» یافته
است و اگر قرار است ارتباطي با افراد حاضر در آن اتاق صورت گیرد بهواسطهی همان
شخص که معتبرترین آنهاست این رابطه برقرار گردد.

 .3-5یکپارچگی سرزمینی
دولت-شهرهای یونان و جمهوری روم که مأمن شکلگیری اندیشه سیاسي غرب است،
سازوکار زندگي اجتماعي و سیاسي متفاوت از امپراتوری ایران را تجربه کرده است.
یونانیان آزادی از بند شاه را درگرو شیوهی زیستي یافته بودند که آزاد مرداني در حیطهی
عمومي برای سیاستگذاری حاضر شوند .این حضور مستلزم رهایي از بند تأمین معیشت و
«ضرورتهای» زندگي بود .لذا بردهداری را راهکاری برای حل این معضل ميپنداشتند.
عدهای تحت عنوان برده به رفع ضرورتها مشغول بوده و عدهای دیگر با فراغت از
فعالیتهای اینچنیني فرصت حضور در ساحت سیاست را ميیافتند .با فروپاشي جمهوری
روم و برآمدن امپراتوری در آن دیار بهتدریج این آزادی به محاق ميرود و با برآمدن
عصر میانه خورشید آزادی در غرب غروب ميکند؛ اما با برآمدن عصر مدرن و آنچه را
که «رنسانس» مي نامیم بار دیگر شاهد طلوع این خورشید در آن دیار هستیم .در عصر
مدرن یعني دوران رونق فعالیتهای اقتصادی و تجارت در سطح جهاني -که قاعدتاً با تغییر
در شیوهی تولید و برآمدن کارخانجات با قابلیت تولید انبوه مصادف بود -وضعیت تأمین
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معیشت دگرگون ميشود .تالش انسانها برای تأمین معیشت ،نقطه اتکای تولید انبوه است
که حجم عمدهای از جمعیت انساني در دیار غرب را به خود جذب ميکند .انسان غربي با
گذر از زیست فئودالي و با شکلگیری شهرهای جدید در کنار کارخانجات دیگر
نميتوانست با تفکیک میان فعالیتهای ضروری و فراغت از آنها به امورات سیاسي توجه
داشته باشد .تأمین معیشت دیگر رفع ضرورت نبود بلکه وجودش امکان برپایي نظم نوین
اجتماعي و سیاسي را میسر ميساخت .کارگران که برای تأمین معیشت خود بهسوی شهرها
و کار در کارخانجات ميآمدند عمالً نیروی الزم برای رشد اقتصادی و بهتبع آن امکان
زندگي اجتماعي نوین را مهیا ميکردند .قاعدتاً در این شرایط نقش ،جایگاه و کارکرد
تالش برای تأمین معیشت در کالسبندی اجتماعي و نسبت آن با آزادی تغییر ميیافت.
تغییر الگوهای اجتماعي از گروههای کوچک محلي به گروهي بزرگ به نام «ملت» که
ناظر بر جمعیتي یکسان در یک حیطهی سرزمیني محدود بود موجب ميگردید تا برای
آزادی ،همگرایي اجتماعي ،حفظ منافع درون سرزمیني و بسیاری دیگر از موارد ،راهکارها
و اندیشههای نویني تبیین گردد .تالشهای جان الک ،آدام اسمیت و کارل مارکس و
دیگران در همین راستا بوده است.
اما همانطور که دیدیم داستان ایران چیز دیگری است .اتفاقاً ایرانیان همواره از
حضور شاه استقبال کردهاند .در سطور فوق بخشي از دلیل این استقبال نشان داده شد .شاه
ضامن امنیت و امکان تأمین معیشت را فراهم ميکرد .سرزمین ایران سرزمین شاهان است.
تنها شاه در این سرزمین از آزادی به معنای واقعي خود برخوردار بوده است .خداوندگاری
زمیني که در سایه خشونت وی امکان تأمین معیشت فراهم ميگردید .چنین فهم مشترکي
از تأمین معیشت و شاه ،با مدرنیسم مواجه ميشود .دوران ملتها ،سرزمینهای یکپارچه و
حکومت های ملي .برعکس دیار غرب که همواره نیل به جدایي و استقالل سرزمیني از
امپراتوری روم وجود داشته و حتي فوکو عقد قرار داد وستفالیا را برای جلوگیری از
شکلگیری مجدد امپراتوری روم ميداند ( ،)Foucault, 2012در ایران این استقالل
سرزمیني تا دورهی مدرن هیچگاه به شکل غربي آن مشاهده نشده است .سرزمیني که با
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عنوان ایران ميشناسیم همواره بر اساس «افق فهم مشترک» مردم این دیار به یک شیوه در
مقابل شاه عکسالعمل نشان داده است .اشپولر رفتار متفاوت ایرانیان با دیگر مردم جهان را
در وقایع مرتبط با لشکرکشي ایلخانان نشان ميدهد .وی معتقد است ماداميکه ایلخانیان در
حیطه ی سرزمیني ایران حضور داشتند با مشکل چنداني مواجه نبوده و تمکین مردم این
سرزمین را تا حدودی به همراه داشتند؛ اما به محضي که پا را از سر حد جغرافیایي و
سیاسي شاهنشاهان ایران فراتر ميگذاشتند (به سوریه و مصر اشاره ميشود) شاهد تغییر
رفتار مردم بوده و در نتیجه با شکست در جنگها و توسیع قلمرو مواجه ميشدند ( Spuler,

 .)2013: 64انسان ساکن در سرزمین ایران همانطور که در سطور قبل اشاره شد برآمدن
یک دولت یا نیروی فائق را ضمانتي برای زندگي خود محسوب ميکند .این رفتار یکسان
از سوی مردم این سرزمین مهمترین عنصر مشترک میان آنها تلقي ميشود .عنصری که
باعث شده ایران در ادوار متمادی حدود سرزمیني خود را کم یا زیاد حفظ کند .اگرچه در
ادواری مانند حمله اعراب یا حتي همین مغولها این سرزمین با گسیختگيهایي همراه
ميشود اما به محض آنکه نیرویي خود را قادر به تملک تمامیت این سرزمین نشان ميداد،
مي توانست به حکومت در سراسر این سرزمین نائل گردد .باید از استفاده مفهوم «انسجام
سرزمیني» احتیاط کرد .چون آنچه مشاهده ميشود نیل به همگرایي در میان افراد حاضر در
نقاط مختلف این سرزمین به یکدیگر نیست .بلکه رفتار مشابهي در مقابل خشونت فائق
دارند .آنها همواره پذیرای کسي هستند که سایهی امنیت را بر سرشان بگستراند .در سطور
قبل دیدیم که در ایران فقط یک مالک وجود داشته است« :شاه» .به همین دلیل دوران
پیشامدرن ایران را سرزمین پادشاهي مستبد ميخوانند که مردم رعیت وی هستند .از سوی
دیگر وقتي مردم این سرزمین به اراذل و اوباش مغول فرصت شکلدهي به حکومت را
ميدهند استواری تئوریهایي مثل «فرّ ایزدی شاهانه» متزلزل ميشود .تمکین مردم از نیروی
فائق ربطي به خصوصیات شاهي نداشته است آنچه این تمکین را موجب ميگردید
«خشونت» منحصربهفرد نیروی فائق بود که ميتوانست تمام نیروهای دیگر را از میدان به در
کند .مردم به «خشونت» برتر مشروعیت مي بخشیدند تا امکان امرارمعاش را بیابند .همان
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خشونتي که قرنها بعد ماکس وبر آن را مشخصهی اصلي دولت مينامد (البته باید توجه
داشت که در ایران تنها با اشکالي از حکومت مواجه هستیم و دولت به سامان سیاسي گفته
ميشود که در دوران مدرن شکلگرفته است) .این فهم مشترک مردم را خواجه
نظامالملک توسي در روایتي کوتاه بهخوبي نشان داده است:
«چون سلطان محمود والیت عراق را بگرفت مگر زني با جمله کاروان برباط دیر
کچین بود .دزدان کاالی او بردند و این دزدان از کوج و بلوج بودند و آن والیت
جایگاهي پیوسته کرمانست .این زن پیش سلطان محمود رفت و تظلم کرد که دزدان
کاالی من ببردند بدیر کچین .کاالی من بازستان یا تاوان بده .سلطان محمود گفت دیر
کچین کجا باشد؟ زن گفت والیت چندان گیر که بداني که چه داری و بحق آن برسي و
نگاه تواني داشت .گفت راست ميگویي ولیکن داني که دزدان از چه جنس بودند و از
کجا آمدند؟ گفت از کوج و بلوج بودند از نزدیکي کرمان .گفت آن جایگاه دوردست
است و از والیت من بیرون .من بدیشان هیچ نتوانم کردن .زن گفت تو چه کدخدای جهان
باشي که در کدخدائي خویش تصرف نتواني کرد؟ و چه شباني که میش را از گرگ
نتواني نگهداشت؟ پس چه من در ضعیفي و تنهائي و چه تو با این قوت و لشکر .محمود را
آب در چشم آمد و گفت راست ميگویي همچنین کنم تا آن کاالی تو بدهم و تدبیر این
چنانک توانم بکنم» ()Khajeh Nezam Almolk, 1965: 74
این حکومتپذیری «امر مشترک» میان مردم ایران است .بدیهي است این خصلت
حکومتپذیری ایرانیان به نحوی بينیازی آنها از «قرارداد اجتماعي» را توضیح ميدهد.
این خصلت گواه آن است که همواره نوعي حکومتپذیری جاری در ساختار فکری
ایرانیان موجب ميشود تا با تأسیس دولت-ملت با احتیاط برخورد شود .اگرچه چنین
خصلتي موجب بينیازی احتجاج معطوف به دولت ميگردد ،اما از سوی دیگر خأل نهاد
«قرارداد اجتماعي» ،مسائل دیگری را به همراه خواهد داشت که متعاقباً به آن اشاره
ميگردد.
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 .0-5امنیت نسبی

0

مطالعه سطور فوق نشان ميدهد که رابطهی میان حاکم با اتباع در ایران بیش از هرچیز
حول محور «امنیت» شکل گرفته است .آنچه این امنیت را موردتوجه قرار ميدهد «نسبي»
بودن آن است .چرایي نسبي بودن امنیت ميتواند دالیل مختلفي داشته باشد .حضور
نیروهای رقیب خود عامل برجستهای برای ایجاد این «نسبیت» است .در کنار رقابت برای
امپراتوری ،حضور نیروهای محلي نیز ميتواند در این نسبیت تأثیر بسزایي داشته باشد .فقره
ذیل بهخوبي این نسبیت را نشان ميدهد .قطعهای از تاریخ بیهقي:
« ابراهیم ینال به کران نشابور رسید با مردی دویست و پیغام داد که وی مقدمهی طغرل
و داود است ...اگر جنگ خواهید کرد تا باز گردد و آگاه کند و اگر نخواهید کرد تا در
شهر آید و خطبه بگرداند ...رسول را فرود آوردند و هزاهز در شهر افتاد و همه اعیان به
خانه قاضي صاعد آمدند و گفتند امام و مقدم ما تویي ،در این پیغام چه گویي که رسیده
است؟ گفت شما چه دیده اید ...گفتند حال این شهر بر تو پوشیده نیست که حصانتي ندارد
و چون ریگ است در دیده و مردمان آن اهل سالح نه...قاضي صاعد گفت :نیکو
اندیشیدهاند ،رعیت را نرسد با لشکری برآوردن؛ و شما را خداوندی است محتشم چون
امیر مسعود .اگر این والیت او را به کار است ناچار بیاید یا کس فرستد و ضبط کند .امروز
آتشي بزرگ است که باال گرفته ...جز طاعت روی نیست ...همه اعیان گفتند صواب جز
این نیست که اگر جز این کرده آید ،این شهر غارت شود خیر خیر و سلطان از ما دور و
عذر این حال باز توان خواست و قبول کند .قاضي گفت...که هر پادشاهي قویتر باشد و از
شما خراج خواهد و شما را نگاه دارد ،خراج بباید داد و خود را نگاهداشت ...پس رسول
ابراهیم را بخواندند و جواب دادند که ما رعیتیم و خداوندی داریم و رعیت جنگ نکند»
()Milani, 2008: 31
وجود عنصر «نسبیت» در مقولهی امنیت به برآمدن رفتار مستبدانه ميانجامد با این
تصور که استبداد موجب رفع نسبیت و نیل به مطلق است .مطالعه اطالعات فوق پدیدهی را
1. Relative security
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نمایان ميسازد که از آن ميتوان بهعنوان «منطق امنیتي» ایرانیان نام برد .با شناخت شیوهی
معیشتي ایرانیان تحت عنوان «سفره» از یکسو و «منطق امنیتي» مردم این سرزمین از سوی
دیگر گمان ميرود که اطالعات و دادههای الزم برای فاصله گرفتن از سنت و تأسیس
نهادهای نظری نوین مهیا شده است.

 .6بحث؛ تجربهی زیستهی آزادی
قرن اخیر بستر تجربهی آزادی برای ایرانیان بود .روایتهایي که در ابتدای این مقاله به آن
اشاره شده صرفاً تالش فکری نبودند بلکه در عرصهی عملي زندگي سیاسي و اجتماعي
ایرانیان نیز حضور یافته است .در این بخش تجربهی این تالشها برای تأسیس نهاد آزادی
به معنای مدرن آن به شکل عملي مرور ميشود .خواهیم دید که این روایتها در بستر
سنتي و ساختار فکری ایرانیان به چه عاقبتي دچار شده است.

 .0-6آزادی یعنی مشروطهخواهی
«افق فهم مشترک» مردم یک سرزمین صرفاً یک وضعیت ذهني نیست .دامنهی آن به
کالنترین مناسبات اجتماعي و سیاسي ميرسد .بدیهي است ماداميکه تأمین امنیت و
معیشت از وظایف شاه محسوب ميشود ،تحدید اختیارات و کنش شاهي به معنای تخریب
این دو نهاد اساسي خواهد بود .اگرچه نزاع موسوم به مشروعه -مشروطه ناظر بر مباني
معرفتي و اختالف فکری بوده اما گسترهی این اختالفات را ميتوان تا وقایع معطوف به
کودتای  1299مالحظه کرد .استاروسلسکي فرمانده قزاق که مرداد ماه  1299به شهر رشت
حمله کرده و آن را از تصرف انقالبیون خارج ميکند گزارش ميدهد که چطور مردم
شهر از قزاقها استقبال کرده و پیروزی بر انقالبیون را جشن ميگیرند .همین وضعیت را در
دیگر شهرهای ایران در حد فاصل میان انقالب مشروطه و کودتای  1299شاهد هستیم
( .)Safaei, 1974: 240ماداميکه مردم بر مبنای «منطق امنیتي» ،خود را از ایجاد امنیت
بهمنظور تأمین معیشت کنار کشیده و صرفاً آن را بر عهدهی نیرویي بدانند که با غلبه بر
دیگر رقبا حکومت خود را مستقر ساخته (عدم ضرورت قرارداد اجتماعي) قاعدتاً این نظام
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و منطق زیستي تداوم خواهد داشت .در مواجهه با چنین ساختار فکری ،مشروطهخواهي
نوعي تعرض به ضمانتهای الزم برای تأمین امنیت و معیشت محسوب ميشود .در همان
گزارشها ميبینیم که حتي انقالبیون و مشروطهخواهان نیز تحدید اختیارات شاهي را
عرصهی مناسبي برای پیگیری منافع فردی خویش تلقي ميکنند ( .)Safaei, 1974این
مشاهدات دقیقاً خالف نظر منادیان اولیهی مشروطهخواهي بوده است .آنهایي که گمان
ميکردند تباهي موجود ناشي از فساد دربار و دیوانیان بوده که برپایي «قانون» عامل
کنترلکننده و حل مسأله است .انقالب مشروطه نشان داد نهتنها خود انقالبیون تا حدود
زیادی به همان فساد و الابالي گری غلطیدند بلکه مقاومت در مقابل تعدی و تجاوز
بیگانگان نیز در این میان بالتکلیف ميماند .به همان اندازه که برآمدن مشتآهنین رضا شاه
در این شرایط منطقي و قابل پیشبیني تلقي ميشود ،امکان آزادی از منظر مشروطهخواهي
با توجه به «افق فهم مشترک» و منطق حاکم بر تجربهی زیستهی مردم این دیار بالموضوع
خواهد بود .موضوعي که مطالعات و ادبیات آزادی خواهانه به علت رویکرد انتزاعي و
غفلت از وضعیت انضمامي زیست مردم این سرزمین هیچگاه پیشبیني نميکرد.

 .9-6آزادی یعنی مبارزه با سرمایهداری
همانطور که گفته شد روایت دیگر آزادی در ایران به تالش پیروان مارکسیسم و بهطور
مشخص حزب توده بازميگشت .این جریان عمدتاً مؤلفههای آزادی را در تقابل با شیوهی
تولید و مناسبات سرمایهداری ميجست .حالآنکه اساساً ایران هنوز نسبتي با این مناسبات
نداشت و تازه در مراحل اولیه ی تغییرات اجتماعي قرار گرفته بود .از همین رو نوعي
آشفتگي در مواضع این جریان دیده ميشود که نهایتاً متأثر از فضای دوقطبي آن روزگار به
سمت کنشگری در راستای منویات شوروی منحرف ميگردد .این کنشگری معطوف به
تخریب هر نظم مستقری بود که نسبتي با اتحاد جماهیر شوروی نداشت .تقسیم کشورهای
موجود به جمهوری های متکثر وابسته به شوروی راهکار چپ برای نیل به آزادی در فضای
دوقطبي محسوب ميگردید .آزادیخواهي در مبارزه با نظام استبدادی شاهي از همین
منطق پیروی ميکرد .به همین دلیل شاهد برآمدن گفتماني هستیم که قومیتهای مختلف
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را بهمثابهی ملل متکثر نمایش ميدهد .در این گفتمان ،ملل تازه متولدشده هرکدام قابلیت
یک جمهوری برای اتحاد با شوروی را داشتند .قضایای جمهوری دمکراتیک مهاباد یک
نمونه است .گزارشات سفارت آمریکا از این رویداد نشان ميدهد که چگونه هویتهای
قومي بهتدریج با دخالت نیروهای شوروی به هویتهای ملي تغییر شکل ميدهند ( Bayat,

 .)2010: 40موضوع قابلتوجه آنکه رویآوری مردم ترک یا کرد به نیروهای شوروی نیز
منطبق بر همان «منطق امنیتي» است که شاکلهی ساختار ذهني ایرانیان را به وجود آورده
است .همان گزارشات نشان ميدهد که رویآوری به ارتش شوروی چه انگیزهای را با
خود داشته است .عمر خان یکي از سران ایالتي کردها در مقابل پرسش چرایي این
موضوع چنین ميگوید« :هنگاميکه بهاصطالح حامیان ما همچون خرگوشهایي ترسو فرار
کردند [منظور ارتش ایران است] ،برای ما جز کنار آمدن با شورویها چه راهي باقي ماند؟»
(.)Bayat, 2010: 135
آزادی خواهي از منظر چپ صرفاً به تحرکات جدایي طلبانه محدود نبود.
سیاست ورزی شوروی محور حزب توده نیز منجر به افتراق و دوری بسیاری از نیروهای
اجتماعي و سیاسي از این حزب گردید .بهعنوانمثال شکلگیری گروههایي همانند نیروی
سوم خلیل ملکي ،سازمان فداییان خلق ایران ،سازمان انقالبي و امثالهم تا حدود زیادی
متأثر از همین سرخوردگي و وابستگي بیشازحد حزب توده به شوروی بود.
( )Soleimani& Saberi, 2012و ( .)Ahmadzadeh, 1970سازمانهایي همچون
چریکهای فدایي خلق و سازمان انقالبي نیز نهایتاً مبارزه مسلحانه را فرایند معنابخش در
مبارزه با عامل سرمایهداری یعني رژیم شاهنشاهي ميدید و عمالً جریان مربوطه بیشازپیش
در بنبست سیاسي قرار گرفت.

 .3-6آزادی بهمثابه تکلیف
اکنون نوبت آن است تا امکان آزادی با «فهم استراتژیک» از تجربهی زیستهی تاریخي
مردم این سرزمین ترسیم گردد .اینجا به مرحله دوم رویکرد پل ریکور نقلمکان ميکنیم.
(در مرحله اول با همنشیني و اتخاذ دریچهی نگاه همتراز با مردم حاضر در میدان ،سعي
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گردید معنای نه فته در تعامالت اجتماعي و سیاسي پدیدار شود؛ اما در مرحله دوم بافاصله
گرفتن از آن برساخته( 1که «افق فهم مشترک» مردم تلقي ميگردید) و نگاه به آن بهمثابهی
یک ساختار 2سعي ميشود که ایدهی امکان تأسیس نهاد آزادی اما مرتبط با بستر زیست
مردم ترسیم گردد) .در سطور فوق دیدیم که «سفره» نقشي اساسي در شکلگیری
جماعت ها داشته است .تأمین معیشت پیوندی مستحکمي میان افراد با دیگران برقرار
ميسازد .اگرچه این پیوند میان فرد با جماعتهای کوچک برقرار ميگردد اما هیچ دلیلي
برای محدودیت آن وجود ندارد .اگر امین ضرب ميتوانست  2تا  2هزار نفر را سر سفرهی
خیرات خود بنشاند چرا نباید تصور کنیم که این سفره ميتواند جماعتي میلیوني را به دور
خود جمع کند؟ تأمین معیشت و بهطورکلي سطح کالن «رفاه اجتماعي» اعم از تأمین
معیشت و مایحتاج پزشکي و آموزشي و غیره تماماً ابزارهای بالقوهای هستند که پیوند
وثیقي میان ایرانیان برقرار مينماید .دولت امکان گستردهای است که تأمین معیشت قاطبهی
مردم را بر عهده دارد.
2

در دورهی مدرن مفهوم «عدالت توزیعي » ناظر بر اجتماع بشر مبتني بر توزیع است .ما
گرد هم مي آییم تا چیزهایي را قسمت ،تقسیم و مبادله کنیم .مفهومي بنیادین که اساس
شکلگیری جوامع بشری محسوب ميشود .با باور به اینکه چنین اساسي در افق فهم
مشترک مردم این سرزمین بوده ،نوع نگاه به آزادی با آنچه را که غرب پیموده متفاوت
مي گردد .درک مشترک از عدالت توزیعي نزد مردم ایران مقدماتي را فراهم ميکند که از
اساس با تصور ملت 4بر اساس دین ،زبان یا نژاد و غیره متفاوت خواهد بود .این تفاوت هم
در کارکرد دولت به شکلي متفاوت متجلي ميگردد و هم روابط میان جامعه و حکومت را
تحت تأثیر قرار مي دهد .مبتني بر این درک مشترک کارکرد دولت در ایران بیش از همه
بر یک «نظام توزیع» استوار است .این توزیع ميتواند شامل هر چیزی باشد .هویت ،قدرت،
1. Constructed
2. Structure
3. Distributive justice
 .4کاربرد واژه «ملت» با تمامي الزامات و خصوصیات آن است .مردمي که از قید دیگران آزاد و در سرزمیني مشخص
به برپایي حکومت مبادرت ميورزند و تمامي اعضای آن از حقوق به اصطالح شهروندی برخوردار هستند.
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پول ،رفاه ،منزلت و هر حوزهای از زندگي .در سطور فوق متوجه ميشویم که عدالت
توزیعي در ایران چیزی بسیار فراتر و اساسيتر از استنباط غربيها از این مفهوم است .اگر
در غرب این مفهوم بهمنظور رفع کاستيهای نظام سرمایهداری تبیین و پرداخته شده ،در
ایران بنیان جامعه بر آن سوار است .به همین منظور حکومتي در ایران در ساحت فهم مردم
این سرزمین موفق خواهد بود که بتواند «نظام توزیع» منصفانهتری را به اجرا گذارد.
در ایران هیچگاه تفاوت جایگاه میان افراد همانند غرب وجود نداشته است .همگان
بندهی خدا و در سطح انضمامي شاه تنها سوژه آزاد بود .عرصهی سیاست محدود به دربار
و دیگران نقشي در آن نداشتند .بدیهي است با رویش دولت مدرن امکان همنشیني
مفاهیمي همچون «شاه»« ،دولت ملي» و «ملت ایران»(به معنای مردمي با هویت مشترک که
از حقوق شهروندی برخوردار هستند) میسر نميباشد .برعکس غرب که شکلگیری دولت
ملي و بهتبع آن حکومت نیاز به «امر مشترک» دارد و اندیشمندان همواره به دنبال نظریهای
بودند که چنین حکومتي را در حیطهی سرزمیني محدود مستقر سازند ،در ایران فهم
مشترک مردم دائر بر وجود حکومت است .هیچگاه لزوم وجود حکومت در این سرزمین
نیاز به روایت های منطقي نداشته است .مردم ایران از سر تعارض با شاه همانند غربیان
برنیامده بودند که حال لزوم وجود دولت ملي به لحاظ نظری الزامآور تلقي شود .مردم
حکومت پذیر بوده و هستند .آنچه آزادی آنها را در این ساحت سرزمیني محرز
ميگرداند ،جانشیني آنها بهجای شاه تحت عنوان مالک این سرزمین است؛ یعني حکومت
برآمده از ارادهی آنها باشد (تغییر شکل از حکومت صرف به دولت-ملت) .اندیشهی
سیاسي مدرن در غرب تالش ميکند مردم را مجاب نماید به دلیل سکونت در یک
سرزمین مشترک باید حکومت یکسان را برای خود برگزینند؛ اما در ایران این معادله جور
دیگری است .در ایران به دلیل آنکه مردم فهم مشترکي از حکومت دارند و لزوم آن را
همواره واجب ميشمارند ،ساکنان یک سرزمین مشترک محسوب ميشوند .تبیین لزوم
وجود و فهم کارکرد «لویاتان» برای مردم ایران ،حکم بردن زیره به کرمان را دارد .آنچه
مي تواند این درک مشترک از حکومت را بنا بر اقتضای روزگار منطبق بر نظام دولت-
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ملت نماید همانا جانشیني مردم بجای شاه است .اگرچه همانطور که گفته شد این دولت
کماکان مبتني بر «نظام توزیعي» باورپذیر خواهد بود.
معموالً آنچه تحت عنوان آزادی مرسوم شده ،شیوهای برآمده از آگورای یوناني
است .عدهای با فراغت از تالش برای تأمین معیشت ميتوانند تحت عنوان آزادمرد در
عرصه ی سیاسي حضور یابند .همین آزادی در دوره مدرن تحت عنوان سوژگي موسوم
شده است .کنکاش در «سنت» و تجربه زیست سیاسي مردم ایران نشان ميدهد که برآمدن
نظام دولت-ملت همانند غرب ناشي از اراده به ساخت دولت از سوی جمع آزاد مرداني
تحت عنوان ملت نیست .در ایران همواره وجود لویاتان محرز بوده است تنها آنچه باید به
آن دستیافت برآمدن «ملت» یعني مردم دارای حقوق شهروندی است و این مهم تنها به
یک شیوه ممکن مي گردد .آنکه مردم جایگزین شاه شوند .با این جایگزیني به همان میزان
که داشتهها و اختیارات شاه به ملت منتقل ميشود ،وظایف وی نیز محول ميگردد .عدالت
توزیعي مورد وثوق مردم ایران منطقي است که ميتواند جایگزیني مردم بجای شاه را
توضیح دهد .عدالت توزیعي فرایندی میان دو سر است .یکسر آن شاه و سر دیگر آن مردم
حضور دارند .شاه وظایفي دارد و مردم از مواهبي برخوردار ميگردند .بدیهي است وقتي
نظام دولت-ملت برقرار ميشود .هر دو سوی این معادله مردم خواهند بود.
امپراتوری

مردم

شاه

دولت-ملت

مردم

مردم

عدالت توزیعی در دو سیستم متفاوت
شکل  .0طرحواره جایگزینی
Figure 1. Replacement scheme
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با تغییر سیستم و جایگزیني مردم بهجای شاه در نظام دولت-ملت ،عمالً مردم عملکرد و
خواستههای هر دو سوی عدالت توزیعي را بر عهده ميگیرند .این عملکرد شامل دو بخش
است -1 :توزیع عادالنه وظایف -2 .توزیع عادالنه مواهب؛ یعني هم بهمانند شاه و هم اتباع
وظایفي بر عهدهی آنها گذاشته ميشود و همچنین بهمانند شاه و اتباع مواهبي از این رابطه
نصیبشان خواهد شد .تاریخ نشان ميدهد در «ساختار فکری» ایرانیان «سفره» موقعیتي است
که تقریباً همگان در وضع مشابهي حضور دارند .هیچکس موقعیت برتری نسبت به دیگری
ندارد .اگر هم کسي در قبال دیگری وضعیت متفاوتي یافته بسیار موقتي و زودگذر است.
این موقعیت صرفاً بنا بر عنایت شاه برای وی فراهمشده و بهزودی از وی دریغ ميگردد؛
یعني نوعي همگني اجتماعي به دور «سفره» قابلمشاهده است .در نظام دولت -ملت که
مردم جانشین شاه شدهاند هر فرد درآنواحد دو جایگاه را اشغال ميکند؛ یعني هم شاه
است و هم مردم .در این شرایط رابطهی حاکم میان افراد از نوع «تکلیف» خواهد بود؛ یعني
روابط معطوف به هدف خاصي نیست .چراکه اساساً اهداف شاه و مردم با یکدیگر منطبق
نمي باشد .اراده به اخالقي که نیل به هر هدفي باشد الزاماً با هدف طرف مقابل یکسان
نیست .تنها بهواسطهی «تکلیف» است که فرد ميتواند همزمان دو جایگاه را اشغال نماید.
تکلیفي که منطق حاکم بر آن همانا عدالت و حفظ همگني میان همگان است .جایگاه
دوگانه فرد در مقام شاه و مردم یک موقعیت استثنایي است که تنها یک «ایراني» ميتواند
آن را تصاحب کند .بدیهي است نمود عیني آن در عرصهی سیاسي حکومت جمهوری
است .در هیچکجای جهان مقام شاهي بهمانند ایران نبوده است بنابراین وقتي مردم
جایگزین شاه در نظام دولت -ملت ميشوند عمالً جایگاهي را تصاحب کردهاند که
منحصربهفرد آنها است .به همین دلیل جمهوری حاصل از آن نیز منحصربهفرد خواهد
بود؛ بنابراین ميتوان از یک «هویت جمعي» نام برد که بهواسطهی این جایگاه دوگانه در
اختیار فرد ایراني قرار گرفته است .ایراني که به دلیل جانشني در مقام شاهي ،مالک این
سرزمین است و بروز عیني این هویت جمعي هم بنا بر سطور فوق «اخالق اجتماعي»
خواهد بود که ميتوان صفت «رادمنش» بر آن اطالق کرد« .رادمنش» کسي است که در
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رفتار با دیگران ،درآنواحد خود را در دو جایگاه مينگرد و قاعدتاً کنشي عادالنه خواهد
داشت .وی هم زمان حاکم و محکوم است .بدیهي است که حفظ و انسجام زندگي جمعي
از سویي و همچنین تحقق استقالل در نظام بینالمللي از سوی دیگر منوط به استقرار یک
نظام سیاسي است .نظام سیاسي که مردم جایگزین شاه شوند و در موقعیت دو جایگاهي
تکالیف عادالنه روا دارند چیزی جز سوسیال دموکراسي نخواهد بود .دموکراسي ناظر بر
توزیع عادالنه وظایف و سوسیالیسم ناظر بر توزیع عادالنه مواهب است .موقعیت دو
جایگاهي برای فرد ایراني یک وضعیت «چرخشي» خواهد بود .وجود چرخش فردی خود
موجب بروز یک وضعیت جمعي ميگردد .فردی که در موضع حاکم قرار است برای خود
در موضع محکوم ،حکمي صادر نماید قاعدتاً آن حکم به نحوی عادالنه است که برای
تمام افراد جامعه یکسان خواه د بود .از سوی دیگر فردی که در مقام محکوم قرار دارد به
نحوی احکام حاکم (که خود او است) را درک ميکند و گویا از منویات شخصي خود
پیروی مينماید .همین وضعیت چرخشي گامي بهپیش برای نیل به امنیت مطلق است .اگر
امنیت نسبي ناشي از جدایي ما و دیگری (اتباع /شاه) بوده که همواره به دالیل مختلف
دستخوش تغییرات مي گردید .در وضعیتي که هر دو جایگاه توسط ما اشغال گردد قاعدتاً
کمترین نسبیت را به همراه خواهد داشت .هر آنچه هست «اختیار» خود است و بس .به نظر
ميرسد که دستیابي به امنیت مطلق خود گواه آزادی خواهد بود.

بحث و نتیجهگیری
ورود مدرنیسم به ایران به معنای حضور مؤلفههای نوین در تعامالت اجتماعي و سیاسي بود
که تا پیشازاین نشاني از آن وجود نداشت .آزادی ،آزادمرد ،حقوق شهروندی ،استقالل و
بسیاری دیگر از این مفاهیم تحفههایي بودند که مدرنیسم با خود به ارمغان آورده است .در
این مقاله سعي شد تا از منظری تحت عنوان «فهم استراتژیک» و با تأسي از رویکرد «پل
ریکور» ابتدا با نزدیکي به تجربه زیستهی مردم این دیار و معنا کاوی در منطق جاری نظام
اجتماعي تاریخي ،به فهم مناسبي از تعامالت جاری در ساختار سنتي دستیافته و سپس با
فاصلهگیری از برساختهی پیشرو (افق فهم مشترک) و نظارت بر آن بهمثابهی یک ساختار،
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امکان نقد و تأسیس نهاد نوین آزادی ترسیم گردد .تفاوت رویکرد این مقاله با ادبیات
پیشین موجب مي شود ضمن پرهیز از تمسک به هرگونه امر متافیزیکال ،نسبت خود با سنت
جاری در زندگي مردم ایران را حفظ کند .تکیه به تجربهزیسته برخالف ابتنا بر مباني
انتزاعي مباحث و تنازعات فکری تالشي بهمنظور دستیابي به امکانهای عملیاتي ،تمرکز بر
حل مسأله بجای توجیهسازی و مشروعیت بخشي به تعامالت مستقر تفاوتهای اساسي
رویکرد «فهم استراتژیک» با بخش عمده از ادبیات پیشین است .رویکردی که سعي ميکند
حیطهی کنشگری و اراده به تغییر را در بستر موجود سنجیده و از تجویزات فراواقعي بر
حذر باشد .این پژوهش نشان ميدهد که استقرار مفاهیم نویني همچون از آزادی با غنای
اصیل مبتني بر خرد خود بنیاد بشری و بدون هیچ تعبیر جعلي و ساختگي بیش از آنکه با
تغییر نظامهای سیاسي و یا شیوهی قانونگذاری حاصل شود ،به تغییرات بنیادی در شیوهی
رفتاری و تعهدات فردی و اجتماعي انسان ایراني بستگي دارد .قاعدتاً شکلگیری سوژه
آزاد بدون در نظر گرفتن بستر زندگي و بایدهای تحمیلي ساختار تاریخي و سنتي بر افراد
امکان پذ یر نیست؛ اما وقتي این سوژه شکل گیرد ناگزیر تغییرات وسیعي را به همراه
خواهد داشت .این مقاله نشان ميدهد که در بستر تاریخي و تجربهی زیستهی ایرانیان
سوژهی آزاد درگرو حضور و فعالیت انسان اخالقمندی است که «رادمنش» نام نهاده شد.
رادمنشي سوژهی اخالقمندی است که در مطالعات و تالشهای این حوزه از دانش در
ایران چندان به آن توجه نشده است .سوژهای که در بستر تاریخي و تجربي همین سرزمین
شکل ميگیرد و درعینحال برآمده از نگاه انضمامي و عقالنیت انساني است .این مقاله
تجربهی است که ميتواند گامهای نخستین یک رویکرد نوین در ساحت اندیشهی سیاسي
ایران تلقي گردد .مهمترین خصلت رادمنشي فراغت از دستهبندیهای دیني ،قومي ،زباني و
غیره است .به همین دلیل در سرزمین بجا مانده از امپراتوری قابلیتهای فراواني خواهد
داشت.
محدودیتهای گامهای نخستین بیش از هر چیز به عدم دسترسي به تحقیقات مشابه
بازميگردد .خأل ادبیات و مفاهیم عامل محدودیت تالشهای اولیه است .بدیهي است
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واکنشها به گامهای ابتدایي سرنوشت گامهای بعدی را مشخص خواهد کرد .در انتها
ميتوان گفت که توصیف با جزئیات بیشتر اخالق فردی ،روابط اجتماعي و کنشهای
سیاسي همچنین تدوین و بررسي سمتوسو و اشکال قوانین مبتني بر تکلیف که رعایت آن
پیش از هر اقدامي الزم االجرا است و نیز تبیین مباني اعتبار بخش که مورد وثوق اکثریت
جمعیت این سرزمین باشد و موارد ازایندست همگي ميتواند مضامین پژوهشهای آینده
باشد.

تشکر و سپاسگزاری
در اینجا الزم است مراتب سپاس و قدرداني خود را از پرسنل زحمتکش کتابخانه ملي
ایران که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند ،اعالم نماییم.
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