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دریافت 6931/20/20 :پذیرش6931/20/20 :

چکیده

مسلهۀ محوری احمد اشرر در بررسری جامعهشرناختی تراری ایررا  ،تنیرین موانری تراریقی تحقر ن را
سرمایهداری بورژوازی و جامعۀ مدنی است .اشر بهمن ور توضیح و تنیرین مسرلهۀ مررکور ،ابتردا درصردد
شناخت ویژگیها و سازوکارهای حاکم در تاری ایرا بر اساس مفاهیم «ن ا آسیایی» و «ن ا فلرودالی» در
اندیشههای مارکس و مفاهیم «ن ا پاتریمونیا » و «شررر شررقی» در جامعهشناسری مراکس وبرر و مفررو
«ن ا مهوکالطوایفی» رایج در ادبیات تاریقی ایرا  ،برآمده اسرت .وی در گرا بعردی برر اسراس مقردمات
تحهیهی مرکور ،به تنیین موانی تاریقی شکلگیری ن را برورژوازی و سررمایهداری در تراری ایررا پرداختره
است ،زیرا اشر یکی از نمایندگا گفتما قائل به اصالت الگوی توسعه بر اساس نقشآفرینی طنقۀ متوسر
شرری یا بورژوازی است .بر اساس یافتۀ پژوهش حاضر ،دیدگاه اشر در مورد موانی تاریقی توسعۀ جامعرۀ
ایرانی در سه سطح بههم پیوستۀ سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی درخور توجه است .سهطۀ ن ا هرای آسریایی،
پاتریمونیا و مهوکالطوایفی در عرصۀ سیاسی ،پیوستگیهای اجتماعات عشایری ،روستایی و جامعۀ شرری
در عرصۀ اجتماعی و وحدت شیوههای تولیرد کشراورزی و صناییدسرتی و پیشرهوری در عرصرۀ اقتصرادی،
ازجمهه عوامهی است که اشر بهعنوا موانی تاریقی شکلگیری بورژوازی و رشد «سررمایهداری مهری» در
تاری ایرا مطرح کرده است.
کلیدواژهها :احمد اشر  ،بورژوازی ،سرمایهداری ،توسعهنیافتگی ،ایرا

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.1دانشیار تاری  ،دانشکده حقوق و عهو اجتماعی ،دانشگاه تنریز ،استا آذربایجا شرقی ،ایرا


مقدمه

یکی از مسائل مرم در عرصۀ جامعهشناسی تاریقی ایرا  ،پرسرش از ررایری عق مانردگی و
توسررعهنیافتگی ترراریقی ای ررا اسررت .در دهررههای اخیررر ،رویکردهررای تحهیهرری مقتهفرری
درخصوص مسلهۀ انحطاط و توسرعهنیافتگی تراریقی ایررا مطررح شرده اسرت .محققرا و
نویسندگا جریا رپ ،مانند دیاکونو  ،پطروشفسکی ،فشاهی ،نعمانی و طنری ،بر اسراس
رویکرد مارکسیستی ،مسلهۀ توسعهنیافتگی تاریقی ایررا را ناشری از تکامرل نراقت و توقر
شیوههای تولیدی در تاری ایرا  ،رو بردهداری ،ن ا فلودالی و برورژوازی وابسرته یرا همرا
سرمایهداری استعماری دانستهاند .وضعیتی که درنرایت مرانی از تکامرل شریوههای تولیردی و
گرار آ به شیوۀ تولید سرمایهداری و سوسیالیسرتی در تراری ایررا شرده اسرت (دیراکونو ،
32 ،7967رر716 ،31رر719؛ پطروشفسرکی77 ،7966 ،رر48 ،71رر24 ،41رر742 ، 27؛
اشرافیا و آرنوا797 ،8794 ،ر783؛ پیگولوسکایا و دیگرا 863 ،7979 ،؛ نعمرانی،7972 ،
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877ر.)823 ،862
همچنا که طی دیگری از اندیشمندا و محققا رو کاتوزیا  ،احمد سی  ،عهمداری
و پرویز پیرا براساس الگوی تحهیهی موسو به شیوة تولید آسیایی ،رواج استنداد شرقی و غهنۀ
مالکیت دولتیرجماعتی و ضع مالکیت خصوصی را عامرل توسرعهنیافتگی تراریقی ایررا
دانستهاند (کاتوزیا 49 ،7916 ،؛ کاتوزیا 44 ،7911 ،رر19 ،47؛ کاتوزیرا 963 ،7927،؛
سی 768 ،7921،ر767؛ عهمرداری43 ،7913 ،رر18 ،42رر .)17در رنرین فارای فکرری
دوقطنی درخصوص مسلهۀ توسعهنیافتگی تراریقی ایررا  ،احمرد اشرر (متولرد 7979ش)،
دانشآموختۀ رشتۀ جامعهشناسی ،ازجمهه محققا و اندیشمندانی است که با رویکردی نسرنتا
فراگیر و متفاوت از جریا های مرکور ،درصردد توضریح و تنیرین عهرل و زمینرههای تراریقی
توسعهنیافتگی ایرا برآمده است .رویکرد اشر درخصروص توسرعهنیافتگی تراریقی ایررا ،
منتنی بر شناخت جریا ها و ساختارها و نرادها و ویژگیهای کهی ادوار مقته تاریقی ایرا
است .رویکرردی کره آ را متعهر بره عرصرۀ جامعهشناسری تراریقی دانسرته اسرت .اشرر
تحتتأثیر ادبیات و روششناسی وبری ،معرفت تاریقی را امری مفرومی و معقو و معطرو
به واقعیات و تجربیات تاریقی دانسته و از مفاهیم جامعهشناختی برای فررم و تحهیرل برخری
ویژگیهای تاریقی ایرا استفاده کرده است .وی در جامعهشناسی تاریقی اصالت و مننا را به

دورههای تاریقی داده و بعد از آ درصدد برآمده ،مفاهیم و ن ریات جامعهشناختی بیا کنندۀ
ویژگیهای ساختاری و فرهنگی هر دورۀ تاریقی را بهکار گیرد .هد اشر از مننرا قررارداد
دورههای تراریقی در جامعهشناسری تراریقی ،از ی سرو تأکیرد برر اهمیرت خصوصریات و
واقعیتهای تاریقی هر دوره و پرهیز از تحمیل ن ریات و مفاهیم جامعهشناختی و از دیگرسو
نفی تفکر قائل به تکامل ت خطی منتنی بر قانونمندی واحد در طو تراری اسرت .همچنرین
هررد وی از تأکیررد بررر « ّ
تفرررم» پدیرردههای ترراریقی ،اجتنررا از نگرراه پوزیتیویسررتی و
سراختارگرایانۀ صرر برره تراری اسررت .وی برر اسرراس روششناسری وبررری ،برا دو رویکرررد
ّ
ساختاریرنرادی و فرهنگیراندیشهای که منتنی برر روشهرای دوگانرۀ مفاهمره و تنیرین عهری
پدیدهای اجتماعی است ،دیدگاههای خود در مورد تاری ایرا را با محوریت مسرلهۀ توسرعه و
موانی تاریقی فراروی آ مطرح ساخته است.
تاکنو در مورد رویکردهای تحهیهی و اندیشههای اشر دربرارۀ تراری ایررا  ،پژوهشری
مستقل صورت نگرفته است .تنرا در پارهای نوشتهها ،بره دیردگاههای اشرر دربرارۀ ن ریرات
عدهای از نمایندگا تاری نگاری ن ری در ایرا معاصر ،به شرکهی گرررا توجره شرده اسرت.
عناس ولی ازجمهه محققانی است که در اثر معرو خود ،ایران پیش از سرهمی داری ،بعرد از
طرح پارهای مفروضات و رویکردهای تحهیهی و مفرومی اشر در مورد تاری ایررا  ،روش و
رویکرد تحهیهی وی را از رندین وجه نقد کرده است .به عقیدۀ او ،اشرر برهرغم برهکارگیری
همزما رویکرد وبری و ن ریات مارکس در بررسی تاری ایرا  ،درنرایت ضمن نادیردهگرفتن
مننای اقتصادی تحهیلهای مارکس ،رویکرد وبری را که معطو به تحهیل ن ا های سیاسی و
ساختارهای اداری و ن امی است ،مننای تحهیلهای خود در مورد تاری ایرا  ،قرار داده است.
او همچنین ،بهسن اهمیت و اصالتی که به رویکردهای تحهیهی معطو به شرناخت و تنیرین
پدیدههای اقتصادی و سازوکارهای مناسنات عناصر اقتصادی در عرصرۀ تراریقی قائرل بروده،
درنرایت به این نتیجه رسیده است که رویکردهای تحهیهی اشر  ،قدرت تنیرین سرازوکارهای
موانی تاریقی توسعۀ ایرا را در دورۀ تاریقی پیش از مشروطه ندارد (ولی 28 ،7921 ،ر.)16
به ن ر میرسد نقدهای عناس ولی نسنت به رویکرد تحهیهی اشر  ،بیش از آنکره مننرای
تاریقی داشته باشد ،مننای معرفتی داشته و ناشی از اختل در نوع نگاه او نسنت به جایگاه و
ویژگیهای پدیدههای تاریقی در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتمراعی ،اداری ،ن رامی و روش
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تحهیل مناسنات آ هاست .رراکه او با رویکرد نومارکسیستی و با محوریت تحهیرل مناسرنات
پدیدههای اقتصادی و شیوههای تولیدی ،تاری ایرا را بررسی کرده است درحالیکه اشر با
رویکرد وبری و با محوریت نقش پدیدههای سیاسی و ن ا های اداری و اجتماعی ،بره تراری
ایرا توجه کرده است .تحقی دیگری که در آ اندیشهها و رویکرد تحهیهی اشرر نسرنت بره
تاری ایرا مورد توجه قرار گرفته ،مقالهای است با عنوا «بازنمایی مدرنیته و تراری برومی در
نگاه اشر و کاتوزیا » (دبیریا و مقیمی .)891-891 ،7936 ،در این مقاله با نگاه توصیفی
و تأییدی صر  ،دیدگاههای اشر در مورد تاری ایرا بره لحرام موضروعی برازخوانی شرده
است .همچنین نویسندگا این مقاله به شکهی سادهانگارانه ،تصور کردهاند که رویکرد اشرر
در بررسی تاری ایرا  ،تلش برای بازگشت به تاری بومی ایرا است .درحالیکه ،اشرر بره
لحام منانی فکری و معرفتی ،مطاب اصو حاکم در گفتما «شرقشناسی» بره تراری ایررا
نگریسررته و سرراختارها و مناسررنات حرراکم در ترراری ایررا را بیشررتر از من ررر اروپررامحوری و
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اصالتداد به تجربیات تاریقی جوامی توسعهیافتۀ اروپایی بررسی کرده است.
روششناسی اشرف در بررسی تاریخ ایران

احمد اشر از نقستین اندیشمندانی است که در دهر 7961ش ،اصرطلح «جامعهشناسری
تاریقی» 1را به کار برده است .وی جامعهشناسی تاریقی را دانشی میداند که درصدد « ّ
تفرم»
ّ
و «تنیررین عهرری» ویژگیهررای خرراص دورههررای ترراریقی بررر اسرراس مفرراهیم و ن ریررات
جامعهشناختی است .اشر با رویکرد جامعهشناسی تاریقی ،درصردد شرناخت شرالودهها و
ساختما اجتماعی 2و جایگاه نیروهای عمده و ن ا های وسرییتری برود کره در تعیرین مسریر

تحوالت اجتماعی در تاری ایرا مؤثر بوده است .وی با نگراهی بره تراری  87قرنری ایررا ،
معتقد است« :تحهیل و ّ
تفرم خصوصیات و منانی اقتصادی و اجتماعی و ساختما اجتماعات
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

به کار برده است .اصطلحی که امروزه به ساختار اجتمراعی
 .2اشر ساختما اجتماعی را بهعنوا ترجمۀ
ترجمه میشود .وی ساخت اجتماعی را بهعنوا واحد تحهیل جامعهشناسری تراریقی در عرصرۀ ادوار تراریقی رنرین تعریر
میکند« :ساخت اجتماعی مثل ساختما خانه یا پل یا ساختما بد جاندارا  ،دارای اجزائی است .یعنری از ترکیر تکرههایی
شکل گرفته است .این تکهها و اجزاء شامل نرادها و گروههای اجتماعی و قواعرد و دسرتورالعملهای رفترار آدمری و ارزشهرا و
اعتقادات فرهنگی است .بنابراین ،نرادهای اقتصادی ،سیاسی ،مرهنی و آدا و رسو و سنن و قواعرد رفترار گروههرا و طنقرات
اجتماعی و ارزشها و اعتقادات و آرما های مرد ی جامعه جمهگی اجزای ساخت اجتماعی آ جامعه را تشرکیل میدهنرد»
(اشر ( 7961 ،ال ) .)84،

شرری و روستایی و ایهی» جامع ایرانی در رنین برهۀ طوالنی ،تنررا بهواسرطۀ جامعهشناسری
تاریقی امکا پریر است نره تاری نگراری جزئینگرر و تفریردی (اشرر 7964 ،

(الر

)79 ،؛

اشر  .)2 ،7973 ،از ن ر اشر  ،واحد اصهی تحقیقات جامعهشناسری تراریقی ،دورههرای
تاریقی است و ازاینرو امور جزئی و ن ا اجتماعی را باید در قال دورههای معرین تراریقی
درک و فرم کرد .تعیین مشقصات و ویژگیهای تاریقی سراختما و ن را اجتمراعی در هرر
دورۀ تاریقی ،از وظای اصهی جامعهشناسی تاریقی است .به ن ر ما ،هر دورۀ تاریقی نهتنرا
دارای ساختما مشقصی است ،که قوانین و عوامل تغییر اجتماعی در هر دورۀ تاریقی ،ویژۀ
هما دوره است .جامعهشناسی تاریقی تصورات و مفاهیم و آرما های اجتمراعی ،مررهنی،
سیاسی ،فهسفی و عهمی را نیز همچو ساخت اجتماعی ازلی و ابدی نمیداند .بهکه آ هرا را
مقوالتی تاریقی در ن ر میگیرد که خاص دورههای تاریقی معین هستند .و سر انجا آنکره،
به ن ر ما جامعهشناسی تاریقی طنیعت و ماهیت انسا را نیز امری ثابت و الیتغیر نمیداند و
آ را بهعنوا مقولهای تاریقی و اجتماعی ،در دورههای تاریقی و انرواع اجتمراعی متفراوت و
طنقات اجتماعی متمایز در تغییر میبیند» (اشر (7964 ،ال )76 ،ر.)79

اشر در مقابل مستشرقا و ایرا شناسا شوروی که دربارة جامعهشناسی تاریقی ایررا برا
رویکردی تکامهی و جزمی ،در خدمت اثنات ن ریه و ایدئولوژی مورد علقرۀ خرود بره پرژوهش
میپرداختند (پطروشفسکی ،7971 ،ج76 ،7رر79؛ دیراکونو 32 ،7967 ،رر716 ،31رر719؛
نعمانی777 ،7972 ،ر ،)763تلش کرد مطراب روششناسری وبرری ،ضرمن رد هرگونره دانرش
تاریقی جزمی و مدعی شناخت قانونمندی تاریقی ،ن ریه را در خدمت فرم تاری و دستیابی
(الر

به دانش تاریقی نسنی و واقیگرایانه به کار گیرد (اشر 7961 ،

)728 ،رر .)727بره ن رر مرا

جامعهشناسی تاریقی ،وجود قوانین عا و شامل و ورای تاریقی را که حاکم بر تکامل ت خطی
تما دورههای تاریقی باشد ،نمیپریرد .ره تحوالت تدریجی اجتمراعی در هرر دورۀ تراریقی،
خاص هما دوره بوده و قوانین تحو انقلبی از ی مرحهۀ تاریقی بره مرحهرۀ دیگرر نیرز دارای
ویژگیهای خود است .از آنجرا کره جامعهشناسری تراریقی ،جامعره و تراری را از فراوردههرای
انسانی دانسته و جریا تاری را برآیندی از رابطۀ انسا با فراوردههای خود میدانرد ،هریق قرانو
کهی و عمومی را که حاکم بر سیر خهلناپرریر تحروالت اجتمراعی و تکامرل تر خطی جوامری
بشری از مراحل معین و مشقت تاریقی باشد ،نمیپریرد (اشر 7964 ،

(ال

).)76 ،
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اشر جدای از اینکه مقال هرگونه دیدگاه قائل به تکاملگرایی ت خطی و وجود قوانین
عا و جرا شمو تاریقی بود ،تحتتأثیر رویکرد معرفتی و روششناسی وبر ،با تراری گرایی
ّ
و تجهرری تمررا واقعیررت در شررناخت و معرفررت انسررانی مقررال بررود .برره ن ررر او ،مفرراهیم
جامعهشناختی در زمینۀ تحهیل پدیدههای تاریقی ،نه در حکم واقعیتهرای صرر و حقرای
مدعی عینیت تاریقی ،بهکه همچو الگوهای تحهیهیاند که مرمترین کاربردشا ارائۀ فرمری
منسررجم و تعری شررده از پدیرردههای ترراریقی در ررراررو ادوار ترراریقی اسررت (اشررر ،
 .)419 ،) (7964اشر  ،واقعیت در معنای عا و واقعیت اجتماعی و تراریقی را در معنرای
خاص ،امری پیچیده و دشوار نامتناهی میداند که عهم عینی هرگرز نمیتوانرد انعکراس تمرا
واقعیت تجربهشده توس محق باشد .در نتیجه ،دانرش انسرا نمیتوانرد انعکراس واقعیرت
باشد ،بهکه محق با انتقا بقشی از جننههای اساسی و باارزش واقعیرت ،فررم خرود را در

مورد آ ارائه میدهد (اشر .)416 ، 733 ،) (7964 ،
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مطاب آنچه گفته شد ،مرمترین وجه روششناسی اشر  ،بهکاربرد اصطلحی است کره
1

( )

وی برای اولرین برار در ادبیرات فارسری آ را بره «نمونرههای متعرالی» (اشرر ، 7964 ،

416ر )419و «نمونههای اعهی» ترجمه کرد( 2اشر (7964 ،ت) .)7178 ،اشر به پیروی از
وبر معتقد است برای فرم و تنیین رویدادها و حوادث متعه به ادوار تاریقی ،باید از تصورات
و مفاهیم کهی و انتزاعی نمونههای متعالی استفاده کرد .به عقیدۀ وی ،با توجره بره پیچیردگی و
الیتناهیبود عرصرۀ واقعیرت اجتمراعیررتاریقی ،شرناخت اجتمراعی و تراریقی بهواسرطۀ
مجموعهای از گزارههای مفرومی صورت میگیرد که «تیپهرای ایردئا » وبرر از مصرادی آ

است (اشر  .)416 ، 733 ،) (7964 ،بهزعم اشرر  ،موضروع محروری روش موسرو بره

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .2یکی از اصو اساسی در روششناسی وبر ،اقدا وی در طرح نمونههای انتزاعی و اسرتفاده از آ هرا در مطالعرات تراریقی و
جامعهشناختی بهصورت تطنیقی است .اصطلح مرکور در روششناسی وبر واژهای کهیردی اسرت و بره تنردیل برخری عناصرر
هیق ارتناطی با قاراوت ارزشری و معنرای
در اصطلح
واقعیت به ی مفرو دقی منطقی اشاره میکند .واژۀ
آرمانی ندارد بهکه به ن ر وی ،نمونهای انتزاعی در بررسی پدیدههای تراریقی دارای ویژگیهرای معقرو و منطقری و غیرر ارزش
ّ
داوری بوده و حاصل استفاده از دو روش مفاهمه و تنیین عهی در بررسی پدیدههای تاریقی اسرت .نمونرههای انتزاعری برهعنوا
مفاهیم عا  ،ابزارهایی هستند که وبر به کم آ ها موارد و منابی توصیفی تاری جرا را بررای تحهیرل منطقری آمراده میکنرد و
اینها متناس با ویژگی و گسترۀ پدیدههای تاریقی ،از ن ر دامنه و سطح تجرید متفاوتاند .به عقیدۀ وبر ،استفاده از مفراهیم و
الگوهای ن ری تعری شده که نمونههای انتزاعی از مصادی آ است ،در راستای رسید به فرم و شناخت تاریقی تعری شرده
و دقی ی ضرورت است (وبر766 ،7928 ،ر779 ،769ر.)778

تیپهای ایدئا یا نمونههای آرمانی وبرر ،فررم و تنیرین «عمرل اجتمراعی» 1یرا همرا کرنش
اجتماعی و گونههای مقته آ در عرصۀ اجتماع و تراری اسرت (اشرر (7964 ،پ)217 ،

ر .)216اشر بر اساس ن ر وبر ،جایگاه تیپهای ایدئا یرا نمونرههای متعرالی را در زمینرۀ
شناخت و تحهیل پدیردههای تاریقی راجتماعی رنرین تعریر میکنرد« :تیپهرای ایردئا
انعکاس سادۀ واقعیت خارجی نیستند بهکه ساخت ذهنی بشر برای ایجاد ارتنراط میرا وقرایی
تجربی ،بهمن ور پدیدآورد یر هیلرت معنریدار و قابرل فررم انسرانی ،بره شرمار میآینرد.
بدین ترتی که ما پدیدارهای انسانی را به قهمرو ن ا منطقی معینری وارد نمروده و بره سراخت

منطقی آ ها میپردازیم» (اشر 416 ،) (7964 ،ر.)419
در نوشتههای اشرر (7964

(الر

)749 ،؛ 417 ،) (7964رر ،)416رررار کرارکرد بررای

استفاده از نمونههای متعالی بهعنوا ابزاری تحهیهی بهمن ور فرم و تنیین پدیردههای تراریقی
قابل شناسایی است:
ّ
2
 )7سرولت فرم معنایی و تنیین عهی ویژگیهای پدیدهها و ادوار تاریقی؛
3

 )8سنجش و بررسی میزا نزدیکی و انحرا فرم موجرود برا واقعیرت ادوار و پدیردههای
تاریقی و اجتماعی؛
 )9بررسی تطنیقی و سنجش خصوصیات و ویژگیهای دورههای تاریقی یر جامعره برا
یکدیگر؛
 )6مقایسه و بررسی خصوصیات دورههای تراریقی یر جامعره برا جوامری و تمرد های
دیگر.
اشر بهمن ور فرم و تنیین ویژگیهای ساختارهای اجتماعی در تاری ایرا  ،مصادیقی از
نمونههای انتزاعی را برای توضیح ابعاد توسعهنیافتگی تاریقی ایررا بره کرار گرفتره اسرت کره
عنارتاند از :ن ا آسیایی ،استنداد شرقی ،ن ا فلودالی ،ن ا پاتریمونیا یا شرهپدری ،ن را
مهوکالطوایفی ،اصنا شرقی ،گیهدهای غربی ،شرر شرقی ،شررر غربری ،برورژوازی ،ن را
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ترجمره کررده اسرت (اشرر (7964 ،ث) 217 ،ر.)211
 .1اشر اصطلح «عمل اجتماعی» را برای عنرارت
عنارتی که ترجمۀ آ امروزه به کنش اجتماعی مشرور است .پدیدهای با دو وجره رفتراری (عینری) و معنرایی (ذهنری) کره روش
موسو به تیپهای ایدئا وبر ،دقیقا معطو به شناخت ابعاد آ است.
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سرمایهداری غربی ،ن ا سرمایهداری وابسته و ن ا سررمایهداری مهری .او برا اسرتفاده از ایرن
مفاهیم ،درصدد برآمده ضمن شناخت ویژگیهای ادوار تاریقی ایرا  ،خصوصیات هر دوره را
با ادواری دیگر از تاری ایرا مقایسه کند .همچنا کره بررای بررسری موانری تراریقی توسرعۀ
جامعه ایرانی ،خصوصیات تاریقی جامعۀ ایرانی را با جوامی غربی مقایسه کرده است.
دیگر وجه روششناسی اشر بررای شرناخت پدیردارهای تراریقی ،اسرتفاده از رویکررد
روششناختی موسو به «فونکسیونالیسم دیالکتی » است .اشر این روش را از طری ادغرا
رویکرد کارکردگرایی و روش تحهیل دیالکتیکی مطرح در روششناسی مرارکس بره کرار گرفتره
است .با توجه به غیرتاریقی و حتی ضردتاریقیبود روش تحهیرل کرارکردگرایی ،اشرر برا
ادغا اصو روش تحهیل دیالکتیکی که منتنی بر تحهیل پدیدههای تاریقی بر اسراس تاراد و

تاری گرایی است (اشر (7961 ،ال )99 ،ر ،)98روش فونکسیونالیسرم دیالکتیر را اسراس
بقش دیگری از روششناسی خود بهمن ور تحهیل پدیدههای تاریقی قرار داده است.
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به عقیدۀ اشر  ،جامعهشناسانی ررو مرارکس و مراکس وبرر از روش مررکور در زمینرۀ
تحهیل پدیدههای اجتماعی و تاریقی استفاده کردهاند .از نگاه اشرر (7961

(الر )

 ،ص،)96

اصو روش فونکسیونالیسرم دیالکتیر در زمینرۀ شرناخت و تحهیرل پدیردههای اجتمراعی و
تاریقی عنارتاند از:
 )7واقعیت زندگی اجتماعی انسا برآینردی اسرت از رابطرهای دیرالکتیکی میرا سرازنده
[عامل فردی] و ساختهای اجتماعی[ ،عامل ساختاری] کره فراوردههرای کرار وی هسرتند و
درعینحا بر او تأثیر میگرارند.
 )8برای درک ن ا های اجتماعی باید آ ها را در دورههرای تراریقی در ن رر آورد و اصرل
ویژگی تاریقی را به کار برد.
 )9ن ا های اجتماعی کامل بسته و منسجم نیستند و ممکرن اسرت یر ن را اجتمراعی
شامل رند ن ا فرعی و متمایز و ناهمنسته باشد.
 )6تعاد پویا ،در معنای وسیی آ و برای یر دورۀ بهندمردت وجرود داشرته و ن ا هرای
اجتماعی به آ گرایش دارند.
ّ
 )7تنیین عهی پدیدارهای اجتماعی و تغییررات آ هرا غالنرا رندجاننهانرد و ممکرن اسرت
بهدلیل اصل ویژگی تاریقی در هر دورۀ تاریقی ،با شرای ویژهای ،عامهی بیش از عوامل دیگر

در تغییر و تحو مؤثر باشد .اصل ویژگی تاریقی با ساختن ی قرانو کهری بررای همرۀ ادوار
تاریقی مغایرت دارد و تنرا میتواند برای توضیح پدیدهها و تحوالت ی دورۀ تاریقی کارایی
و اعتنار داشته باشد.
 )4ضرورتها و مقتایات فونکسیونی را باید با توجه به اصل ویژگری تراریقی بررای هرر
دورۀ تاریقی در ن ر گرفت نه برای همۀ ساختها و ن ا های اجتماعی در دورههرای متفراوت
تاریقی.
 )1فونکسیونالیسم دیالکتی هم تغییر و تحو تدریجی و هم تغییر و تحو انقلبری را در
ن ر میگیرد.
 )2فونکسیونالیسم دیالکتی تواف جمعی و تواز و تعاد را همرراه برا تاراد و تنرازع از
اصو مسهم زندگی اجتماعی انسا میداند و زندگی انسا را برآیند دیرالکتیکی روابر آ هرا
میشناسد.
رویکرد مفهومی اشرف به تاریخ ایران

اشر برای مارکس و مراکس وبرر در عرصرۀ جامعهشناسری بهصرورت عرا و جامعهشناسری
تاریقی بهصورت خاص ،به نوعی مرجعیت قائل بوده و آ ها را از «بنیا گرارا جامعهشناسی

تاریقی» دانسته است (اشرر (7964 ،ت)7113 ،؛ اشرر  .)36 ،7941 ،اشرر برا ادغرا

پرارهای از ماررامین ن ررا آسریایی و فلررودالی مررارکس و پاتریمونیالیسرم و ن ریررۀ شرررر وبررر،
خصوصرریات ن ررا سیاسرری و اجتمرراعی جامعررۀ ایرانرری را در عرصررۀ ترراریقی ،در مقابررل
خصوصیات تاریقی جوامی غربی ،تعری کررده اسرت (اشرر 77 ،7979 ،رر68 ،71رر67؛
اشر 92 ،7973 ،ر783 ،96ر782؛ اشر 719 ،7941 ،ر .)33رویکرد اشرر در اسرتفادۀ
همزما و بههم پیوسته از ن ریات و مفاهیم مطرح در اندیشرههای مرارکس و مراکس وبرر ،از
طر عناس ولی بهعنوا اقدامی التقاطی و دارای تعارضات تحهیهی تعنیر شده اسرت (ولری،
 .)17 ،7921این اقدا اشر از آنجا با اعجا و انتقاد مواجه شده که مرارکس برا دیردگاهی
جنری و تکاملگرایانه به تاری  ،پدیدههای اجتماعی و تراریقی را برر اسراس اصرالت عنصرر
اقتصاد و شیوههای تولید تنیین کرده است (برایزاخ963 ،7329 ،1ر .)962درحالیکه ،مراکس

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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وبر اصالت عنصر اقتصادی را در کنرار نقرش عوامرل فرهنگری و سیاسری کمرنر تر کررده و
درصدد ارائۀ شناختی غیرجزمی و غیرتکاملگرایانه از پدیدههای تراریقی و اجتمراعی برآمرده
است (میهر 2 ،7349 ،1ر .)1اشر با عهم به رنین تفاوتهایی بین نگرش و روش مرارکس و
مرراکس وبررر در زمینررۀ شررناخت و تحهیررل پدیرردههای ترراریقی ،مطرراب رویکرررد معرفترری و
روششناسی خاص خود ،فرم و قرائتی سازگار از دیدگاهها و ن ریات مارکس و ماکس وبر ارائه
کرده و هر دو را در راستای شناخت ویژگیهای تاریقی ایرا به کار گرفته است.
فرم و قرائت اشر از اندیشهها و ن ریات مارکس در مورد سیر و جریا تاری و شرناخت
مراحل و موانی ترقی و پیشرفت جوامی بشری ،کامل متفاوت از قرائت جریا های مارکسیستی
است .وی تلش کرده مارکس را بهعنوا اندیشرمندی نسرنیگرا برا تفکراتری غیرتکاملگرایانره
نشا دهد .به طوری که مفاهیم و ن ریات مارکس را با رنین رویکردی در راسرتای شرناخت و
تحهیل تاری ایرا به کار گرفته است .اشر بر اساس «انسا شناسی فهسفی مارکس» ،تأکید
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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کرده است که نمیتوا ن ریۀ وی [مارکس] را همچو آرای داروینیستهای اجتماعی و سرایر
اصحا ن ریۀ تکامل و ترقی دانست .همچنا که معتقد است نمیتوا ن ریۀ مرارکس را «از
با آرای جنری دانست .ره جنر وی جنری انسانی است و منانی ن ریرۀ وی دارای زمینرههای
ّ
(تحصهی) نیست» .دیگر آنکه به عقیدۀ اشرر  ،برا مطالعرۀ دقیر در سرواب فکرری و
اثناتی
دادههای عمی تاریقی مطرح در آثار مرارکس ،میتروا بره ایرن نتیجره رسرید کره وی «سریر
خهلناپریر جوامی بشری را در ی خ مستقیم مورد تردید و تأمرل قررار داده و دربرارۀ امکرا
تحو رندخطی جوامی انسانی که با پیشرفت عهو انسانی در قر حاضرر بره ثنروت رسریده،

تأکید نموده است» (اشر (7964 ،ال )77 ،؛ اشر  .)729 ،) (7961 ،من ور اشر در هرر
دو استدال  ،معطو بره نقرد و رد دیردگاهها و ایردئولوژی «احرزا کمونیسرت» شروروی و
«احزا سیاسی و شاگردا عهو اجتماعی در ایرا » بوده که بهواسط بیانیآ لنینگرراد در زمرا
استالین ،از ی سو ن ریرۀ شریوۀ تولیرد آسریایی را از آرا و ن ریرات مرارکس کنرار نرادنرد و از
دیگرسو ،به ارائۀ قرائتی جزمی و تکاملگرایانه و جرا شمو از ن ریات مارکس در مرورد سریر
تاریقی جوامی جرانی منادرت ورزیدنرد (اشرر 7964 ،

(الر

) .)88 ،77 ،اشرر در مقابرل

مارکسیستها ،با ارائۀ قرائتی لینرالیستی در مورد پارهای ن ریات مارکس ،ررو «شریوۀ تولیرد
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

آسیایی» یا «ن ا آسیایی» و «استنداد شرقی» و «فلودالیسم» (اشر (7964 ،ال )71 ،ر )74آ
را به لحام معرفتی و روششناختی  ،وبریزه کرده است .بره ایرن معنرا کره عنصرر دیردگاههای
جزمی و تکاملگرایانه ت خطی به تاری و اصالت عامرل اقتصرادی ،تحهیلهرای مرارکس را
تحتالشعاع قرائت نسنیگرایانه و تکاملگرایی رندخطی و اهمیت عوامرل سیاسری و ن رامی
قرار داده است .ویژگی شاخت دیدگاههای اشر در مورد تاری ایرا  ،بهماننرد روششناسری
وی ،منتنیبود آ به ن ریات و دیدگاههای وبر است .برهطوری کره وی در آ سروی اسرتفادۀ
مطهو از دیدگاهها و ن ریات مارکس ،رو ن ا آسیایی و اسرتنداد شررقی ،ن را فلرودالی و
ن ریۀ پیوستگی شرر و روستا و وحدت شیوۀ تولید کارگراهی و کشراورزی مرارکس ،همزمرا
ن ریات وبر رو پاتریمونیالیسم یا ن ا شهپدری و دیدگاههای وی در مورد تفاوتهای شررر
شرقی و غربی و اصنا شرقی و گیهدهای غربی را در زمینرۀ بررسری توسرعهنیافتگی تراریقی
ایرا به کار گرفته است (اشر 77 ،7979 ،ر92 ،71ر64 ،97ر67؛ اشر  92 ،7973 ،ر 96؛
اشر 719 ،7941 ،ر33؛ اشر 84 ،7917 ،ر.)87
اشر بهمن ور توضیح موانی تاریقی توسعهیافتگی ایرا  ،در عین اسرتفاده از دیردگاههای
مارکس و ماکس وبر ،ن ریات آ ها را در زمینۀ بررسی تما تجربیات مربوط به ن ا سیاسی و
اجتماعی در تاری ایرا کافی ندانسته و مفرو سرومی را موسرو بره ن را «مهوکالطروایفی»
مطرح میکند .به عقیدۀ وی ،جامعۀ ایرانی به لحام ساختاری فق به شررر و روسرتا محردود
ننوده و همواره در کنار آ  ،دارای بعد سومی بوده که همرا اجتماعرات ایهری اسرت .اهمیرت
اجتماعات ایهی در تاری ایرا ناشی از آ است که بیشتر سهسهههایی که حاکمیت را در طو
مدتهای مدیدی در ایرا در اختیار داشتهاند ،از ایلت و قنایل کورنرده بودهانرد .بره عقیردۀ
اشر « ،ابعاد کهی جامعۀ ایرانی به اجتماعات شرری و روستایی محدود ننوده و همواره دارای
بعد سومی که اجتماعات ایهی باشد ،بوده است .بنابراین رابطۀ اساسی شرر و روستا در تحهیل
مارکس به ّ
تفرم رواب شرر و ایل و روستا توسعه مییابد و بعد سو ساختما جامعۀ ایرانی ،در
هر تحهیهی که از آ به عمل میآید ،در ن ر گرفته شود» (اشر (7964 ،ال ).)741 ،

تعری اشر از ن ا مهوکالطوایفی متفاوت از ن ا فلودالی است .به عقیدۀ او ،یکری از
مشکلت تفسیر تاری ایرا یکیدانستن ن ا مهوکالطوایفی برا فلودالیسرم اسرت .بررخل
ن ا فلودالی ،ن ا مهوکالطوایفی قهمرو خود را به شکل پاتریمونیا اداره میکرد .وی پیدایش
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ن ا مهوک الطوایفی در تاری ایرا را ناشی از زوا حکومت مقتدر مرکزی و سرهطۀ ایرلت و
خاندا های محهی بر عرصرۀ سیاسری میدانرد .حکرومتی غیرمتمرکرز کره دارای ویژگیهرای
پاتریمونیا یا آسیایی است .به ن ر اشر  ،ن را مهوکالطروایفی در تراری ایررا  ،بره لحرام
شکهی شنیه ن ا پاتریمونیا غیرمتمرکز و به لحام ماهوی ویژگیهای پاتریمونیا داشته است

(اشر  .)722 ،) (7961 ،بهدلیل رنین دیدگاهی ،او به این نتیجه میرسد که در ایررا بررای
تحهیل تحوالت اجتماعی و سیاسی باید از سه الگوی ن ا آسیایی ،فلودالی و مهوکالطروایفی
استفاده کرد .جامعۀ ایرا در طو تاری همواره میا این سه ن ا در نوسا بوده است .اشر
شنیه به ادبیات وبری ،هرکدا از مفاهیم مرکور را در حکم نمونههای متعالی دانسته و ن ر خود
را رنین بیا کرده است:
به ن ر ما جامعۀ ایرانی میا این سه نمونۀ متعالی ،ن ا فلودالی و ن را آسریایی و ن را
مهوکالطوایفی ،در نوسا بوده و در هر دورهای به یکی از آ هرا بیشرتر متمایرل میشرده
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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است بدو آنکه بهطور مطه یکی از این نمونههای متعالی عینا در عمرل مصرداق پیردا
کرده باشد (اشر 7964 ،

(ال )

.)749 ،

رویکرد مفرومی اشر در بازخوانی تاری ایرا بر اساس مسلهۀ توسعهنیافتگی ،با رندین
مشکل تحهیهی و ابرا اساسی مواجه اسرت .نقسرت اینکره وی وجرود فلودالیسرم واقعری در
تاری ایرا را با توجه به ویژگیهای رنین ن امی که عموما در تاری اروپا رواج داشته ،رندا

صادق ندانسته است (اشر (7964 ،ال ) .)76 ،به همین سن  ،مشقت نیست که وی مفرو
نمونۀ متعالی فلودالیسم را برای ره دورهای از تاری ایرا به کار برده است؛ آ هم در شرایطی
که معتقد بود« :امکا تکامل فلودالی از درو ن را آسریایی از ن رر بحر مرا حرائز نرایرت
اهمیت است .زیرا رنا که خواهیم دید در تاری ایرا میتوا نوساناتی را مشراهده نمرود کره
بهطور مرت میا ن ا آسیایی و ن ا فلودالی در جریا بروده اسرت» (اشرر 7964 ،

(الر

)،

 .)73اشر در مدعای مرکور دقیقا مشقت نمیکند که در کدا دورههای تاری ایررا ن را
آسیایی و در کدا ی ن ا فلودالی حاکم بوده و ن ا فلودالی بر اسراس رره سرازوکارهایی از
درو ن ا آسیایی شکل میگیرد؟ خصوصا اینکه اشر در ی گزارۀ تحهیهی دیگر ،مردعایی
را مطرح میکند که حتی بهنوعی نفی دیدگاه فوق است و آ اینکه وی تماما قائل به حاکمبود
ن ا آسیایی در تاری ایرا شده و وجود فلودالیسم را منتفی میداند.

اساس و مننای ن ا اقتصادیراجتماعی فلودالیسم غربی ،تااد میا دو ن را متمرایز و
متفاوت شرر و روستاست و همین تااد است که امکرا رشرد و نمرو مسرتقل اصرنا
غربی را در شررها میدهد و سرانجا با رشد آ ها ن ا فلرودالی از هرم میپاشرد .حرا
آنکه آشکار است که ررل قر سابقۀ شررنشینی در خاورمیانره و  87قرر سرابقۀ آ در
تاری ایرا  ،فاقد رنین خصیصهای بوده است .به بیا دیگر ،شرر در ن ا آسریایی فاقرد
استقل شررهای قرو وسطایی در غر بوده است (اشر (7964 ،ال ).)87 ،

اشر در این نقل قو  ،عمل بر این مدعا صحه میگرارد که ایرا در طو  87قر تراری
خود منتنی بر ن ا آسیایی بوده و در آ فلودالیسرم جایگراهی نداشرته و در نتیجره امکا هرای
توسعۀ تاریقی به سمت سرمایهداری هم نمیتوانست وجود داشته باشد.
ابرا دیگر در رویکرد تحهیهری اشرر دربرارۀ تراری ایررا ایرن اسرت کره وی در کنرار
نمونههای متعالی سهگانۀ مرکور ،از مفرومی دیگر برای بیا ویژگیهای ن ا سیاسی حاکم در
ترراری ایررا اسررتفاده کرررده اسررت کرره همررا پاتریمونیالیسررم یررا ن ررا شررهپدری مطرررح در
جامعهشناسی سیاسی وبر است (اشر 24 ،7941،ر .)27اشر در مورد رابطه و نسنت ن ا
فلودالی با ن ا پاتریمونیا و اینکه کدا ی از این دو ن ا در تاری ایرا حاکم بروده ،همرا
دیدگاه و تحهیهی را مطرح میسازد که در مورد نسنت دو ن ا فلودالی و آسریایی مطررح کررده
است .بهطوری که اتقاذ رنین رویکردی عمل آشفتگی و التقراطیبود دیردگاههای اشرر و
نمونههای متعالی مورد استفادۀ وی در مورد بیا خصوصیات دولت و جامعۀ ایرا را در عرصۀ
تاریقی نشا میدهد .به نوشتۀ اشر (:)723 ،) (7961

بهطور کهی ویژگیهای تاری ایرا دورۀ اسلمی را نمیتوا با ویژگیهای ن ا فلرودالی
یکی دانست .یکرم آنکره ،شریوۀ اساسری حکومرت در ایررا  ،شرناهت بسریار برا ن را
پاتریمونیا داشته و از ن ا فلودا متمایز بوده است .در ایررا فرمانروایرا مطه العنرا
بودهاند و آدا و رسو فلودالی و طنقۀ نجی زادگا فلودا در ایرا ماننرد غرر وجرود
نداشته است .دو آنکه ،اعطای اراضی از نوع بنفیس 1بوده است نه از نوع فی  .2اعطای
اقطاع و تیو در ایرا جننۀ فلودالی فی نداشرته و دارای جننرۀ اداری بروده اسرت .سرو
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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آنکه ،در ایرا اجتماعات شرری و ایهی و روستایی در کنار هم بوده است .ررار آنکره،
در ایررا شررنشررینی رونر داشررته و سرراخت زنرردگی شرررری بررا شررررهای فلررودالی در
مغر زمین متفاوت و متمرایز بروده اسرت .اقتصراد و بازرگرانی در ایررا رواج داشرته و
اصرنا و پیشرره ورا نیررز همچرو روسررتاییا  ،تحررت تسره دسررتگاه اداری حکومررت
پاتریمونیا بودهاند.

ابرا دیگر در تحهیلهای اشر این است که وی همزما از دو مفررو ن را پاتریمونیرا و
ن ا آسیایی برای توضیح ویژگیهای دولت و جامعه در تاری ایرا استفاده میکند .بدو اینکره
این مسلهه را روشن کند که اوال ن ا پاتریمونیا  /شهپدری ره نسنتی با ن را آسریایی و اسرتنداد
شرقی دارد و دیگر اینکه کدا ادوار تاریقی ایرا  ،ویژگیهای ن ا آسیایی داشته و کردا دورههرا
منتنی بر ن ا شهپدری بوده است؟ از نوشتههای پراکنردۀ اشرر میتروا اسرتنناط کررد کره وی
(الر

پاتریمونیالیسم را دارای «خصرایت ن را آسریایی» دانسرته اسرت (اشرر 7964 ،
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)،771 ،

 .)773درواقی ،اشر به لحام ماهوی ن ا آسیایی مورد ن ر مارکس و ن ا پاتریمونیا وبر را با
مسامحه ،ساختارهایی شنیه و همسا تهقی کرده و هر دو را برا خصوصریات تراریقی دولرت در
ایرا منطن دانسته است (اشر 77 ،7979 ،ر .)71به عقیدۀ او ،در ن را آسریایی و همچنرین در
ن ا پاتریمونیا  ،اعطای بنفیس از طر حراکم و شرقت پادشراه بره صاح منصرنا اداری و
لشکری ،که در ازای خدمات داده میشد ،همسا و شنیه هم بود .رراکه برخل فلودالیسم ،در
هر دو ن ا مرکور ،اعطای زمین بهصورت بنفریس برود و بره مقرا و منصر تعهر میگرفرت،
درحالیکرره در فلودالیسررم ،اعطررای زمررین بهصررورت فیر بررود و برره شررقت صاح منصر
اختصاص مییافت .همچنرا کره در فلودالیسرم ،واسرا ها در مقابرل اربرا دارای اسرتقل و
ضمانتهای حقوقی بودند .درحالیکه در مقابل استنداد شرقی حاکم در ن را آسریایی و دولرت
پاتریمونیا حاکم در شرق ،صاح منصنا ن امی و اداری از امیرا و سرا کشوری استقل و
اختیارات حقوقی نداشتند .اشر به غیر از شناهتهای ساختاری و ماهوی ،از ن رر فرجرا هرم
قائل به شناهت بین ن را آسریایی و پاتریمونیرا برود .آنجرا کره معتقرد برود هرر دو ن را دارای
امکا های تحو به سمت گونهای فلودالیسم شرقی هستند .فلودالیسمی که منتنی بر بنفیس بروده
است .درحالیکه فلودالیسم اصیل که در مغرر زمین رواج داشرته منتنری برر فیر بروده اسرت

(اشر (7964 ،ال )773 ،؛ اشر (7964 ،ت)7171 ،ر .)7174میتوا گفت ،اشر هر دو ن ا

آسیایی و پاتریمونیا را بهعنوا ن ا های شنیه به هم و همزمرا در تراری ایررا تصرور نمروده و
بهصورت خا و التقاطی هر دو را صادق دانسته و بعد در ادامره ،انت رار داشرته کره هرر دو ن را
بهگونهای فلودالیسم که همانا شکل متفاوتی از فلودالیسم غربی بوده ،متحو گرردد .فلودالیسرمی
که بهعنوا مننای تحق ن ا سرمایهداری مطرح بود .اما رو نوع فلودالیسم برخاسرته از تسره
دو ن ا آسریایی و پاتریمونیرا شرناهتی بره فلودالیسرم اصریل اروپرایی نداشرته ،درنتیجره ن را
سرمایهداری شکلگرفته در ایرا معاصر هم شناهتی به سرمایهداری اصیل اروپرایی نداشرت .در
نتیجه به عقیدۀ اشر  ،ایرا در طو تاری خود تا دورۀ معاصر برا مشرکل تحرو و دگرگرونی بره
سمت فلودالیسم و سرمایهداری واقعی ،مواجه بوده است.
موانع تاریخی شکلگیری نظام سرمایهداری و جامعۀ مدنی

بر اساس آنچره گفتره شرد ،مسرلهۀ اساسری در جامعهشناسری تراریقی اشرر  ،تنیرین موانری و
محدودیتهای تاریقی فراروی شکلگیری طنقات اجتماعی و مقدمات و پیششرطهای تحقر
سرمایهداری در تاری ایرا است .اگر الگوهای مقته مطرح در عرصۀ توسعه را لحرام کنریم،
میتروا اشررر را یکری از نماینرردگا گفتمرا قائررل بره اصررالت الگروی توسررعۀ دموکراتیر و
سرمایهداری ،بر اساس نقشآفرینی طنقۀ متوس شرری یا بورژوازی دانست .1اشر در راسرتای
توضیح رنین مسلههای ،ابتدا درصدد نشا داد موانی فراروی شکلگیری ن ا طنقراتی فلرودالی
بهعنوا مننا و پیششرط سرمایهداری در تاری ایرا برآمده و بعد از آ به توضیح و تنیرین موانری
شکلگیری طنقۀ متوس شرری یا بورژوازی در تاری ایرا پرداخته است.
دیدگاههای اشر در مورد مسلهۀ موانری تراریقی توسرعۀ ایررا بهصرورت عرا  ،و موانری
شکلگیری ن ا طنقاتی و سرمایهداری بهصرورت خراص ،در رنردین سرطح تحهیهری برههم
پیوسته قابل توضیح است :در سطح نقست که مربوط به ساختار و ن ا اجتماعی ایرا است،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1برینگتن مور ،در اثر ارزشمند خرود برا عنروا ریشل همی اجتملمعی دیکتلمووری و دهوکراسلی (1 ،7943رر ،)61برر اسراس
تجربیات تاریقی مربوط به توسعۀ کشورهای مقته در عصر مدر  ،دربارة رندین نوع الگوی نوسرازی و توسرعه بحر کررده
است که عنارتاند از:
ال ) راه نوسازی دموکراتی و سرمایهداری منتنی بر انقل بورژوازی بر اساس تجربیات کشورهای اروپایی ررو فرانسره
و انگهستا ؛
) راه نوسازی فاشیستی منتنی بر انقل از باال بر اساس تجربیات کشورهایی رو آلما و ژاپن؛
ج) راه نوسازی کمونیستی منتنی بر انقل دهقانی بر اساس تجربیات کشورهایی رو شوروی و رین.
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شرریوۀ تولیررد عشررایری و سررهطۀ سیاسرری و ن ررامی عشررایر بررر جامعررۀ شرررری و روسررتایی،
پیوستگیهای اجتماعات روستایی و شرری در کشاورزی ،صناییدستی و پیشرهوری و تفراوت
اصنا شرری ایرا با گیهدهای غربی ،بنیادیترین موانی تاریقی تحق فلودالیسم و در نتیجه
رشد سرمایهداری مهی مطرح شده است (اشر 92 ،7979 ،ر64 ،97ر67؛ اشرر ،7973 ،
92 ،97 ،99؛ اشر 84 ،7917 ،ر .)87اشر با استفاده از ن ریۀ ن ا آسریایی مرارکس کره
معطو به توضیح ابعاد پیوستگی شرر و روستا و وحدت صناییدسرتی و پیشرهوری و اقتصراد
کشاورزی در جوامی آسیایی است ،معتقد است که در ایرا  ،ن ا اجتماعی و اقتصرادی رایرج
در شرر و روستا ،برخل فلودالیسم اروپایی ،بهجای توسعۀ تقسیم کار اجتمراعی و تفکیر
تولید و تمایز و تااد اقتصاد کشاورزی و پیشهوری ،به سمت پیوستگی و وحدت اجتمراعی و
اقتصادی و در نتیجه عد رشد تقسیم کار اجتماعی پیش رفته است .همچنا که رواج «شریوۀ
تولید عشایری» ،به لحام اقتصادی منجر به ایجاد موانی جدی در مقابل رشد شیوههای تولیرد
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فلودالی و سرمایهداری و تقسیم کار در عرصههای اقتصادی شرده و راه رشرد سررمایهداری در
جامعۀ شرری را مانی شده است (اشر 68 ،7979 ،ر64 ،67ر66؛ اشر 92 ،7973 ،ر.)97
در سطح دو تحهیلهای اشر  ،میتوا عرصۀ ساختار و ماهیت ن امات سیاسری حراکم
در تاری ایرا را بیرا کررد کره برهعنوا مرانی اساسری دیگرری در مقابرل امکا هرای تحقر
فلودالیسم و سرمایهداری عمل کرده است .اسرتنداد آسریایی ،پاتریمونیالیسرم ،شنهفلودالیسرم
شرقی و مهوکالطوایفی ،از گونههای ن ا های سیاسی است که اشر در تاری ایرا از آ هرا
بح کرده است .این نروع ن ا هرای سیاسری همسرا از حیر ماهیرت و سراختار ،برهدلیل
ویژگیهای فردی و خودکامه و تمامیتخواه در عرصرۀ سیاسری ،از موانری جردی شرکلگیری
ن ا های فلودالی و سرمایهداری در تاری ایرا بودند .عرد شرکلگیری اشررافیت مروروثی و
ن ا طنقاتی فلرودالی و سررمایهداری ،عرد پیردایش اصرنا مسرتقل در بازارهرای شررری،
محدودیتهای قاایی و ننود نرادهای حقوقی مستقل در سرطح جامعره ،برابرری همگرانی و
بیقدرتی عمومی در مقابل ن ا سیاسی حاکم ،از پیامدهای حاکمبود ن ا آسریایی و ن را
شهپدری در تاری ایرا بوده است (اشر 77 ،7979 ،ر92 ،71ر .)97به ن ر اشر  ،جامعرۀ
ایرانی به لحام سیاسی ،میا شرای دوگانۀ اقتدار و سهطرۀ حکومت مرکزی و ن را خودکامرۀ
آسیایی و پاتریمونیا از یكسو و سهطۀ ن را مهرو الطروایفی و خانقرانی برا ن را شرهپدری

پراکنده از دیگرسرو ،نوسرا مریکررد .هنگرا تسره حکومتهرای مقتردر مرکرزی ،قردرت
مهو الطوای تا حدی محدود میگردید و هنگامی که مهو الطوای و قدرتهای محهری در
برابر قدرت مرکزی قد عهم میکردند ،اساس تولیدات کشاورزی ،صنعتی و منادالت بازرگرانی
به مقاطره میافتاد و سن ضع مادی و مالی بازاریا میشد (اشر 783 ،7973 ،ر.)782
به عقیدۀ اشر  ،هررند در طو تاری ایرا  ،با تسه حکومتهرای مقتردر مرکرزی ،امنیرت
الز برای رون کشاورزی ،منادلۀ تجاری ،رشد صنعت و گسترش شررها حاصل میشد ،امرا
این روند با سهطۀ دستگاه دیوانی بر بقش کشاورزی و اصرنا و بازرگانرا همرراه ،و موجر
شکلگیری و استمرار ن ا «زمینداری بوروکراتی » و «سرمایهداری دولتی» شد .وضعیتی که
در نرایت ،مانی «تکامل شنهبورژوازی» گردیرد .شررایطی کره ترا دورۀ قاجرار در تراری ایررا
استمرار داشت و با تسهیمشد دولت استندادی به حاکمیت اسرتعمار خرارجی دامنرههای آ
تشدید شد .بدینگونه بهزعم اشر  ،تا دورۀ مشروطه ،سرمایهداری نوین که متارمن پیردایش
طنقه ای متنفر و مقتدر از تجار و کارگزارا صنایی جدید است ،در تاری ایرا با موانی اساسی
روبهرو بود (ولی.)16 ،7921،
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شکل شماره ( .)7الگوی تحهیهی اشر در مورد موانی تاریقی توسعه ایرا

اشر بهواسطۀ آگاهی از ن ریات مربوط بره الگوهرای توسرعه ،ررو گررار دموکراتیر
بهواسطۀ انقل طنقراتی برورژوازی ،گررار از طریر انقرل و اصرلحات از براال ازسروی

حکومتهای فاشیستی و گرار از پایین بهواسطۀ انقلبات دهقانی ،هردفش مطالعرۀ کیفیرت و
سازوکارهای گرار تاریقی جامعۀ ایرانری از سراختارها و نرادهرای پیشرامدر بره مردر برود
(اشر  .)2 ،7973 ،همواره مسلهۀ محوری اشر در پرداختن به تاری طوالنی ایرا  ،بررسی
«موانی تاریقی رشد سررمایهداری و شرکوفایی جامعرۀ مردنی و مراال پیردایش مرد سراالری
بورژوایی» بوده است( .اشر  .)71 ،7917 ،مطهو و غایت تاریقی مورد انت رار اشرر در
مسیر گرار تاریقی ایرا  ،رسید به «دورا سرمایهداری شرریرصنعتی» و «مرد سراالری یرا
دموکراسی بورژوایی» اسرت .پدیردهای کره برهزعم اشرر  ،مقردمات آ در جریرا انقرل
مشروطه تجربه شد ،اما ناکا ماند .اشر در ی ارزیابی کهی ،عهل این ناکامی را ناشی از دو
مجموعه عوامل بههم پیوستۀ داخهی و خارجی دانسته که دامنههای آ در دورۀ معاصر ،ایرا را
از رسید به «سرمایهداری مهی» باز داشت .اسرتنداد سیاسری و شریوۀ تولیرد «نیمرهفلودالی و
شنهآسیایی» منتنی بر وحدت شرر ،روستا و جماعتهای ایهی در ساختار درونی جامعۀ ایررا
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بهعنوا امر داخهی و تاریقی و استعمار خارجی منتنی بر نیروهای استعمارگر غربی و اقتصراد
نوپای غربی ،بهعنوا عامل بیرونی ،مانی رشد سرمایهداری جدید و صنعتی و تحقر رسرالت
تاریقی سرمایهداری مهی در کشور ما گردید .اشر مطاب روش منتنی بر نمونرههای آرمرانی
وبررر ،بررا طرررح سرره نرروع سرررمایهداری در اشررکا سرررمایهداری مهرری ،سرررمایهداری غربرری و
سرمایهداری وابسته ،معتقد بود که جامعۀ ایرانری تنررا از طریر سررمایهداری مهری منتنری برر
نقشآفرینی طنقۀ تجار و بازرگانا و بازاریا میتواند به مرحهۀ توسعه دست پیدا کند (اشر ،
71 ،7973ر.)2
بحث و نتیجه

با توجه به مجموعه نوشتارها و تحهیلهای احمد اشر در مورد تاری ایررا  ،میتروا نروعی
سیر و منحنی فکری و اندیشهای را دربارۀ نوع نگاه وی به تاری ایرا بر اساس بررسری مسرلهۀ
موانی تاریقی توسعۀ ایرا  ،نشا داد .پژوهشهای اشرر در دهرههای 7961ش و 7971ش
تحتتأثیر وضعیت عمومی حاکم بر تحهیلهای جامعهشناختی در این دوره عموما منتنری برر
رویکردهای تحهیهری سراختاری و سراختارگرایانه اسرت و در ضرمن آ گونرهای گرایشهرای
تحهیهی منتنی بر جننههای تکاملگرایی و اروپامحوری هم دیرده میشرود؛ امرا نره بهشردت و

حدت دیدگاهها و تحهیلهای حاکم در آثار طی های مقته مارکسیست .درحالیکه بعرد از
انقل فرهنگی و مرهنی  7971و تحتتأثیر این رویداد ع ریم در تراری ایررا  ،تألیفرات و
تحهیلهای اشر در دهههای 7941ش و 7911ش و بعد از آ بره سرمت تراری اجتمراعی
ایرا و تحهیلهای منتنی بر رویکرد فرهنگی و اندیشهای به تاری ایرا بر اسراس موضروعاتی
رو دموکراسی ،جامعۀ مدنی و مسائل هویتی سوق یافتره اسرت .در هرر دو مقطری تراریقی
مرکور ،مسلهۀ اساسی فراروی اشر تنیین موانی تاریقی توسعۀ ایرا است ،با این تفاوت کره
وی در مرحهۀ نقست با رویکردی ساختارگرایانه درصدد توضریح موانری اقتصرادی و سیاسری
تحق ن ا سرمایهداری از نوع بورژوازی بر اساس سهطۀ ن ا آسیایی و پاتریمونیا و ضرع
ن ا طنقاتی با محوریت طنقۀ متوس شرری در تاری ایرا است .درحالیکه در مقطی بعد از
انقل  ،وی با رویکردی اجتماعی و فرهنگی ،به وجه دیگری از مسلهۀ موانی تحق توسرعه از
نوع سرمایهداری در شکل موانی تحق دموکراسی و جامعۀ مدنی و ن ا حزبی در تاری ایررا
توجه کرده است .دغدغۀ نرایی اشر تلش برای تنیرین موانری و امکا هرای فرراروی تحقر
توسعۀ سرمایهداری با تما وجوه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی متعه بدا در ایررا
معاصر است .بهطوری که وی کل تاری  87قرنی ایررا را برر اسراس همرین مسرلهۀ معاصرر
بازخوانی جامعهشناختی کرده است.
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 31هیبدی) (جهد 8؛ م ترجم :کریم کشاورز) .ترررا  :موسسره مطالعرات و تحقیقرات اجتمراعی
دانشگاه تررا .
پطروشفسکی ،ایهیاپاولویق ( .)7971کشمورزی و هامسبمت ارضی در ایران عهد هوو( (جهد 7؛ مترجم :کرریم
کشاورز) .تررا  :انتشارات نیل.

پیگولوسکایا ،نیناویکتوروونا؛ یاکوبوسکی ،آ.ی؛ و پطروشفسکی ،ا.پ .)7979( .ومریخ ایران راز دوران بمستمن
وم پمیمن سده هجدهم هیبدی) (مترجم :کریم کشاورز) .تررا  :انتشارات پیا .
ترنرر ،برایررا ( .)7924شرقشامسللی پسمهدرنیسللم و جهمنیشللدن (مترررجم :سررعید وصررالی) .ترررا  :بنیرراد
نرجالنلغه.
دبیریا تررانی ،حسین؛ و مقیمی ،مریم ( .)7936بازنمایی مدرنیته و تاری بومی در نگراه اشرر و کاتوزیرا .
فصنامه هطملعمت فرهاگی و اروبمطمت.887-874 ،)92(77 ،
دیاکونو  ،ایگورمیقائیهوویق ( .)7967ومریخ همد (مترجم :کریم کشاورز) .تررا  :بنگاه ترجمه و نشر کتا .
سعید ،ادوارد ( .)7924شرقشامسی (مترجم :لطفعهی خنجی) .تررا  :امیرکنیر.
سی  ،احمد ) .(7921استنداد ،مسأله مالکیت و انناشت سرمایه در ایرا  .تررا  :نشر رسانش.
عهمداری ،کاظم ) .(1331ررا غر پیش رفت و ایرا عق ماند؟ .تررا  :انتشارات توسعه.
مور ،برینگتن ( .)7943ریش همی اجتممعی دیکتمووری و دهوکراسی (مترجم :دکترحسین بشیریه) .تررا  :مرکز
نشر دانشگاهی.
نعمانی ،فرهاد ( .)7972وکمهل فئودالیسم در ایران .تررا  :خوارزمی.
وبر ،ماکس ( .)7928روششامسی عنوم اجتممعی (مترجم :حسن راوشیا ) .تررا  :نشر مرکز.
ولی ،عناس ( .)7921ایران پیش ازسرهمی داری (مترجم :حسن شمسآوری) .تررا  :نشر مرکز.
همایو کاتوزیا  ،محمدعهی ( .)7927اقتصمد سیمسی ایران راز هشروطیت ولم پمیلمن سنسلن پهنلوی) (رراپ
هشتم؛ مترجم :سعید نفیسی ،و کامنیز عزیزی) .تررا  :نشر مرکز.
همایو کاتوزیا  ،محمدعهی ) .(7911ن هقملل در جمهع شامسلی ولمریخی ایلران :نفلت و ووسلع اقتصلمدی
(مترجم :عهیرضا طی ) .تررا  :نشر مرکز.
همایو کاتوزیا  ،محمدعهی) .(7916چهمرده هقمل در ادبیمت اجتممع فنسف و اقتصمد .تررا  :نشر مرکز.
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