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نقد ديدگاه «تضاد دولت و ملت»
عبدالرحمن

حسنیفر1

(دريافت 1400/7/10 :پذيرش)1401/03/02 :

چكيده
شايعترين و مهمترين ديدگاه مربوط به مناسبات مردم و حکومت در تاريخ ايران ،ديدگاه
مربوط به «تضاد دولت و ملت» است .اين ديدگاه از جانب محمدعلي همايون کاتوزيان و
برخي افراد ديگر ذکر شده است .در ديدگاه کاتوزيان ،چرخۀ «استبداد ،هرج و مرج ،استبداد»
درمورد مناسبات مردم و حکومت در تاريخ ايران مطرح شده است .ديدگاه «تضاد» با تعريفي
تاريخ ايران اشاره دارد که همواره نشانگر وضعیت «چالش»« ،نزاع» و «درگیری» بین آنها بوده
است .اين مقاله بهدنبال نقد ديدگاه «تضاد» با بهرهگیری از رهیافت «جامعهشناسي تاريخي»
است .مدعا اين است که ديدگاه «تضاد» نميتواند جوهرة مناسبات مردم و حکومت در طول
تاريخ ايران را تبیین کند .روش مقاله کیفي و بهصورت توصیفي ـ تفسیری است .يافتهها
حکايت از اين دارد که با بهرهگیری از رهیافت جامعهشناسي تاريخي ميتوان در تعمیم ديدگاه
تضاد بر کل تاريخ ايران و جوهرة آن ترديد کرد ،چراکه بستر تاريخي و اجتماعي جامعۀ ايران
ديده نشده ،لذا مکانیسمهای تعامل و نحوة زيست اجتماعي ايرانیان نیز فهم نشده است .با
روش جامعهشناسي تاريخي ميتوان بر تکثر قواعد ،تنوع تاريخ و بهخصوص فضاها و
موقعیتهای متکثر غیرتضادی در مناسبات دولت و ملت در طول تاريخ ايران تأکید داشت.
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که از جايگاه ساختار سیاسي ميکند به نقش نظام سیاسي در نحوة تعامل مردم با حکومت در

واژههای كليدی :ايران ،تاريخ ،تضاد دولت ـ ملت ،جامعهشناسي تاريخي ،نظريه.
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مقدمه
هر دولتي 1برای شکلگیری و استقرارش بايد از دو رکن «حکومت» و «مردم» در کنار
ارکان «سرزمین» و «حاکمیت» برخوردار باشد تا معني «کشور» ،تبلور عیني و عملیاتي
پیدا بکند .نحوة ارتباط و تعامل مردم و حکومت در نوع و میزان قدرت ملي هر
جامعه ای تأثیر دارد .اگر بین مردم و حکومت ،تضاد و نزاع باشد طبع ًا قدرت ملي
جامعه کم خواهد بود و بالعکس .درمورد تاريخ مناسبات مردم و حکومت در ايران،
ديدگاههای متفاوتي مطرح شده که ديدگاه «تضاد» يکي از شايعترين و حتي مهمترين
آنهاست.
در ديدگاه «تضاد» ،جامعه به سمتوسويي بوده و دولت و قدرت سیاسي در مسیر
مردم راه و زندگيشان را تا حد امکان به دولت وابسته نميکردند .دولتها نیز در مقابل
از درون جامعه ،ارتزاق مشروعیت و کسب قدرت نميکردند .درمجموع براساس
ديدگاه «تضاد» ،هیچگونه وابستگي بین دولت و جامعه شکل نميگرفته است.
البته اين که چه تعريفي از سیاست ،دولت و جامعه در طول تاريخ ايران داده شود که
داللت بر اين داشته باشد که بین دولت و ملت ،همکاری جامع و مناسبي وجود نداشته
است با ارائۀ مصاديق ،کار سختي نیست؛ همانگونه که ديدگاه «تضاد دولت و ملت»
همايون کاتوزيان درمورد ايران ارائه و برای آن مصداقهايي ذکر شده است .اما مسئله
اين است که با توجه به نوع تاريخ طوالني و متنوع ايران که سرشار از تحوالت و
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ديگر .اين نکته نشان از جدايي و فاصله میان دولت و جامعه دارد؛ به اين صورت که

اتفاقات ريز و درشت است و همچنین پیچیدگي روابط دولت و ملت و وجود
مناسبات دولت و ملت در تاريخ ايران قلمداد کرد؟ در اين مقاله مدعا اين است که
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تاريخهای جزئي زياد آيا ميتوان اين ديدگاه کلي و عام «تضاد دولت و ملت» را مبنای
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جدای از مقاطعي که ممکن است بین دولت و مردم در سطحي تضاد بوده باشد ،اما
عموم و جوهرة تاريخ ايران بر اصل همکاری و تعامل استوار است.
برای اينکه فهم شود که نظريۀ تضاد ،چقدر درست و مناسب است يه به عبارت بهتر تا
چه مقدار ،متناسب با تاريخ ايران است ،مستلزم بررسي و تحقیقهای فراوان با پرداخت
مفصل به تاريخ مثبت ايران است .در اين مقاله برای تحقق هدف موردنظر ،در گام اول به
معرفي اصول و محورهای ديدگاه تضاد دولت و ملت پرداخته شده و در گام دوم ،به «نقد»
اين ديدگاه با بهرهگیری از تاريخ ايجابي پرداخته شده است؛ به اين نحو که ديدگاه تضاد با
تاريخ ايران بهصورت تطبیقي ،بررسي شده و به میزان ناتناسبي و عدم انطباق آن با واقعیت،
«نقد» هم صورت گرفته است .طبعاً هرچه شناخت ما از تاريخ ايران بیشتر باشد ،بهتر
دولت و ملت با جوهرة تاريخ ايران است» با ذکر شواهد و ادلهای از تاريخ ايران در راستای
تأيید مدعای خود اقدامي صورت ميگیرد .به عبارت ديگر برای رد يا نقد ديدگاه کاتوزيان
از چارچوب نقد نیز استفاده شده است؛ يعني همین که میزان عدم انطباق با واقعیت ديدگاه،
برجسته و نمايان شود ،نقدی صورت گرفته است .در اين تحقیق از منظر روشي و محتوايي
به نقد ديدگاه تضاد کاتوزيان پرداخته شده است .اين بررسي باعث ميشود که در صورت
ارائۀ نتايجي غیر از بحث تضاد ،تاريخ ايران بهنحو ايجابي و مثبت موردواکاوی و
استفاده قرار گیرد و اين نکتۀ مهمي در باب اهمیت موضوع اين مقاله است.
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ميتوان اينگونه ديدگاهها را نقد کرد .از آنجا که ادعای اين مقاله« ،عدم انطباق ديدگاه تضاد

پيشينۀ تحقيق
بر ديدگاه تضاد دولت و ملت کاتوزيان ،انتقاداتي وارد شده است .نظرات انتقادی ارائهشده
جامعهشناسي سیاسي يا جامعهشناسي فرهنگي تاريخي يا هر رويکرد ديگری قابلتقسیم و
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درمورد ديدگاه تضاد دولت و ملت همايون کاتوزيان از زوايای جامعهشناسي تاريخي،

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

دستهبندی هستند .در اين نظرات انتقادی به تأثیر و جايگاه ساختارها ،نهادهای جديد،
ي گروهي و اجتماعي مثل ايل و طايفه و قبیله و غیره ،شخصیت
خانواده و نظامهای هويّت ِ
حاکمان و تحوّالت و تحرّکات مشترک مردم و دولت در حوزة عمومي ازقبیل فعالیت در
قلمرو میراث علمي و ادبي ،سنن و آيینهای ديني و عرفي ،نظام حقوقي و مقررات،
گروههای مرجع ،کار و فعالیت جمعي و در کل ،میراث ايراني پرداخته ميشود و آنها
بهواسطۀ اين محورها ،ديدگاه همايون کاتوزيان را نقد کردهاند .نگارنده در مقالهای جداگانه
به بررسي و ارزيابي انتقادی دقیق و دستهبندی اين نقدها پرداخته است (حسنيفر.)1399 ،
چارچوب روشی و تحليلی

«جامعهشناسي تاريخي» به عنوان يک روش پژوهش و معرفت علمي ،توسط
جامعهشناسان تاريخي چون برينگتونمور ،تدا اسکاچپول ،چارلز تیلي و  ...مطرح شده
است که در اعتراض به ديدگاههای ساختارگرايانه و روشهای تعمیميِ برخاسته از
نظريههای کالن جهان شمول رايج در اروپا و آمريکای شمالي ،بر لزوم کاربست تحلیل
تاريخي ،توجه به ويژگيهای زماني و مکاني و نقش کارگزار انساني تأکید دارد
(احمدی ،1390 ،صص26-25 .؛ نوری ،1394 ،صص61 .ـ.)62
تدا اسکاچپول درمورد شاخصهای جامعهشناسي تاريخي معتقد است
مطالعات جامعهشناختي واقعاً تاريخي تمام يا برخي از ويژگيهای ذيل را دارا
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جامعهشناسی تاريخی بهمثابۀ روش

هستند :اول ،غالب جامعهشناسان تاريخي اساساً پرسشهايي دربارة ساختارها يا
فرايندهای اجتماعيای که در زمان و مکان مشخصي قرار گرفته باشند ،مطرح
زماني را بهطور جدی در تحلیل و توضیح پیامدها لحاظ ميکنند .سوم ،اغلب
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ميکنند .دوم ،آنها به فرايندهای جاری در طول زمان ميپردازند و زنجیرهای
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تحلیلهای تاريخي به تأثیر متقابل کنشهای معنادار و زمینههای ساختاری توجه
دارند تا بروز پیامدهای خواسته و ناخواسته را در زندگيهای فردی و
دگرگونيهای اجتماعي درک و فهم کنند و سرانجام اينکه ،جامعهشناسي تاريخي،
ابعاد مشخص و متنوع انواع خاصي از ساختارهای اجتماعي و الگوهای تغییر و
تحول را برجسته ميسازد .در کنار فرايندها و زمینههای زماني ،تفاوتهای
اجتماعي و فرهنگي نیز طبعاً مورد عالقۀ جامعهشناسان تاريخي است .آنها گذشتۀ
جهان را همچون داستان فرايندی واحد يا زنجیرهای از صحنهها و ترتیب و
تواليهای يکدست و استاندارد تلقي نميکنند ( ،1388صص7.ـ.)8

به عبارت ديگر ديدگاه «جامعهشناسي تاريخي» بر اين باور است که قوانین علوم
اجتماعي گستردهاند و نميتوانند بر يک قاعدة همیشگي و شرايط خاص برخي
جامعه فرق ميکند؛ همانطورکه ساختارهای اجتماعي متفاوت وجود دارد ،اصول
تغییرات تاريخي گوناگوني نیز وجود دارد (نوری ،1394 ،ص .)84 .تاريخ و
واقعیتهای هر جامعه ،موقعیتها ،تحوالت و قانونمندیهای خاص همان جامعه را
ميآفريند (احمدی ،1390 ،ص .) 26 .بنابراين تجزيه و تحلیل مسائل يک جامعه ،بیش
از هر چیز بايد تاريخي و مبتنيبر مطالعۀ منابع و اسناد بومي و جمعآوری دادههای
دقیق باشد.
از ديدگاه «جامعهشناسي تاريخي» ،هرچند پديدههای اجتماعي در طول زمان دچار
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دورههای تاريخي حاکم باشند .در اين رويکرد ،مکانیسمهای تغییرات اجتماعي در هر

دگرگوني ميشوند ،اما اين مسئله بهدلیل ماهیت پويای پديدهها ،خللي در استمرار آنها
ايجاد نميکند.
پديدههای منتسب به آن ،از طريق عناصر ،پديدهها و رویدادهای تاريخي میسر
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ميباشد .ازآنجا که ته مانده و بقايای وقايع تاريخي در جوامع معاصر وجود دارد،
بنابراين نگاه تاريخي به پديدههای اجتماعي ،محقق را برای فهم بهتر آن پديدهها
که تا به امروز در طي فرايند تاريخي جامعه استمرار يافتهاند ،ياری خواهد نمود و
محقق نمي تواند خود را از اين بخش مهم از شناخت اجتماعي کنار بکشد ،بلکه با
تمام وجود خود را به درون اقیانوسي از واقعیتهای تاريخي برای درک بهتر
جامعه معاصر رها ميسازد (احمدی ،1390 ،صص31 .ـ34؛ میرسندسي،1390 ،
صص17 .ـ.)25

رهیافت «جامعهشناسي تاريخي» در بحث «تضاد دولت و ملت» تالش دارد تا آن را
در بستر تاريخي و اجتماعي جامعه و با تکیه بر بنیادهای هستيشناسانۀ پايدار ،مبتنيبر
نكات استخراجی نظری از رهيافت جامعهشناسی تاريخی برای استفاده در اين
متن .1 :کارکرد نداشتن روشهای منحصر ًا ساختارگرا و لزوم توجه به نقش کارگزار در
تحلیلها؛  .2کمرونق شدن ديدگاههای تعمیمي؛  .3توجه به تحلیلهای زماني و مکاني
يعني توجه به بستر تاريخي و اجتماعي؛ و .4توجه به مکانیسم تغییرات اجتماعي در هر
جامعه.
نقد بهمثابۀ روش
در تحلیل اين مقاله از بحث نقد نیز استفاده شده است؛ به عبارت ديگر مبنای رد
ديدگاه «تضاد دولت و ملت» استفاده از بحث نظری نقد است« .نقد» نوعي بازشناسي
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دادهها و يافتههای تاريخي موردبررسي قرار دهد.

خوبي از بدی ،نیکي از زشتي ،صحیح از سقیم و سره از ناسره يا «بهین چیزی گزيدن»
درمورد شناخت محاسن و معايب بهکار ميرود« .رأی زدن و داوری کردن دربارة امور
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است .معني عیبجويي نیز از لوازم «بهگزيني» است و در فارسي و عربي بر وجه مجاز
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و شناخت نیک و بد و سره و ناسرة آنها مستلزم معرفت درست و دقیق آن امور است»
(زرينکوب ،1378 ،ص .)6 .نقد به دو صورت امکانپذير است :يکي اگر نتايج و
تبعات چیزی اشکال داشته باشد و آنها ذکر شود و ديگری بیان عدم انطباق پديدة
موردبررسي با واقعیتي که مدنظر است 2.در هردو مورد نقد ،صورت گرفته است .اينکه
نظريهای درمورد تاريخ هر جامعهای مطرح شود و میزان انطباق آن با واقعیت
موردبررسي قرار گیرد ،به نوعي «نقد» آن است .بايد درنظر داشت که در يک بررسي
تاريخي ،بايد از علم و دانش کافي بهره برد .اگر بین نظريه و تاريخ ،تناسب وجود
نداشته باشد ميتوان نظريهای را نقد کرد.
در اين مقاله با عطف توجه به مباحث نقد در راستای میزان تطابق و تناسب ديدگاه

نقد آرای كاتوزيان در ديدگاه تضاد
برای نقد ديدگاه کاتوزيان در گام اول بايد به شناخت نظر وی درمورد «تضاد دولت و
ملت» پرداخت و در گام بعد به بررسي و ارزيابي آن اقدام کرد .ديدگاه تضاد مبتنيبر
چند اصل است که معرفي آنها به شرح ذيل است:
تعريف خاص از استبداد ،نظام استبدادی ،شاه ،فره ايزدی و رعيت
مفهومِ کانوني در ديدگاه تضاد از منظر کاتوزيان« ،استبداد» است که بهواسطۀ آن ديگر
نهادها و قسمتها تعريف ميشوند .مثالً نظام سیاسي و شاه بهعنوان نفر اول حوزة
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تضاد دولت و ملت با واقعیت ،بررسي و پژوهش صورت ميگیرد.

قدرت سیاسي ،هیئت حاکمه ،جامعه و فرهنگ و سیاسي و غیره همه از مقولۀ استبداد
موردبررسي قرار ميگیرد .کاتوزيان اعتقاد دارد نظامهای سیاسي در تاريخ ايران بدون
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تأثیر مي پذيرند که در اينجا در قالب نظام استبدادی ،شاه ،فره ايزدی و رعیت
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استثنا استبدادی بودهاند و بهواسطۀ اين ادعا «نظريۀ استبداد ايراني» را درمورد تاريخ
سیاسي و اجتماعي ايران چارچوبدهي 3ميکند .او با اين اقدام ،مسئلۀ کانوني و وجه
«مسئلهمند» 4جامعه و سیاست ايراني را برساخت 5ميکند .6به اين صورت که تاريخ
ايران ،سراسر استبدا دی است و هر زمان هم که استبداد نبوده ،هرج و مرج بوده که
بعدها به استبداد تبديل شده است.
در ديدگاه کاتوزيان« ،شاه» مستبدی بود که اقتدار و درنتیجه مشروعیتش عمدتاً ،اگر
نه تماماً ،برپايۀ موفقیت شخصياش استوار بود و نه جانشیني مشروع .حتي کاربرد
ديدگاه اسطورة فرهايزدی از نظر کاتوزيان ،ناشي از آن بود که موفقیت شخصي را خیلي
بیشتر از جانشیني ارثي مُحق جلوه ميداد .درواقع فرهايزدی بیشتر مبتنيبر زور فردی
ناشي ميشد و جان و مال همه در اختیار او بود .اختیار مرگ يا زندگي هريک از
اعضای جامعه ،از شاهزادگان و صدراعظم به پايین ،اساساً در دست شاه بود .شاه تا
زماني که قدرت داشت ميتوانست مال هر شاهزاده ،وزير ،مالک يا تاجری را مصادره
کند و هیچ قانوني يا رسم مستقلي وجود نداشت که بتواند جلوی او را بگیرد .از نظر
کاتوزيان اگر مردم ايران ،شاه را همچون موجودی آسماني نميپرستیدند ،قطعاً او را
نمايندة خدا بر روی زمین ،و چند سروگردن باالتر از مردم عادی ،ازجمله پسران خود
او و ديگر اعضای خانوادة سلطنتي ،نميدانستند .حتي اگر شاه ،پسر اول شاه پیشین بود،
مشروعیتش در درجۀ اول ناشي از تعلق به خانوادة سلطنتي نبود ،بلکه مستقیماً از ف ّر
ايزدی گرفته مي شد که اين نعمت را خدا به او داده بود .از نظر کاتوزيان ،اين معني از
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بود و نه امتیاز اجدادی (کاتوزيان1392 ،ب ،ص .)56 .قدرت و ثروت همگي از شاه

سلطنت در دورة اسالمي نیز ادامه پیدا کرد و با تعابیری مانند «ظلاهلل»« ،قبلۀ عالم» و
غیره برای توصیف مقام شاه بهکار گرفته شد که نشان از جايگاه باال و معنای ماورائي و

244

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.8.4

متافیزيکي وی نزد مردم بود.

نقد ديدگاه «تضاد دولت و ملت» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالرحمن حسنيفر

از نظر کاتوزيان« ،مردم ايران» تا اوايل قرن بیستم ،هم در لفظ ،هم در معنا همه
«رعیت» بودند؛ رُعايايي که علياالصول و در تحلیل نهايي (و صرفنظر از اهمیت
اجتماعي و میزان دارايي و نادارايي آنان که البته اختالفات فاحشي در آن بوده و
هست) ،از خود ،رأی ،اراده و استقاللي نميداشتهاند و جان و مالشان در گرو
تصمیمات قاهرة دولت و عوامل و عساکر آن بوده است و به همین دلیل در جامعۀ
ايران برای هر کسي ممکن بود که يک روز از «خربندگي به امیری خراسان» رسد و
روز ديگر جان و مال و تبارش بسوزد و نابود شود (کاتوزيان ،1372،ص .)16 .معنای
رعیت از نظر کاتوزيان دال بر يکطرفه بودن قدرت سیاسي در ايران و هیچکاره بودن
ديگر نیروها و عوامل دارد.

ديدگاه تضاد کاتوزيان بهطور تفصیلي اينگونه توضیح داده ميشود.
-

از نظر کاتوزيان بین دولت و ملت در تاريخ ايران ،فاصلهای

همیشگي و در قالب «تضاد» بوده است .به اين صورت که دولت از جامعه،
جدا بوده و نهفقط در رأس بلکه در فوق آن قرار داشته است؛ حکومت بر فراز
هِرم اجتماعي قرار داشت؛ از باال به تمام جامعه مينگريست؛ و همۀ طبقات،
چه باال و چه پايین را خادم يا رعیت خود ميدانست و بر جان و مال اتباع
خود صرفنظر از طبقۀ اجتماعي آنان مسلط بود (کاتوزيان ،1392،ص .)9 .در
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تضاد دولت و ملت

مرزبندی بین جامعه و دولت ،يک تاجر ثروتمند که با دولت ارتباطي خاص
ندارد« ،ملي» يا مردمي محسوب ميشود ،و يک مأمور دولت بسیار جز و
ص.)58.
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کمبضاعت« ،دولتي» يا غیرمردمي خوانده ميشود (کاتوزيان1392 ،ب،
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-

کاتوزيان معتقد است بحث تضاد در ايران به شرايط و نظام حقوقي

دولت و ملت برميگردد؛ در اجتماعي که هیچگونه آزادی و حقي (جز بهعنوان
امتیازی که دولت هر وقت خواست ،ميدهد و هر وقت خواست پس ميگیرد)
وجود نداشته است ،هیچگونه احساس «وظیفه» و «مسئولیتي»در جامعه ايجاد
نميشود .در چنین اجتماعي ،ملت (يعني کل جامعه) با دولت در ستیز ميشود.
مردم در ديدگاه «تضاد» هر زمان که حکومت با مشکلي روبهرو ميشد سر به
شورش برميداشتند .حتي زماني هم که امکان عصیان و طغیان نیست ،اطاعت مردم
از دولت تنها مبتنيبر ضرورت و عافیتانديشي (و در تحلیل نهايي ترس) است ،نه
اصل رضايت و پذيرش (کاتوزيان ،1372 ،ص.)4 .
استثنا ،تضادی بنیادی م یان حکومت و جامعه وجود داشته است .گرايش
حکومت به قدرت مطلق و استبدادی ،و گرايش جامعه به سوی شورش و
آشوب (يا هرج و مرج ،فتنه ،و مانند آن) بوده است (مصاحبه با کاتوزيان
» .)http://homakatouzian.com/?p=748به اين صورت که همیشه
مردم مترصد اين بودند تا علیه نظام سیاسي مستقر ،قیام کنند و اين اقدام در
زمانهای ضعیف شدن نظام سیاسي بهطور حتم اتفاق ميافتاد .اين انقالبها،
قیام طبقات اجتماعي و محروم در برابر طبقات اجتماعي ممتازی بود که مهار
دولت را در دست داشتند .اين انقالبها برای دگرگون ساختن قانون و
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-

کاتوزيان اشاره ميکند در سراسر تاريخ ايران ،به جز چند مورد

چارچوب اجتماعي موجود نبود ،بلکه قیام ضد فرمانرواياني بود که غیر از میل
و ارادة خودشان پایبند هیچ قانوني نبودند و جامعه ،آنها را «بیدادگر»
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ميدانستند (کاتوزيان1392 ،ج ،ص.)53 .

نقد ديدگاه «تضاد دولت و ملت» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالرحمن حسنيفر

محورهای ديدگاه تضاد
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نقد ديدگاه «تضاد»
نقد
در رهیافت «جامعهشناسي تاريخي» ،عالوهبر ساختار ،کارگزاران حوزة سیاست شامل
عرصۀ سیاست ،صاحبان انديشه و فکر سیاسي ،مردم ،گروههای مرجع و غیره جايگاه
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فعاالن حوزة دولت ،نظام سیاسي ،ساختار و فرهنگي سیاسي ،ديوانساالری ،کنشگران
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دارند .در اين رهیافت ،تاريخ ،يکسان و يکپارچه نیست و مبتنيبر قواعد متنوع است،
چراکه تنوع در تاريخ ،امری طبیعي است و از همه مهمتر برای شناخت آن حتماً بايد
زمان و مکان و بستر تاريخي و هستيهای متفاوت را با مصاديق متناسب درنظر داشت.
در رهیافت «جامعهشناسي تاريخي» موضوعات اجتماعي زيادی وجود دارد که
ميتواند در مناسبات دولت و مردم موردتوجه قرار گیرد؛ موضوعاتي چون عدالت و
جوانمردی ،فره ايزدی و قدسي بودن قدرت سیاسي و شخص حاکم ،مسئلۀ ثواب و
عقاب در دين بهواسطۀ انجام فعل معروف يا منکر ،نوع فقه ديني حاکمان (زرتشتي يا
غیره ،سني يا شیعه ،شافعي ،حنفي يا حنبلي و غیره) جغرافیای سرزمیني و قومیتي
حکومت (ايران و توران ،ايران و عرب ،ايران و مغول ،ايران و عثماني) و از همه مهمتر
جنگ ،مالیات ،خراج ،ارتش ،کارگزاری و غیره .همۀ اين موضوعات ميتواند با
بهرهگیری از روش جامعهشناسي تاريخي ،نتیجهای برخالف قاعدة «تضاد» دربر داشته
باشد.
نقد ديدگاه تضاد کاتوزيان براساس چارچوب «جامعهشناسي تاريخي» در دو بخش
قابل انجام است .1 :بررسي مفروضهای ديدگاه تضاد؛ و  .2بررسي اصول کلي ديدگاه
تضاد با نگاه ايجابي.
مفروضهای ديدگاه تضاد
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تجربۀ طوالني حکومت گری و نحوة تعامل مردم و اقوام و ايالت با حکومت در زمینۀ

ديدگاه کاتوزيان درمورد «تضاد دولت و ملت» دارای پیشفرضهايي است که براساس
رهیافت جامعهشناسي تاريخي ،خالي از اشکال نیست؛ به عبارت ديگر ميتوان ادعا کرد
از اين مفروضها به شرح ذيل است:
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که اين مفروضها ،نادرست و از جهت قوت استدالل ،ناکافي و ضعیف هستند .برخي
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 .1اصرار ايرانيان بر بیدولتی و شر بودن نهاد دولت در نظرگاه آنها :با توجه به
بحث قیام همیشگي مردم ايران علیه دولتها و مسئلۀ تضاد مستمر میان آنها در
طول تاريخ ،به نظر ميآيد انگار همیشه بيدولتي از وجود دولت در نگاه مردم،
بهتر بوده است ،چراکه عموماً مردم مترصد اين بودند که دولت ضعیف شود تا به
آن ضربه بزنند ،حتي اگر اين ضربه در حد دزدی از منابع عمومي يا دروغي که به
مأموران حکومتي مي گفتند ،باشد .اين درحالي است که در نظر کاتوزيان بعد از
فروپاشي حکومت و وقوع آشوب و ناامني و خان و خانبازی و غیره ظاهراً مردم
دنبال قدرت گرفتن فردی مقتدر ميگشتند که اين خود اگر دال بر آنارشیسم
(آرمان بيدولتي) نباشد ،نشانهای بر ناتواني ايرانیان در تثبیت و تحقق رويکرد
 .2وجود هميشگی موضوع «امنيت» در زندگی اجتماعی و سياسی ايرانيان :با
توجه به ويژگي استبداد از نظر کاتوزيان ،بزرگترين خطر همیشگي مردم ايران در
طول تاريخ« ،دولت» بوده است و مسئلۀ ناامني از جانب دولت يک موضوع
همیشگي است .حال آنکه نگاه مردم به دولت و قدرت سیاسي حکايت از يک
شر دائم نیست ،بلکه رويکردی توأم با بیم و امید با ترجیح مقولۀ امید نسبت به
ترس بوده است.
 .3تأثيرگذاری فوقالعاده و مداوم قدرت سياسی بر رفتار و كنشهای تقابلی
مردم ايران در قبال دولت :در اينکه حوزة سیاست بر رفتار مردم تأثیر دارد،
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های ايجابي در عرصۀ حکومت دارد.

ترديدی نیست ،اما اين به معنای رفتار تقابلگونه و همیشگي مردم ايران در برابر
دولتها نبوده است .همچنین تأثیرات قدرت سیاسي به اين اندازه و برجستگي که
قابلتوجهي است و به قول هگل «تنها کساني توجه ما را جلب ميکنند که دولتي
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کاتوزيان مطرح مي کند ،نبوده است؛ در عین حالي که حوزة دولت ،حوزة مهم و
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تشکیل بدهند» (اچ کار ،1389 ،ص )173ولي تنها گزينۀ اثرگذار و با اين حد از
برجستگي و فوقالعادگي در تاريخ سیاسي و اجتماعي ايرانیان نبوده است.
 .4عدم شكل گيری هيچ نوع همكاری متقابل ،بين صاحبان قدرت سياسی و مردم
در تاريخ ايران :اين که بین مردم و نظام سیاسي فاصله و تضاد باشد قاعدت ًا نبايد
بین آنها هیچگونه مبنای همکاری شکل بگیرد ،حال آنکه وجود نیروهای
اجتماعي قدرتمند چون ايالت و اقوام ،افراد بانفوذ ،گروههای مرجع و مرتبط با
نظام سیاسي و مصداقهای فراوان همکاری آنها با حکومت در طول تاريخ ايران
برخالف اين ديدگاه است که همکاری بین مردم و دولت وجود نداشته است.
 .5اهميت حوزۀ سياست بر حوزههای ديگر فرهنگی و اجتماعی برای مردم :با
توجه به تأثیرگذاری فوقالعادة حوزة سیاست ،طبیعي است که ديگر حوزههای
بودن حوزههای ديگر (فرهنگي و اجتماعي) نبايد تلقي شود.
 .6عقبماندگی دولت و جامعۀ ايرانی :اينکه جامعۀ گرفتار چرخۀ «استبداد ،هرج
و مرج و استبداد» است؛ يعني همیشه در يک دور باطل ،در حال حرکت است.
چنین جامعه ای ،عقب مانده است و هیچ امیدی به پیشرفت و بهبود ندارد .حال
آنکه انباشت و پیشرفتهای بهدستآمده خالف اين ادعا را ثابت ميکند.
بررسی اصول كلی ديدگاه تضاد با نگاه ايجابی
مفاهيم
-
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سختافزاری و نرم افزاری جامعه هم از آن متأثر شود ،اما اين به معنای کماهمیت

شاه :شاه از نظر لغوی در ادبیات سیاسي تاريخ ايران معني امیر ،مَلِک

و غیره را ميدهد و هر که را که ميخواستند با لفظ امیر و ملک خطاب کنند
يک حکومت و قدرت سیاسي قرار ميگیرد .در گذشته و حتي امروز ،نگاه
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به نام او لفظ «شاه» را اضافه ميکردند؛ شاه در ساختار سیاسي ،عموماً در رأس
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اسطورهایِ متافیزيکي به حکومت و قدرتِ سیاسي از جانب مردم ايران وجود
داشته که ناشي از اهمیت اين حوزه و باال بودن جايگاه آن بوده است و در اين
بین ،شاه ،سمبل اين قدرت ماورائي است .بهنظر ميآيد اين نگاه و رويکرد به
شاه ،يک تلقي مثبت نزد مردم بوده است و آن گونه که کاتوزيان برداشت
ميکند ،منفي نبوده است.
شاه و نظام ناشي از آن ،آنگونه که کاتوزيان تصوير ميکند که قادر به انجام هر
کاری بوده است ،اما در عالم واقع اينگونه نبوده است و موانع مادی و معنوی زيادی
برای اعمال قدرت مطلقۀ شاه وجود داشته است .هر چند ميتوان مثالهايي از رفتار
مطلقۀ شاهان آورد ،اما اين به معنای عمومیت آن در طول تاريخ و کثرت ِاعمالش در
وجود میل به استبداد ،بارها با موانعي ازجمله قدرتهای محلي ،موانع قانوني و ديني و
قواعد عرفي و فشار افراد و گروههای ذی نفوذ و مرجع و اقوام و ايالت صاحب
قدرت مواجه بودهاند .بنابراين نميتوان گفت که شاه ،بهطور کلي و با شاخص
همیشگي ،صاحب جان و مال مردم ايران و قادر به هر کاری بدون حضور موانع
احتمالي بوده است.
-

فره ايزدی :با نگاهي به متون تاريخي درمييابیم که بسیاری از

ايرانیان از ديرباز پادشاهان را برخوردار از فرّه ايزدی ميپنداشتهاند .براساس
چنین باوری ،پادشاهان از ديگر ابنای بشر جدا بوده و بهواسطۀ موهبت الهي
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يک نفر نبوده است .اينگونه ميشود تعبیر کرد که قدرتهای حاکم در تاريخ ايران ،با

به درجهای از کمال و ادراک دست يافتهاند که ديگر انسانها از درک آن
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ناتوانند.
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اين تلقي کاتوزيان از فره ايزدی که آن را «پسیني» و تابع زور فرد حاکم ميداند که
انگار وجود خارجي ندارد و صرفاً دستاويزی برای مشروعیتبخشي به فرد شورشي و
جانشین بعدی است ،با فلسفۀ فره ايزدی ،نسبت ندارد .وجود نظريۀ فره ايزدی در طول
تاريخ و پذيرش آن از جانب مردم ،نشان از کارکرد و نفع زياد آن برای مردم بوده و
فقط دستاويزی برای حاکمان نبوده است و اين نکتۀ مهمي در استمرار و تداوم اين
ديدگاه است.
-

رعيت :يک طرف ماجرای «تضاد»« ،مردم» هستند که در قالب مفهوم

«رعیت» از جانب کاتوزيان مطرح شده است .بايد گفت که رعیت به معنای
نوکر يا کسي که در ملک مطلق حکومت باشد ،نیست .شايد در برخي منابع يا
و اجرايي اصیل تاريخ ايران هر گونه رفتاری با رعیت ،مُجاز نبوده است؛ حتي
مثل رفتار با بردگان هم نبوده است .اين در حالي است که بردگان نیز از
حقوقي برخوردار بودند .سنت حاکم درمورد رعیت ،در طول تاريخ ايران،
رعايت آنها بوده است .البته ممکن است ساختارها ،قواعد يا رفتارهای
ظالمانهای در دورههايي توسط حکومتها وضع ميشده است ولي اين به
معنای مالکیت مطلق رعیت نبوده است .حضور اين انديشۀ انساني و ديني تا
آنجا بوده است که قرن ها پیش در اشعار حکیمانۀ افرادی چون سعدی (شاعر
و حکیم قرن هفتم) و ديگران نمود عیني دارد که «بني آدم اعضای يک پیکرند
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توسط برخي حاکمان چنین تعبیری از رعیت ميشده است ،اما در سنت فکری

که در آفرينش ز يک گوهرند».
و رعیت است و نشان از اهمیت رفتار شاه بر رعیت دارد و اين به معنای بياهمیتي
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شبیه بودن رعیت با رمه و گله به معني شباهت تأثیر تصمیمهای شبان يا شاه بر گله
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رعیت نیست .سیاستنامۀ خواجه نظام الملک پر است از چنین تعابیری که داللت بر
رعايت رعیت دارد .در فکر و تجربۀ تاريخي ايراني نیز ،بردگان و بندگان هم از حقوق
برخوردار بودند و نميشد هر کاری با آنها انجام داد چه برسد به مردم عادی يا حتي
بزرگان که کاتوزيان معتقد است همه ،بالکل در نظر شاه يکسان بودند و از هیچ قدرتي
برخوردار نبودند و شاه به هر نحوی که ميخواسته با آنها رفتار ميکرده است.
حوزههای تعامل و همكاری بين حكومت و مردم
از مشخصههای ديدگاه «تضاد» ،وجود ترس و ناامني ،نارضايتي همیشگي نسبتبه
قدرت سیاسي ،فقدان مشروعیت نظام سیاسي ،زورگويي و اقدامات ضدمردمي
«جامعهشناسي تاريخي» بر اين باور است که در حوزة سیاست بهصورت عیني و واقعي
تعامالت زيادی از جانب افراد و گروههای مرجع و ذینفوذ ،اقوام و ايالت و مردم
عادی با حکومت صورت گرفته است که باعث شکلدهي به تاريخ سیاسي و اجتماعي
ايرانیان شده است .در ادامه به برخي از اين حوزههای همکاری و تعامل اشاره ميشود:
 .1همکاری اهل فکر و اهل علم در دستگاه حکومتي مثل ابوالفضل بیهقي ،خواجه
نظامالملک ،رشیدالدين فضل اهلل ،خواجه نصیر و ديگران در دستگاه حکومت و
وجود وزاريي از اهل دانش و خرد و حکمت نشانگر وجود مبنای محکم در
ارتباط با همکاری مردم با حکومتها در طول تاريخ ايران بوده است.
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حکومت و عمال آن و فاصله و تضاد مردم با دولت بوده است .حال آنکه ديدگاه

 .2وجود گروههای مرجع و صاحب نفوذ در درون جامعه که هم حکومتها و هم
مردم آنها را قبول داشتند باعث تعادل در موازنۀ قدرت در سطح جامعه ايراني
نبوده ،ولي اين نابرابری به معنای ترکتازی همیشگي دولتيها نبوده است؛ از
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ميشده است .درست است که نسبت قدرت جامعه با حکومت همیشه برابر
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جانب مردم و اجتماع ،گروهها و افرادی صاحب نفوذ بودند که از منافع آنها
دفاع کنند و در دستگاه حکومت يا مرتبطان يا در میان جامعه بودند .افرادی در
دستگاه ديوانساالری حکومتها چون وزير که معموالً از خاندانها و افرادی
تعیین مي شدند که دغدغۀ حمايت از حقوق مردم را داشتند .نیروهای اجتماعي
چون بازاريان و تجار ،روحانیون و علمای مذهبي ،اقوام و ايالت هم بهعنوان
قدرتهای مهم در عرصۀ اجتماعي به حساب ميآمدند و از تمرکز و انحصار
قدرت و حتي تصمیمگیری جلوگیری ميکردند .گروههای معارض و مخالف
داخل و خارج حکومت بهعنوان موازنهگر در نوع رفتار دولت با ملت تأثیر
داشتند؛ در سفرنامه های اروپايیان از ايران در دورة قاجار که بر مرجعیت
اين گروههای مرجع در دستگاه حکومت دارد.
 .3وجود دين ،شريعت ،اعتقادات و باورهای مذهبي و عرفي که در فرهنگ ايراني
نمود داشته است ،نشان از حضور حلقههای مشترک میان مردم و دولت ها بوده
است؛ دين زرتشت در قبل از اسالم ،دين اسالم و مذهب تشیع و مؤلفههای
فرهنگي بومي و عرفي ايراني باعث شکلگیری قواعد مشترک زندگي اجتماعي
در جامعۀ ايران شده است .کاتوزيان از فقدان قانون حرف ميزند ،ولي اين نوع
از قواعد ميتواند نمودی از قانون مشترک در حوزة عمومي باشد.
 .4مَثَلها و باورهای عامیانهای چون «ديگي که برای من نجوشد سر سگ در آن

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

روحانیت در میان مردم تأکید دارد (کريمي ،1386 ،ص )31 .نشان از تأثیرگذاری

بجوشد» که کاتوزيان آن را در ديدگاه «تضاد» ،برجسته کرده از ويژگيهای
خاص ايرانیان است که ميتوان اين باورها را با نگرشهای هم مثبت و هم منفي
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ارزيابي کرد .نگرش مثبت بر حذف فرد خودخواه و تمامیتخواه داللت دارد و
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نگرش منفي بر خودخواهي ايرانيها داللت دارد که در هر دو نگرش ،باعث
شکلگیری رويکرد «تضاد» با حکومت شده است حال آنکه در مَثل مذکور،
ظاهر مَثل داللت بر خودخواهي ايرانیان دارد ،ولي ميتواند داللت بر حذف فرد
خودخواهي که صاحب قدرت است هم داشته باشد و به معني حقطلبي و
عدالتخواهي ايرانیان باشد و نه منفعتطلبي شخصي آنها.
 .5درمورد قیام و شورش ميتوان گفت که «امنیت» بهعنوان مهمترين دغدغۀ
اجتماعي ايرانیان و تعیینکنندة رفتار اجتماعي آنها بوده است .امنیت موضوعي
بود که دغدغۀ هر فرد و گروهي به حساب ميآمد .حرکتهای مقابلهای زيادی
در شرايط تنگنا و ناامني ،صورت ميگرفته است و نه در شرايط عادی و اين
ولي در زماني که احساس ميشده است حکومت و حاکم ضعیف هستند دست
به شورش ميزدند تا جان خود را نجات بخشند نه اينکه لزوماً به وضع بهتری
برسند.
 .6رابطه و تعامل دولت و ملت براساس ويژگي «بیم و امید» بوده است؛ يعني در
عین اينکه از جانب مردم از دولتيها ترس وجود داشته است ،اما امید هم در
میان مردم و تکتک افراد نسبتبه آنها بوده که حضور و دخالت آنها باعث
گشايش و امکاني برايشان شود.
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طبعاً در موقعي که حاکم و حکومت ،قوی بوده ،نميتوانسته است ،انجام گیرد،

نتيجه
بايد ديد هر ديدگاهي در عرصۀ عمل چه کارکردی دارد .اگر گفته شود همیشه در طول
اين دو ميچرخیده چه سودی برای ما در عمل دارد؟ جز اينکه صرفاً به اين فهم
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تاريخ ايران بین دولت و ملت ،تضاد وجود داشته و اين در همیشه بر پاشنۀ اختالف بین
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ميرسیم که تاريخ ايران بر مدار يک مانعیت بزرگ ميچرخد؛ اين درحالي است که
ديدگاه غالب در حوزة تاريخ بر اين اعتقاد است که تاريخ ،بالذات از ويژگي تغییر،
حرکت و به تعبیر دقیقتر ،رو به جلو بودن برخوردار است .لذا نظريههای «دَوری» و
«قفلکننده» مثل ديدگاه «تضاد دولت و ملت» نميتواند دارای کارکرد برای تفسیر و
تحلیل درست موقعیت ايران باشند .چراکه اين ديدگاهها باعث حس عدم پیشرفت و
حس توقف ازيکطرف و توجیهگر وضع استبدادی و نابهسامان موجود ازطرفديگر
ميشوند .در تأيید لزوم کارکرد داشتن هر نوع نگاه تحلیلي ،اچ .کار معتقد است:
«جامعهای که ايمان به توانايي پیشرفت خود را از دست بدهد ديری نميپايد که به
پیشرفت خود در گذشته نیز بياعتنا ميشود» .به نظر او برداشت ما از تاريخ ،بازتاب
برجستهای نخواهد داشت ،جز تلنگرهايي که بايد از آنها مراقبت کرد .کاتوزيان با
خوانش تاريخ چند هزار سالۀ ايران از مجرای ديدگاه «تضاد» دولت ـ ملت هم به
عوامل مؤثر در سیاست و جامعۀ ايران بيتوجه است و هم به شکلي انتزاعي ،تاريخ
ايران را «ذاتانگارانه» ديده است .رويکرد نظری کاتوزيان در مطالعۀ تاريخ ايران،
قابلیت درک پیچیدگيها و مباني اقتصادی و اجتماعي حوزة سیاست و «امر سیاسي»
جامعۀ ايراني را ندارد .به همین دلیل با ساختن چرخهای کلي ،ساختاری و البته باطل از
تکرار تحوالت تاريخي ،آن را تصوير ميکند که گويي در هیچ دورة تاريخي در اين
کشور ،اتفاقي اساسي نیفتاده است و هیچ تغییر و تحول و انباشتي مبتنيبر تعامل و
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نظر ما از جامعه است (اچ کار ،1389 ،.ص .)180.پس «نظريۀ تضاد» ،کارکرد

همکاری بین دولت و مردم روی نداده است و همیشه بین آنها (دولت و ملت) چالش و
نزاع بوده است .طبق مدعاهای ديدگاه «تضاد» ،جايگاه شاه در ايران که مالک و حاکم بالمنازع
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بوده از طريق هرجومرج از قدرت ،خلع و دوباره نظمي همانند نظم پیشین (استبدادی) مستقر

نقد ديدگاه «تضاد دولت و ملت» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالرحمن حسنيفر

شده است .اين ديدگاه ،تحوالت تاريخي و نتايج عیني و انباشت آنها را در تاريخ ايران که در
قالب «جامعهشناسي تاريخي» نمود داشته است ،انکار ميکند .اشکال ديدگاه کاتوزيان درمورد
«تضاد دولت و ملت» با توجه به نظريۀ جامعهشناسي تاريخي اين است که اوالً روش و
نظريۀ نامناسب و ناکافي را برای مطالعۀ تاريخ ايران بهکار برده است .دوماً تاريخ ايران را
يکپارچه و يکسان ديده و دادههای فراوان تاريخي را بررسي نکرده است .سوماً مفاهیمي که
کاتوزيان در ديدگاه «تضاد دولت و ملت» ،برای شرح تحول تاريخ سیاسي و اجتماعي ايران
بهکار ميگیرد ،فاقد دقت الزم و برخورداری از توان تبیین نظم و نوع تعامل مستتر در اين
تحوالت و نظام اجتماعي و سیاسي وقت است و لذا با رهیافت جامعهشناسي تاريخي
در تناقض است.

1. state
 .2تعريف از واقعیت مهم است.
3. theorize
4. problematic
5. construct
 .6در مطلب جداگانهای به بحث استبداد ايراني پرداختم.

منابع
اچ کار ،ا .)1389( .تاريخ چیست .ترجمۀ ح .کامشاد .تهران :خوارزمي.
ارغندهپور ،ک .)1393( .در جستوجوی جامعۀ بلندمدت؛ گفتوگو با کاتوزيان .تهران :نشر

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

پینوشتها

ني.
اسکاچپول ،ت .)1388( .بینش و روش در جامعهشناسي تاريخي.ترجمۀ ه .آقاجری .تهران :نشر
اشرف ،ا .)1374( .نظام صنفي جامعۀ مدني و دموکراسي در ايران .ايراننامه.47-17 ،1 ،
257

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.8.4

مرکز.

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

بديع ،ا.م .)1379( .هگل و شرق باستان .ترجمۀ ا .نقیبزاده .اطالعات سیاسي و اقتصادی،
.23-18 ،152-151

برزين ،س .)1369( .نقد کتاب :اقتصاد سیاسي ايران (از مشروطیت تا سقوط رضا شاه) .کلک،
 11و .178-175 ،12
سحابي ،ع .)1373( .حاکمیت ايراني طبقۀ خاستگاه خود را ميسازد .پیام امروز.2 ،
سلطاني ،ع.ا .)1383( .تحلیل گفتمان بهمثابۀ نظريه و روش .علوم سیاسي153 ،28 ،ـ.181
طبیبیان ،م .)1384( .بنیادهای پايهای خردورزی را قبول نداريم  -گفتاری در باب سنت
خردورزی و موانع آن در ايران .روزنامۀ شرق 16 ،اسفند.
غنينژاد ،م .)1377( .تئوری استبداد ايراني بر پايهای لرزان .پیام امروز.6 ،
کاتوزيان ،م.ع.ه .)1372( .استبداد ،دموکراسي و نهضت ملي .تهران :نشر مرکز .نسخۀ pdf
سیاسي و اقتصادی117 ،ـ.71-56 ،118

کاتوزيان ،م.ع.ه .)1377( .فره ايزدی و حق الهي پادشاهان .ترجمۀ ع.ر .طیب .اطالعات
سیاسي و اقتصادی4 ،130-129 ،ـ.19
کاتوزيان ،م.ع.ه .)1377( .نه مقاله در جامعهشناسي تاريخي ايران :نفت و توسعۀ اقتصادی.
ترجمۀ ع .طیب .تهران :نشر مرکز.
کاتوزيان ،م.ع.ه .)1378( .مسائل دموکراسي و حوزة همگاني در ايران نو .ترجمۀ ع.ر .طیب.
اطالعات سیاسي و اقتصادی26 ،148-147 ،ـ.35
کاتوزيان ،م.ع.ه .)1379( .رژيم های سلطاني :مورد رژيم پهلوی در ايران ،.ترجمۀ ع.ر .طیب.

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

کاتوزيان ،م.ع.ه .)1376( .حکومت خودکامه ،نظريهای تطبیقي .ترجمۀ ع.ر .طیب .اطالعات

اطالعات سیاسي و اقتصادی12 ،154-153 ،ـ.31
کاتوزيان ،م.ع.ه .)1379( .گونههای لیبرالیسم اروپايي و مفاهیم نو آزادی در ايران .ترجمۀ ع.ر.

258

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.8.4

طیب .اطالعات سیاسي و اقتصادی.83-64 ،156-155 ،

نقد ديدگاه «تضاد دولت و ملت» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالرحمن حسنيفر

کاتوزيان ،م.ع.ه .)1379-1380( .بنیاد خودکامۀ دولت در ايران .ترجمۀ ع.ر .طیب .کتاب ماه
علوم اجتماعي41 ،و .67-61 ،42
کاتوزيان ،م.ع.ه .)1382( .استبداد و منطق تاريخ ايران .همشهری 16 ،فروردين.
کاتوزيان ،م.ع.ه .)1384( .هشت مقاله در تاريخ و ادب معاصر .تهران :نشر مرکز.
کاتوزيان ،م.ع.ه .)1390( .ايران ،جامعۀ کوتاهمدت و سه مقالۀ ديگر .ترجمۀ ع .کوثری .تهران:
نشر ني.
کاتوزيان ،م.ع.ه1392( .الف) .دولت و جامعه در ايران .ترجمۀ ح .افشار .تهران :نشر مرکز.
کاتوزيان ،م.ع.ه1392( .ب) .اقتصاد سیاسي ايران .ترجمۀ م.ر .نفیسي .تهران :نشر مرکز.
کاتوزيان ،م.ع.ه1392( .ج) .تضاد دولت و ملت :نظريۀ تاريخ و سیاست در ايران .ترجمۀ ع.ر.
طیب .تهران :نشر ني.
کوتاهمدت .تهران
کاتوزيان ،م.ع.ه1392( .ه) .ايرانیان .ترجمۀ ح .شهیدی .تهران :نشر مرکز.
کريمي ،ع .)1386( .بازتاب هويت فرهنگي ايرانیان در سفرنامههای عصر صفوی و قاجاری.
مطالعات ملي31 ،1 ،ـ.62
لغتنامۀ دهخدا https://dictionary.abadis.ir/dehkhoda
مصاحبه با کاتوزيان با عنوان يأس جای اهداف خیالي را ميگرفت :پاسخ همايون کاتوزيان به
پرسشهای

مهرنامه

دربارة

کتاب

>http://homakatouzian.com/?p=748
نوری ،ه .)1394( .بینش جامعهشناسي تاريخي .جامعهشناسي تاريخي59 ،2 ،ـ.90

«ايرانیان»<

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

کاتوزيان ،م.ع.ه1392( .د) .نوسازی ناتمام :گفتوگو دربارة نوگرايي در جامعۀ کلنگي و

وينر ،ف.پ .)1391( .فرهنگ انديشۀ سیاسي .ترجمۀ خ .ديهیمي .تهران :نشر ني.
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.8.4

259

1401  بهار و تابستان،1  شمـارة،14 جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة

The criticism of “conflict between state and nation”, view
Abdolrhaman Hassanifar*1
Received: 23/05/2020

Accepted: 02/10/2021

[ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10 ]

Abstract
The most common and important theory related to the relations
between the people and the state in the history of Iran is the
"contradiction between the state and the nation". This view has been
expressed explicitly or implicitly by Mohammad Ali Homayoun
Katozian and some others. In Katozian's view, the cycle of "tyranny,
chaos, tyranny" about the relationship between the people and the
state in the history of Iran is discussed. The "conflict" view points to
the important role of the political system in the way people deal with
the state in the history of Iran, where there have always been
situations such as "challenge", "conflict" and "conflict". This article
seeks to critically evaluate this view from the perspective of "Iranian
identity." It is claimed that the view of conflict cannot explain the
essence of the relationship between the people and the state in the
history of Iran. In line with the claim of the article, the existence of
convergence and alignment between the people and the state in the
history of Iran and the commonalities between them is emphasized
that the rejection of these commonalities can be seen in a territory
called "Iranian identity" which has been proven. Because in the
discussion of "Iranian identity", the people and the state
subconsciously align and even cooperate, and this cooperation has led
to the development, deepening and continuation of the Iranian identity
and its dimensions and branches throughout its history.
Components such as the political system and land, tradition,
custom, religion and culture and other Iranian historical figures are
prominent in this regard.
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