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کنونِ شناسی در ایران ذیل اخوانشی انتقادي از مطالعات جامعه

  ق)ی(با تاکید بر آثار و آراء دکتر ابراهیم توف تبارشناختی

  

  ثریا معمار علی خسروي،

  

 )05/11/98، تاریخ پذیرش 17/07/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

شناسی تاریخی،  تاثیراتی مدرنیته ایرانی، و جامعهجایی که مطالعات مربوط به از آن

شناسی در ایران ا مدرنیته از جمله وضعیت جامعههاي مرتبط بمهم بر مطالعه سایر حوزه

شناسان ایران است که مطالعات اند. دکتر ابراهیم توفیق یکی از جامعهدارند شایسته توجه

شناسی تاریخی،  بر تبارشناسی جامعهشناسی و مدرنیتۀ ایرانی را با رویکردي بهجامعه

منظور فهم  ل مطالعات ایشان بهلحظه حال متمرکز نموده است. این مقاله در صدد تحلی

انتقادي مطالعات تبارشناختی از اکنونیتی است که نوع مواجهه با آن، وضعیت سنت، 

اثر از توفیق،  27هاي شناسی را در ایران رقم زده است. به این منظور دادهمدرنیته و جامعه

 بندياند. پایانتهشیوه اسنادي گردآوري و با روش مرور سیستماتیک، مورد تحلیل قرار گرف به

انتقادي فراتحلیل صورت گرفته درباره آثار و آراء توفیق؛  فقدان مطالعه مناسبات 

سیستماتیک میان دانش و سرشت قدرت مآب دانش، تقلیل روابط سیستماتیک میان 

محتواي  مناسبات میان دانش و بلوك قدرت، تقلیل نظام دانش بهقدرت، بهدانش و اراده به

ق چگونگی گسست از گفتمانِ گذار، مغفول باقی گذاشتن بحران بازنمایی در دانش، تعلی

رابطه میان نظام تولید دانش و وضعیت جامعه، غفلت از ناتوان سازي سوژه در گسست از 

خوانش گذرا از حال توسط نظریه پسااستعماري، نقد ایدئولوژي در سطح رفتاري به رغم 

ولوژي در سطح شناختی، قرار گرفتن نظریه حال در باور به ضرورت نقد مبناي وجودي ایدئ

گیرد. این موارد از سویی منجر به معرض پروبلماتیک نظریۀ تداوم و. . . را نتیجه می
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لحظه حال و از دیگر سو منجر به بازتولید تلقی تداوم و بی توجهی  فردیترسمیت یافتن 

شیاري نسبت به تبعات به انحطاط شده است. همچنین این امور از سویی منجر به هو

گفتمانی رویکرد پسااستعماري، و از سوي دیگر منجر به فرسایش سوژه در گسست از 

  شناسی در ایران شده است. خوانش گذرا از لحظه حال توسط جامعه

  

فردیت لحظه حال، تبارشناسی تلقی گذار، گفتمان پسااستعماري، مفاهیم اصلی: 

  . یمناسبات قدرت، هویت ناب، سوژه زدای

  

  بیان مسئله

شناسی تاریخی، تاثیراتی مهم بر جایی که مطالعات مربوط به مدرنیته ایرانی، و جامعه از آن

شناسی در ایران دارند شایسته هاي مرتبط با مدرنیته از جمله وضعیت جامعهمطالعه سایر حوزه

شناسی و ت جامعهشناسان ایران است که مطالعایکی از جامعه 1اند. دکتر ابراهیم توفیقتوجه

شناسی تاریخی، بر تبارشناسی لحظه حال متمرکز نموده ه ایرانی را با رویکردي به جامعهمدرنیت

از  2منظور فهم انتقادي مطالعات تبارشناختی است. این مقاله در صدد تحلیل مطالعات ایشان به

را در ایران رقم زده شناسی اکنونیتی است که نوع مواجهه با آن، وضعیت سنت، مدرنیته و جامعه

است چرا که بنا بر موضعی بازاندیشانه، چگونگی رسمیت بخشیدن به حال، و همچنین محتوایی که 

هاي رسمیت بخش، منشا اثر است ها و امتناعناظر بر این رسمیت بخشی است، خود در ایجاد امکان

جمله مطالعات تبارشناختی هایی که مطالعات لحظۀ حال، از ها و نقض غرضو به این ترتیب امتناع

اي دور شونده از رسمیت لحظۀ تواند زنجیرهاي که میاند در مقام مسئلهتوفیق، به آن گرفتار آمده

صورت  3بندي انتقادي فراتحلیلِکه پایان حال را سبب شود، در خور پژوهش و مطالعه است. گو این

 مآبمیان دانش و سرشت قدرت 4منداسبات نظامي منگرفته درباره آراء و مطالعات توفیق؛ فقدان مطالعه

دانش، تقلیل روابط سیستماتیک میان دانش و اراده به قدرت، تا حد مناسبات میان دانش و بلوك 

قدرت، تقلیل نظام دانش به محتواي دانش، تعلیق چگونگی گسست از گفتمان گذار، مغفول گذاردن 

سازي سوژه در نش و وضعیت جامعه، غفلت از ناتواندر رابطۀ میان نظام تولید دا 5بحران بازنمایی

، نقد ایدئولوژي در سطح رفتاري به رغم 6گسست از خوانش گذرا از حال توسط نظریه پسااستعماري

 

  پرورياه عالمه طباطبایی در زمانۀ سفلهاخراج از دانشگشناسی از دانشگاه  گوته فرانکفورت، مفتخر به. دکتراي جامعه1

٢. genealogical 
٣. Meta-analysis 
٤. Systematic 
٥. The crisis of representation 
٦. post colonial 
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باور به ضرورت نقد مبناي وجودي ایدئولوژي در سطح شناختی، قرار گرفتن نظریه حال در معرض 

گیرد. این موارد از سویی منجر به رسمیت یافتن فردیت را نتیجه می ... پروبلماتیک نظریۀ تداوم و

توجهی به انحطاط شده است. همچنین این لحظۀ حال و از دیگر سو منجر به بازتولید تلقی تداوم و بی

امور از سویی منجر به هوشیاري نسبت به تبعات گفتمانی رویکرد پسااستعماري، و از سوي دیگر منجر 

    شناسی در ایران شده است.ز خوانش گذرا از لحظه حال توسط جامعهبه فرسایش سوژه در گسست ا

  

  روش پژوهش

 یا فراتحلیل امروزه"باشد. می 2کیفی و از نوع مرور سیستماتیک 1روش پژوهش حاضر فراتحلیل

اجتماع علمی و سیاستگذاران سراسر  پذیرش مورد علم هايحوزه از بسیاري در سیستماتیک مرور

چند پارادایمی، و چند روشی ...  اي،رشتهمیان جریانی یا فرایند کیفی واکاوي ستا شده دنیا واقع

(فلیک، "کندها و فرایندهاي اجتماعی را فراهم میاست که امکان بررسی عمیق و معنادار پدیده

باشد سعی شده  مند میجایی که فرم کلی پژوهش حاضر از حیث استراتژیک، فرم نظام ). از آن1386

شناسی معرفت و علم آن دست از آراء و آثار توفیق که در زمینه معرفت شناسی و یا جامعهاست که 

اند که در امتداد و توازي با مباحث مدرنیته ایرانی، تکینگی لحظه حال، تبارشناسی و. . . مطرح شده

هاي هاي موجود براي ارائه پیشینهمورد توجه قرار گیرند. مرور روایتی و سیستماتیک، از روش

 گیردهاي داخلی صورت میمطالعاتی است اما حتی نوع مروري آن نیز به شکلی کژریخت در پژوهش

گیرد بدون ربط چه به عنوان مرور روایتی در عموم تحقیقات در ایران صورت می زیرا متاسفانه آن

و  آور ماخذشناسیگردد که بیشتر یادمحتوایی و منطقی و صرفا به شکل پی در پی ارائه می

هاي داخلی نیز بسیار اثرشناسی است تا مرور روایتی. روش مرور سیستماتیک و انتقادي در پژوهش

نگاهی به رعایت فاصله از رویه مرسوم مرور گیرد. پژوهش حاضر پیوسته نیمکم شمار صورت می

  انتقادي داشته است. -یابی به مرور سیستماتیک روایتی به منظور دست

  

  شناختیوشهاي شکلی و رمولفه

 فرم آثار تحلیل شده  .1

مصاحبه و  6مقاله،  16کتاب، 1آثاري که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند شامل؛ 

شناس مذکور، در مراحل اولیه پژوهش، بیش از نشست هستند. آثار جامعه1 رانی، سخن 2مناظره، و

 

١. Meta-analysis 
٢. Systematic review 
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اء و محتوا، و همچنین مرتبط ها به دو دلیل؛ تکراري بودن آر این تعداد بودند که تعدادي از آن

نبودن آراء و آثار با موضوع پژوهش حاضر، از میدان مطالعه حذف شدند. ضمنا در امتداد پژوهش، 

  تعدادي دیگر از آثار توفیق بنا بر ارجاعات ایشان، به مطالعات افزوده شدند. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وارة فرایند گزینش مطالعات طرح :1 شکل شماره

  

 ضوعی آثار تحلیل شدهپراکندگی مو .2

  توان به مقوالت زیر تشریح نمود؛ موضوعات مورد پژوهش در آثار انتخاب شده را می

  پراکندگی موضوعی آثار تحلیل شده  :1 جدول شماره

  نمونه اثر  موضوع  ردیف

  ، و. . . هاي مدرنیتهلهجه  مدرنیته  1

  درباره نظام دانش و. . .   دانشگاه  2

  علم  3
علوم انسانی ایرانی، به افق ، علوم جدیده تحلیل گفتمان روشن فکران ایرانی دربار

  80دهه

  تاریخ  4
شناسی در ایران، پرسش علل عقب ماندگی تاملی در گسست میان تاریخ و جامعه

  گراما و فکر تاریخی نخبه

  دولت  5
فت در تبارشناسی جنبش ملی شدن صنعت ن، موانع اندیشیدن به دولت در ایران

  ، و. . . واقعه مشروطه و منطق امپراتوري، ایران

  جامعه دوران گذار و گفتمان پسا استعماري  پسااستعمار  6

مرحله اول؛جستجوي کتب، مقاالت و 

 اثر 25ها: مصاحبه

مرحله دوم؛مطالعه عناوین و چکیده آثار 

 اثر 17مستخرج از مرحله اول:

مرحله سوم؛مطالعه متن کامل آثار 

 اثر 14 مستخرج از مرحله دوم:

شده به مرحله  مرحله چهارم؛آثار وارد

 اثر 27تحلیل:

هاي حذف نمونه

 اثر 8غیر مرتبط:

  حذف 

هاي نمونه

  تکراري:

 اثر 3

هایی افزودن نمونه

طی ارجاعات متون 

مطالعه شده، به 

گیري شیوه نمونه

 اثر 14اي:شبکه

ها به حذف نمونه

دلیل عدم پیروي 

آثار از شکل 

 اثر 1تثبیت شده:
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  نمونه اثر  موضوع  ردیف

  روشنفکري  7
تحلیل گفتمان روشن فکران ، ایران هتبارشناسی روشنفکري در تاریخ مشروط

  ، و. . . علوم جدیده ایرانی دربار

  جامعه دوران گذار و گفتمان پسا استعماري  جامعه  8

  شناسیجامعه  9

شناختی بر لی معرفتتأمشناسی در ایران، تاملی در گسست میان تاریخ و جامعه

دست در ، شناسی آموزش علوم اجتماعیوضع، شناسی آکادمیک در ایرانجامعه

  ، و. . . گریبان جامعه ناممکن

  و. . .  ي هویتی و علوم اجتماعیهاشناسی گفتمانآسیب  گفتمان  10

  

بندي ارائه شده ندارد زیرا آثار مورد نگاهی مانع به تقسیم 1الزم به ذکر است که جدول شماره 

گیري دارند و اساسا به  مطالعه در پژوهش حاضر در خصوص موضوعات مطرح شده همپوشانی چشم

  اند. هاي پژوهش انتخاب شدهمنزلۀ نمونه همین سبب نیز به

  

 هاي آثار تحلیل شدهسایر ویژگی .3

  آثار تحلیل شده هاي چندگانهویژگی  :2جدول شماره

  ردیف

هاي سایر ویژگی

شکلی آثار مورد 

  تحلیل

  توضیحات  نوع

  ايقلمرو رشته  1

  شناسی تاریخی، شناسی(جامعهجامعه

شناسی سیاسی)، تاریخ، علوم سیاسی، و جامعه

  مطالعات فرهنگی

  

  هاي پژوهشروش  2

نظري و تحلیلی، عموما مبتنی بر استراتژي تاریخ 

شناختی فاقد چارچوب تفریدي، غالبا از حیث روش

  هاي تجربی بسندهنظري مصرح و داده

  

  عموما فاقد فرضیه به شکلی تصریحی  هافرضیه  3

در صورتی که قائل به 

ها ضمنی بودن فرضیه

هایی توان فرضیهباشیم می

 را که از سوي توفیق دنبال

اند در نظر و مطالعه شده

ها در گرفت. این فرضیه

هاي پژوهش بخش یافته

  اندحاضر مصرح شده

    اسنادي عموما به شیوه-هاي جمعتکنیک  4



 1398بهار ، 1 رهشمام، شناسی ایران، دوره بیست مجله جامعه

90 

  ردیف

هاي سایر ویژگی

شکلی آثار مورد 

  تحلیل

  توضیحات  نوع

  هاآوري داده

    تبارشناسی، تاریخ گرایی، پسااستعماري  رویکردها  5

6  
استراتژي و پروژه 

  علمی

ت پروبلمایز لحظه حال، تبارشناسی اکنون، به رسمی

شناختن لحظه حال در فردیت آن، تاکید بر 

تکینگی لحظه حال در عین نفی خوانش ناب گرا از 

آن، نفی تلقی ناب از سنت و مدرنیته، نقد قطبیت 

  سنت/مدرنیته، 

گیري به مدرنیته زدایی از مدرنیته، جهتجوهره

چندگانه، تحلیل ابعاد گفتمانی تلقی گذارانگار، نقد 

شناسی ازخوانی جامعهنگاري تاریخی، بغیاب

-تاریخی، بازآوري تاریخ به کانون مطالعات جامعه

گیري شرق شناختی علوم شناختی، افشاي جهت

انسانی در ایران، تبدیل نظریه پسااستعماري به 

  سازوکار گذر از گفتمان گذار و. . .

هاي یاد غالب استراتژي

شده،  در آثار توفیق 

اند و تصریح نگردیده

ها استراتژياستخراج این 

بنا بر فراتحلیل صورت 

گرفته در پژوهش پیش رو 

  صورت گرفته است

7  
شناسی مفهوم

  تاسیسی

غیاب نگاري(تاریخ غیاب)، گفتمان گذار، تعلیق 

  جامعه، فردیت تاریخی
  

  موضع انتقادي  8

منتقد نظریه گذار، منتقد پارادایم مدرنیزاسیون، 

منتقد قطبیت سنت/مدرنیته، منتقد فلسفه 

یشرفت، منتقد تلقی ناب از هویت و علم و. . . ، پ

  نگاري نخبگیمنتقد تاریخ

  

  

باشد که مشخصا ناظر بر  هاي تحقیق حاضر میآمد بخش نخست یافته 2چه در جدول شماره  آن

اند. بخش نخست، هاي شکلی و روش شناختی مطالعاتی بود که توسط توفیق صورت گرفته ویژگی

هاي تحقیق را در اختیار گذاشته است.  یابی به سطح دوم از یافته دست چارچوب و مواد الزم جهت

رو که متمرکز بر سطوح محتوایی آثار توفیق، و هاي تحقیق پیشدر ادامه به بخش دوم از یافته

  پردازیم. هاست می فراتحلیلی انتقادي بر آن

  

  هاي تحقیقیافته

در صدد است از طریق تبارشناسی لحظه کند و توفیق نیز تبارشناسی از لحظه حال شروع می

کند نه در حال، لحظه حال را به رسمیت بشناسد. او لحظه حال را در اکنونیت آن بازخوانی می
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حدفاصل گذشته و آینده یا به مثابه امر در حال گذار، تا به این ترتیب از گفتمانِ گذار، فراتر رود. 

کند، که  ، به توافقی عام اشاره می)1396(توفیق، طور مشخص در کتاب درباره نظام دانش  توفیق به

: 1396است (توفیق، در وضعیت تاسیس و حتی پیشاتاسیس بر اساس آن علوم اجتماعی در ایران 

رو در این کتاب تامل  هاي پیش حلقه اتصال همه متن"نویسد؛ ) اما خود در موضعی انتقادي می11

تواند ایران اکنون را در فردیت  تماعی ما نمیـ اج چرا نظام دانش تاریخی در دو پرسش است:

). 9: 1396(توفیق، "؟رفت از این وضعیت چیست و شرایط امکان برون؟به مسئله تبدیل کندخی، تاری

گردد که ایشان معتقد است؛ طرح این دو سوال در نقطه تقابلی توافق عام مذکور از آن رو طرح می

ه حال را بر اساس دریافتی خاص از مفهوم گذار، که در تاریخی ما لحظ- نظام تولید دانش اجتماعی"

پردازي  اي ترسیم و مفهوم یابد، به گونه تبلور خاص می گفتمان جامعه گذار میان سنت و تجدد

انتقادي آن، بلکه هر گونه تالش در جهت فهم، تحلیل و  کند که نه تنها تبارشناسی تاریخی و می

، تبارشناسی لحظه حال مجزا از تبارشناسی نظام تولید دانش از این رو. گردد تبیین آن ناممکن می

). به این ترتیب توفیق، تبارشناسی لحظه حال را 9- 11: 1396(توفیق، "تاریخی نیست- اجتماعی

داند و حتی تبارشناسی لحظه حال را  تاریخی می-بافته با تبارشناسی نظام تولید دانش اجتماعیهم

کند زیرا این نظام تولید دانش است که در ایران، دانش معرفی می موکول به تبارشناسی نظام تولید

  با برداشت گذرا از لحظه حال و تقلیل آن به امري ژنریک، آن را به تعلیق در آورده است. 

علوم انسانی "توان در مصاحبههاي توفیق را میترین تحلیلدر همین ارتباط یکی از درخشان

) مطالعه کرد. او همچنان دانش به معنی اعم 1390(توفیق، "یا سکونبحران ، 80ایرانی، به افق دهه

کند اما به معنایی دو پهلو و و علوم انسانی به معناي اخص در ایران را برخوردار از کارکرد معرفی می

این نوع تولید دانش،  .شود توانم بگویم که چیزي وجود ندارد و دانشی تولید نمی نمی"خاص؛ 

کند. پس اتفاقاً کامالً کارکردي و فونکسیونال  ت اجتماعی خاص را امکان پذیر میبازتولید یک وضعی

جاي ایجاد دو قطبی کارکردي/کژکارکردي  ترتیبی نانوشته، به ). گویی توفیق به1390(توفیق، "است

پایان کژکارکردي یا کارکردي بودن تولید دانش در ایران، دو قطبی و سپس وارد شدن به چالش بی

کند و بازآرایی وضعیت جامعه توسط وضعیت اي دلوزي تاسیس میي/کارکردي را به شیوهکارکرد

کند یعنی کارکرد وضعیت دانش در ایران را شناسی را به کارکردي بودن دانش تعبیر میجامعه

داند اما با این قید که این نفس وضعیت دانش در ایران است که نمایش دادن وضعیت جامعه می

کند. در واقع در این نگاه گویی وضعیت دانش در ایران سمپتوم و را بازنمایی می وضعیت جامعه

توان از طریق آن و با سر نخ قرار دادن آن، به وضعیت جامعه پی برد زیرا نشانگانی است که می

شود. این مواجهه دلوزي، هجو اي است که آن دانش در آن تولید میمند از جامعهدانش نمودي متن

کارکردي بودن علوم انسانی در ایران از فکنانه با موضوع کارکردي یا کژکارکردي یا بیبن آمیز و
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دارد. توفیق از 1بندي بافتاري از نقد و بن فکنیسوي توفیق، نشان از ذهن خالق او در ارائۀ صورت

ن علوم رود و موضع بحث را به جایی بیرون از مجادلۀ کارآمد یا ناکارآمد بودنقد نازل فراتر می

پذیرد اما کند و از پیش فرض کارکردي بودن علوم انسانی در ایران را می انسانی در ایران منتقل می

اند. آلتوسر در مبحث داساس بنا بر تاکتیکی، گویی کارکرد مذکور را سمپتوماتیک بودن آن می

داند که از ومی میکند که گویی اساسا هر نظریه را سمپتاي عمل میشیوه ، به2خوانش سمپتوماتیک

حکایت دارد و خوانش سمپتوماتیک در پی کشف آن پروبلماتیک از طریق سرنخی  3یک پروبلماتیک

شناسی چون نظریه به مثابه سمپتوم است. به این ترتیب گویی توفیق نظام دانش و از جمله جامعه

طور  سی از طرفی بهشناداند یعنی جامعهرا زبان ایضاح مستقیم و غیرمستقیمِ گفتمان گذار می

طور  تواند زمان حال را ایضاح کند و از طرفی بهمستقیم با مورد مطالعه قرار دادن لحظه حال می

تواند بازنماي غلبه گفتمان غیرمستقیم و بنا بر خوانش گذرایی که از لحظه حال داشته است می

  از طریق و همچنین از روي توان گذار باشد. بنا بر قرائت توفیق، گفتمان گذار در ایران را می

شناسی خواند. اما توفیق در این باره بحران بازنمایی را نادیده گرفته است. بازتولید گفتمان جامعه

شناسی محتمل است اما با این قید بالدرنگ که مرزي ظریف گذار توسط نظام تولید دانش و جامعه

همانی را در جایی - هاي امتداد و اینحال لبه میان بازتولید و بازنمایی وجود دارد. بازنمایی، به هر

ايِ زبان هستند شناسی و گفتمان گذار هر دو مبتنی بر نظام نشانهکند زیرا هر چند جامعهخم می

دارند.  به این معنا 5اي زبان ، و بازآرایی خود را از نظام نشانه4اما در عین حال هر کدام گفتار، پارول

دهد و شناختی علم و دانش انجام میاز حال را بنا بر نظام نشانه شناسی، تلقی گذراکه جامعه

تلقی  معناي اعم بر اساس نظام داللتی متفاوت خود، هر چند که در نتیجه هر دو گفتمان گذار به

شناسی تفسیري در ایران از لحظه حال، تفسیري دارد و فارغ المثل جامعهگذار را بازتولید کنند. فی

شناختی یا سنت تفسیر است که تلقی گذرا از لحظه سیري دارد، از طریق نظام نشانهکه چه تف از این

شناسی اثباتی در ایران نیز از لحظه حال تبیینی دارد و کند و جامعهحال را تثبیت یا متزلزل می

قی شناختی و یا قواعد آزمون و تبیین است که تلکه چه تبیینی دارد، از طریق نظام نشانه فارغ از این

  کند. گذرا از لحظه حال را آزمون، ایجاد یا رد می

گفتمان گذار "بازنمايِ"شناسی، به این ترتیب اگر بنا باشد وضعیت نظام تولید دانش و یا جامعه

نوع و چگونگی برساخت گذرا از حال توسط نظام دانش است. در غیر  باشد این امر موکول به مطالعه

رود زیرا  اي کلی و مبهم آنسوتر نمیگویه ز ذهن است و از گزیناین صورت تشخیص این امر دور ا

 

١. Deconstruction 
٢. Symptomatic 
٣. Problematic 
٤. parole 
٥. langue 
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مند را عنوان امري رسمیت یافته و هویت شناختی، اتفاقا حال بهحتی ممکن است مطالعات جامعه

که داده است و تحقیقات متعدد درباره وضعیت فعلی گویاي این امر  مورد توجه قرار دهد گو این

-هاي جامعهالمثل تفسیري بودن داللتتلقی گذرا را بازتولید کند. فیاست اما در عین حال همان 

بندي شناسی تفسیري در ایران که عموما از نوع هرمنوتیک آلمانی است، خود، تلقی گذار را پیکره

، 1بخشد که فوکوکند زیرا هرمنوتیک، به ماهو،  چنان امر مورد تفسیر را رسمیت میمجدد می

داند و ضمنا به تعبیر فوکو، خاستگاه رتی، بازتولید قدرت امر مورد تفسیر میهرمنوتیک را در هر صو

سوژه 2پذیريپذیر شدن و تعینها، رویتفارغ از نیت و عملکرد هرمنوت) 1397(فوکو، هرمنوتیک 

به ). Raffnsoe,2014ماندن قدرت و نامفهوم ماندن آن است (3براي قدرت، و دیسپوزتیو یا نامتعین

توان هر هرمنوتیکی را هرمنوتیک خود یا خودشناسی دانست و این، تداوم سنت یب میاین ترت

است. اعتراف سکوالر، پایگان همۀ علوم انسانی است زیرا علوم انسانی شناخت 4اعتراف در مسیحیت

کند؛ بنابر این سخن بر سر علوم انسانی خوب و بد یا انسان را براي قدرت میسر و آن را متعین می

شناسی تفسیري، تلقی گذار را مورد تفسیر قرار وتیک خوب و بد نیست. اگر این نوع جامعههرمن

دهد، فارغ از نوع تفسیرش، ناخواسته آن را بازتولید کرده است و حتی نه تنها نقش گفتمان به 

که  معناي اعم بلکه نقش گفتمان گذار در جعل چنین تلقی خاصی را نیز نادیده گرفته است مگر آن

کم سازوکاري براي پی بردن به چگونگی برساخت معنا باشد تا از این رهگذر چگونگی  سیر، دستتف

کم همچون سنت فرانسوي  مآبانۀ معناي گذار براي لحظه حال آشکار گردد، دستبرساخت قدرت

المثل شود از جمله فیهرمنوتیک تاریخی. اما در ایران عموما تفسیر نه مکانیسم که هدف تلقی می

گر پدیدارشناسی به عنوان یک رویکرد مسلم در پارادایم تفسیري که نوع ایرانی آن عموما توصیف در

نیست و چگونگی یا فرآیند برساخت آن معناي 5محض، و نهایتا معنایاب است اما معناکاو  و شوتسی

ناي گذاري تخلیه شده است و در نتیجه ساختار تکوین مع 6کاود و از شی فی النفسهتحصیل شده را نمی

   کند.که مقدمات آن را فراهم می یابد و به تبارشناسی هم ره نمی برد، به رغم ایناز اکنون را در نمی

اش به رئالیسم انتقادي نیز به سبب اثباتی  شناسی پوزیتیویسم خام در ایران و عدم جهشجامعه

تکینگی لحظۀ حال را قربانی کند و اي را به لحظه حال تحمیل میبودن است که قوانین تعمیم یافته

مقابل تلقی  کند و به این ترتیب خواسته یا ناخواسته در نقطههاي کالن روایتی خود میبلندپروازي

 

فوکو بر متون و گفتار توفیق وزنی  نظر، سایه  تبارشناختی آراء دهیم این است که بهفوکو ارجاع میکه بهعلت این.  1

  چشمگیر دارد.

٢. positive 
٣. dispositive 
٤. Exomologesis  
٥. Alfred Schutz 
٦. noumenon 
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کند که عمال نتایج یکسانی گذرا از لحظه حال، تلقی مستمر و تکرار شونده از اکنون را ایجاد می

 لحظه از اکنون، هر دو؛ مطالعه1ر و آگزیوماتیکآورد زیرا تلقی گذرا، و همچنین تلقی مستم بار می به

کنند؛ یکی به سبب میرا و گذرنده بودنش، حال را یک بار براي همیشه از دستور کار خود خارج می

که پوزیتیویسم خام، اکنون را با معیار یا  دیگري به سبب بدیهی و مکرر بودنش. ضمن این

شناسد و چون وضعیت در یگانگی آن به رسمیت نمیسنجد و اکنونِ ایران را استانداردي عام می

فعلی ایران با مدرنیته معیار یا سنت معیار، همخوانی و قرابت ندارد بنابر این موضوع مطالعه نیز قرار 

  نخواهد گرفت. 

شناسی انتقادي اما، چگونگی دیگري در تقویت تلقی گذار و یا در اخراج آن از دستور کار جامعه

گرایی تاریخِ پر  افزایی با ایدئالشناسی، در همسرشت انتقادي این نوع از جامعهمطالعاتی دارد. 

حسرت ایرانی، به غلیظ شدن پیرنگ انتقادي آن در ایران انجامیده و اتوپیاگرایی را به هسته اصلی 

شناسی انتقادي تبدیل کرده است. این دستگاه فکري هر چه به سرحدات دستگاه فکري جامعه

  شود و به شکل ، بیش از پیش سست می"واقعیت"ی نزدیک تر می شود ارتباطش بااتوپیاگرای

برد. اختالل در ارتباط با دنیاي بیرون و واقعیت مصطلح، پرده و غیرهژمونیکی از ایدئولوژي ره میبی

دهد که به خودي خود شناسی را در معرض گذار از حال و اکنون قرار میاتفاقا وجه انتقادي جامعه

زا نباشد و به تغییر و تحول کمک کند اما به هر حال، گذرا بودن لحظه حال را نه تواند آسیبمی

شناختی از آن، حتی تمنا نیز کند بلکه گذر از حال را به سبب داشتن خوانش آسیبتنها بازتولید می

یت آن را کند و مطالعه اکنون در کلکند، زیرا لحظه حال را تنها در وجه سلبی آن مطالعه میمی

که این نوع تفکر انتقاديِ تغلیظ شده با تاریخ حسرت، گاه حتی وجود و  داند. ضمن اینبالموضوع می

شناسی توسط جامعه زداییکند. سوژهکند و آن را قربانی نقد ساختارها میتحقق سوژه را ممتنع می

، سوژه را در تغییر وضعیت دانیمزده و استعمار شده میها را استبداد انتقادي در کشورهایی که آن

که سوژه را در برابر ساختار به رسمیت  سازد و بی آنحال حتی به فرض سلبی بودنش، ناتوان می

شناسی انتقادي در ایران عموما کند زیرا جامعهبشناسد، صرفا گذار از لحظه حال را از او مطالبه می

کرده است. یعنی مطالعه حال را براي نقد اي پس از مطالعه حال تاسیس پروژه علمی خود را از نقطه

داند. به این ترتیب همواره لحظه حال؛ داند بلکه صرفا نقد آن را ضروري میآن چندان ضروري نمی

  که عکس آن ثابت شود.  زاست مگر آنآشفته و فاسد و آسیب

زه سیاست هاي حوگري و تعیین تکلیفدخالتشناسی ادبیات انتقادي؛ البته توفیق نیز در آسیب

هاي علمی، گیري اجتماعات و پارادایمروکراتیسم حاکم بر آکادمی، عدم شکلوبراي حوزه علم، ب

شناسی دوران سنت و چیرگی معرفت زدن در هاي پژوهشی، درجافقدان مکاتب فکري و برنامه

 

١. Axiomatic 
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شناسی جامعهتاسیس شناسی در ایران از موانع شناسیِ جامعه. را که از سوي جامعهرئالیسم خام و. . 

شناسی )، در ضمن پذیرش، ناشی از همان تلقی گذارانگار از جامعه9: 1396شود (توفیق، تلقی می

شناسی در ایران کند و بر این باور است که وقتی به هر دلیلی از جمله دالیل فوق جامعهمعرفی می

کنیم و در یسی تلقی میرا در مرحله گذار بدانیم آنگاه آن را تاسیس نیافته و در وضعیت پیشاتاس

شناسی در ایران نیز در ورطه همان تلقی گذار افتاده است شناسی جامعهنتیجه نگاه انتقادي جامعه

  انگارد.  شناسی را در ایران تاسیس نایافته و در مرحله گذار میزیرا جامعه

ذار و گفتمان جامعه دوران گ"توفیق همچنین عامل بنیادین در استقرار تلقی گذار را در مقاله

شناسانه نیز شناسانه دانسته است و آن مانع شناخت) مانعی شناخت1390(توفیق،  "پسااستعماري

توان از پارادایم مدرنیزاسیون بر علوم اجتماعی است و بر همین اساس او را می مشخصا غلبه

در  )1387( "شناسی مطالعات فرهنگیروش"منتقدین فلسفه پیشرفت دانست. او در همایش

 "شناختی علوم فرهنگی در سنت آلمانیشناختی و روشمبانی معرفت"رانی خود با عنوان؛  سخن

توان نمودهاي مدرنیزاسیون در فضاي گرایی را که می) نیز غلبۀ پوزیتیویسم و تجربه1387(توفیق، 

در داند که حتی صرف تاسیس مطالعات فرهنگی آکادمیک ایران دانست آنچنان موثر و عمیق می

داند زیرا به باور او ما حتی در صورت رفت از سیطره مدرنیزاسیون بسنده نمیایران را براي برون

شناختی خود قائل به شناختی و روشتاسیس مطالعات فرهنگی نیز همچنان در مبانی معرفت

یم در پارادایم مدرنیزاسیون گفت چه درباره تاکید توفیق بر مخاطرات غلبه پوزیتیویسم هستیم. آن

غلبۀ بی چون و چراي پوزیتیویسم و "گردد؛ بخشی از سخنان او در همایش مذکور تصدیق می

را به مانعی بر سر راه فهم و تبیین تجربۀ  شناسی، آنجامعه امپریسیسم سخیف بر علوم اجتماعی/

ایی رشتۀ رود. اما صرف برپ مدرنیتۀ ما کرده است، یعنی کارکردي که بنا بر تعریف از آن انتظار می

آنگاه که ما از تامل در بنیادهاي دهد،  نمی رفتی از این وضعیت را نویدمطالعات فرهنگی، برون

  . )1387(توفیق،  "شناختی علوم اجتماعی گریزانیمشناختی و روشمعرفت

شناسی به مثابه وضعیتی در حال گذار شده است و در مین پارادایم منجر به تلقی جامعهغلبه ه

اي با  شناسی در ایران را غیر تاریخی کرده است و به همین سبب توفیق در مصاحبهمعهادامه، جا

. . . دهد شدن را توضیح می، شناسی جامعه"گوید؛ می"شناسی ما ضد تاریخی است جامعه "عنوان

شناسی اگر تاریخی نباشد اصالً  شناسی تاریخی اصطالحی غلط است چرا که جامعه جامعه

  تاملی در گسست میان تاریخ و ") و در مقالۀ: 1393(توفیق،  ". .  شناسی نیست. جامعه

) نیز مخاطب را به تامل در خصوص خصلت غیر تاریخی 1392(توفیق،  "شناسی در ایرانجامعه

کند. از جمله پی آمدهاي غلبه پارادایم مدرنیزاسیون در نظام شناسی در ایران دعوت میجامعه

شناسی، و سترون عالوه بر غیر تاریخی شدن علوم انسانی و جامعهمعرفتی ایران به نظر ایشان، 

  ماندن مباحثی همچون مطالعات فرهنگی، تقویت نظریه گذار است. 
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توان صاحب نظریۀ پروبلماتیک اکنون و منتقد به این ترتیب توفیق را به اعتبار عموم آثارش می

دانش و علوم اجتماعی در ایران دانست نظریۀ گذار، چه در خصوص جامعۀ ایران و چه دربارة نظام 

زیرا ایشان در امتداد مخالفت با توصیف گذارگونه از جامعۀ ایران بر اساس دوتایی سنت/مدرنیته، 

انگارد و  معتقد است که مشکل علوم اجتماعی نیز این است که خود را معرفتی در حال گذار می

رسد نظر می داند. بهم اجتماعی از خود میآمد چنین تلقی و انگاشتی را ناممکن شدن فهم علو پی

مقصود ایشان این است که چون امر گذرا، امري مبهم، مغشوش، ناپایدار، و نه چندان شایسته براي 

گردد. ایشان در خصوص عامل مسدود تحلیل امور است پس تامل در خصوص آن امر ممتنع می

تامل در باب علوم اجتماعی و همچنین تامل در کنندة تامل، از تامل در باب دولت در ایران گرفته تا 

در "گوید؛  ) می1396(توفیق،  "موانع اندیشیدن به دولت در ایران"خصوص جامعۀ ایران در مقاله

آید بالفاصله در یک منطق  وجود می نظام آکادمی علوم اجتماعی ما پرسشی که در ذهنمان به

از دولت یا نظام سیاسی در ذهن داریم و فقط  واقع گویی تعریفی شود. در اینهمانی پاسخ داده می

جا به  روییم با این تعریف خوانایی دارند یا نه و از این ها روبه کوشیم نشان دهیم اموري که با آن می

اما در واقع این تفاوت، تفاوت در خود نیست، بلکه تفاوتی از معیار  .رسیم نوع خاصی از تفاوت می

برداري از دولت مدرن، چیزي که ما  جود انقالب مشروطه و کپیو شود که با بعد گفته می .است

توانیم بگوییم  به یک معنا براساس این فرموالسیون میاتفاقا  مدرنیسم بیشتر نیست داریم یک شبه

هاي مدرنیزاسیون تامل بر سر این است که چه  در نظریه .چیز جدیدي اتفاق نیفتاده است که هیچ

تفوق پیدا کند و محتوا را تغییر دهد یا نیروهایی را تقویت کند که  کنیم تا این صورت بر محتوا

رسد مقصود توفیق این است که تاسیس ). به نظر می1396(توفیق، ".حامل محتواي دیگري هستند

که در  که ایران به مدرنیته ورود کرده است نه آن اي است بر ایندولت مدرن در پی مشروطیت نشانه

. گویی او در پرتو تئوري تجربۀ مدرنیته، خود را در نقطه تقابلی این تئوري قرار حال عبور از آن باشد

دهد که؛ شرط عام ورود به عصر مدرن تاسیس ساختارهاي مدرن است و نه وارد کردن امر می

که گویی  مدرن. زیرا متوقف شدن به محتواي مدرن، مدرن شدن را در پی نخواهد داشت. ضمن این

دولت مدرن در ایران خود تاسیس فرم مدرن است. اما ضمن تایید وقوع مدرنیتۀ به نظر او تاسیس 

رغم  خاص ایرانی باید گفت؛ بحث تقدم مدرنیزاسیون به مدرنیسم مسئله مهمی است که حتی به

، مدرنیزاسیون براي "تقدیر"کند زیرا به هر پذیرش مدرنیتۀ ایرانی همچنان اهمیت خود را حفظ می

ران که خاستگاه عصر مدرن نیستند مقدم بر مدرنیسم بوده است و دقیقا همین کشورهایی چون ای

تقدم، در نوع تجربه ایرانی از مدرنیته نقش کلیدي داشته است و چه بسا تلقی گذار نیز ناشی از این 

که ایشان تاسیس دولت مدرن را بدل از فرم مدرن و یا بدل از مدرنیسم  همین تقدم و تاخر باشد. ولی این

گرایانه بود و که در ایران نخبه نظر تا حد بسیاري درست است زیرا دولت مدرن عالوه بر آن گیرند بهمی

هاي سیاسی و فکري و عموما روشنفکران و نخبگان آن را تاسیس نمودند اما مورد حمایت جریان
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المثل ستارخان یهاي مذهبی نیز قرار گرفت و فنیروهاي اجتماعی و بسیاري از اقشار حتی برخی جریان

   هاي اجتماعی توانستند آن را تا مقطعی تضمین و تمدید کنند.با حمایت ... و باقرخان و

  گوید:  ایشان در امتداد رد نظریۀ گذار در مصاحبه موانع اندیشیدن به دولت در ایران می

دلیل تداوم  بهگویید هیچ اتفاقی نیفتاده یا اگر هم افتاده  وقتی شما چنین رویکردي دارید و می"

سنت امکان رسیدن به سرمنزل مقصود وجود ندارد و همچنین ما در دوران گذار از سنت و رسیدن 

به تجدد هستیم، این یعنی که بگویید تاریخ ما تاریخ سکون است و هیچ دینامیسمی در آن وجود 

هاي متفاوت و  پدیده آورید که باوجود مواجهه با با این تعبیر شما بالیی بر سر لحظه حال می .ندارد

(توفیق،  "گذارید ها را از حوزه تامل علمی بیرون می دانید و آن جدید، عمال این لحظات را مهم نمی

)، 1395(توفیق،  "بررسی و نقد آثار همایون کاتوزیان"). توفیق بر همین اساس در نشست1396

دهد و آثار ا مورد نقد قرار میبرداشت خطی و بدون تحوالت و یا بی توجه به تحوالت تاریخ ایران ر

نامد زیرا تاریخ بلندي از سکون و یک نواختی حاکمیت استبدادي و نگاري میاین چنینی را غیاب

و این فروکاستن تحلیل  کند امکان تحلیل تاریخی را ناممکن مینگارد و این امر جامعه مکرر را می

تاریخی در کشور، از آن نوع که کاتوزیان شناسی نگاري را مشخصا کاستی جامعهتاریخی به غیاب

آمد را پی داند. شاید بتوان بر اساس دیدگاه ایشان، نظریۀ امتناع اندیشه طباطبایی دهد میانجام می

جامعه ایران و اندیشه در ایران دانست زیرا اگر طباطبایی راي به امتناع اندیشه در  همین نوع نگاه به

پس از  ین امتناع و انسدادي نه نتیجۀ تاریج بلند و چند صد سالهایران می دهد توجه ندارد که چن

حملۀ تازیان و یا نتیجۀ نگاه خوش بینانۀ تداوم فرهنگی در تاریخ اندیشۀ ایران، بلکه بیشتر ناشی از 

توان گفت توفیق و اي گذارا بوده است که البته به این اعتبار میتلقی هر مرحله به مثابه مرحله

هایشان در ممکن یا ممتنع بودن اندیشه، یک روایت را با دو رغم مخالفت دو و به طباطبایی هر

طباطبایی گفت؛ نگاه گذارانگار - توان با برداشتی توفیقیالمثل میکنند. فیبندي ارائه می صورت

، سبب ساز عدم مطالعه علل انحطاط در ... ایرانیان و نخبگان به حمله و سیطره تازیان و مغوالن و

ب و منابع متفکران ایرانی و در نتیجه، انسداد اندیشه و یا سبب وضع حال ما شده است. کت

انحطاط، سبب گردیده که هر  و گذرا دانستن دوره- المثلفی-عبارتی، مقطعی دانستن سلطه ایلغار به

دو اکنونی را گذرا و مقطعی دانسته و در نتیجه در باب آن نیندیشیم. گویی توفیق و طباطبایی هر 

اند اما با دو سیر شبه علی متفاوت. طباطبایی گذاري نوعی تبارشناسی و روندپژوهی زده دست به

داند و ایران می گراي اندیشه را الزمه تتبع براي فهم ایران و اندیشههم تاریخ نخبه بلند از تاریخ، آن

داند، و توفیق تاریخ  می علل انحطاط توجهی به مطالعه تداوم و بی انسداد اکنون را محصول نظریه

داند و وضعیت اکنون و انسدادش را محصولِ گذاري دانستن اکنون می را بستر منتج به1نزدیک

رسد آنچه توفیق در خصوص نظر می داند. بهوضعیت فعلی ایران و علوم اجتماعی کنونی در ایران می

 

نگارنده تحقیق حاضر است و با این تعبیر می توان تاریخ مورد البته تعبیر تاریخ نزدیک از توفیق نیست و متعلق به.  1

  متمایز کرد. "رس تاریخ در دست"و همچنین اصطالح  "تاریخ بلند مدت"ز اصطالح نظر توفیق را ا
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) مشمول خود ایشان 1397یق، کند (توفطباطبایی و فریدون آدمیت با عنوان تاریخ غیاب مطرح می

شود منتها طباطبایی بر غیاب بلند مدت اندیشه و خرد در تاریخ ایران اصرار دارد و توفیق بر  نیز می

هایی موقت چون مشروطه و غیاب نزدیک و اخیر، و البته غیابی گذرا، که با رخدادها و گسست

متن حاضر این است که آیا در حال گذار  شود. اما سوال نگارندهحضور بدل می و. . . به 57انقالب 

دانستن غیاب توسط توفیق، خود نوعی مفرط از گذارانگاري نیست؟ و به این ترتیب آیا طبق نقد 

توان گذاري دانستن گذار را پروبلماتیک خود ایشان به تلقی گذار از جامعه و اندیشه در ایران، می

هاست اما انواع دیگري از  انگاريیته یکی از انواع گذارنظریه ایشان دانست؟ زیرا گذار از سنت به مدرن

توانیم تلقی رسمیت حال. و آیا می انگار بهانگاري نیز محتمل است از جمله؛ گذار از تلقی گذارگذار

بگوییم؛ رد کردن گذاري بودن هر مقطعی خود مبتنی بر پیش فرضی همچون تلقی تداوم است؟ 

نظر توفیق  با نگاه طباطبایی به موضوع بنگریم آنگاه مقاطعی که به منظور ما دقیقا این است که اگر

  اند (همچون مشروطه)، ما را به تلقی تداوم  گذاري نیستند بلکه تداوم و بازآرایی گذشته و آینده

کشاند و چه بسا این خود آسیبی کمتر از تلقی گذار نداشته باشد. زیرا چه بسا داشتن تلقی تداوم می

عدم احساس ضرورت براي  تداوم باشد که منجر به نظر دیگران گذراست، همانا نظریه ه بهاز اکنونی ک

برد. این امر را  شناختی و علوم انسانی را به جهاتی دیگر میشود و مطالعات جامعهمطالعۀ حال می

ن زند که منتقد آتوان پروبلماتیک نظریه توفیق دانست زیرا ناخواسته همان چیزي را رقم میمی

عبارتی غلبه بر تلقی گذار نباید سبب گردد که نظریه تداوم تقویت شود زیرا در این صورت  است. به

نتیجه یکسان است. هم تلقیِ گذاري از مقاطع و هم تلقیِ استمراري و تداومی از اکنون، مطالعه 

ي به این سبب که براي اکنون هویت قائل نیست و دیگر راند. یکی به سبب اینحاشیه می اکنون را به

حل پروبلماتیکی  که براي اکنون تداوم هویتی قائل است. بنابر این مهم آن است که توفیق براي

المثل  گسست از تلقی گذار را ایضاح کند. فی "چگونگی"سمت نظریۀ تداوم بتواند  چون لغزیدن به

لت را آشکار کند. اگر گسست در عصر مشروطه را دال بر تحقق اکنون دانسته است، چگونگی این دال

چگونه شد که نیروهاي اجتماعی یا نخبگان یا. . . در عصر مشروطه توانستند از تلقی گذار گسستی 

نسبی کنند، و به تعبیر خود ایشان باید آن امر وجودي که حال و همچنین گسست از آن را ممکن 

تاکید بر عدم خلوص اکنون،  گاه بتوانیم به رغم خطا دانستن نظریۀ گذار، و کند شفاف کنیم تا آنمی

آن را از آسیبی چون انگارة تداوم مستثنی کنیم. اگر رسمیت یافتن اکنون، قطب دیگر نظریۀ گذار، 

یعنی نظریه تداوم را بازتولید کند نتیجه همچنان بالموضوع شدن مطالعه اکنون خواهد بود. صرف 

در عین حال براي حفظ جایگاه سوژه،  که برداشت گذاري از حال را پروبلماتیک حال بدانیم و این

مسلکانه و امتناعی امثال طباطبایی امکان گسست از این گذارانگاري را محفوظ بدانیم و از نگاه کلبی

که چگونگی امکان گسست سوژه را مصرح سازیم.  پرهیز کنیم مشکلی را حل نخواهد کرد، مگر آن

کم بنابر  ایم. دست ده نظریۀ اکنون را حفظ کردهطرفانه گویندر غیر این صورت صرفا شان علمی و بی

تاکید بسیار مهم ایشان بر بردن محور معارضه از ایدئولوژي،  شناختی ایشان و با توجه بهنگاه هستی
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مبناي  از قدرت و ایدئولوژي، به 1تفکر انتقادي سازي براي ایدئولوژي، و تغییر جهت حملهامکان به

توان به چگونگی سوژه شدن و گسست از تلقی گذار نائل شد. از  وجودي قدرت و ایدئولوژي، می

هاي بنیادینی است که نظام دانش یا بافت اجتماعی معرفت خواسته هاي وجودي، امکانجمله امکان

دهد. منظور، استفاده یا سوء استفاده بلوك قدرت از معرفت یا ناخواسته در اختیار قدرت قرار می

قدرت، امري  خودي خود است. ارادة معرفت به قدرت معرفت به اراده بهنیست بلکه منظور جوهره و 

وجودي است که توانسته است عامه و خاصه را در مشروطیت قادر به گسست از تلقی گذاري کند. 

همان تلقی گذاري که در ایران همواره فلج کنندة سوژه در برابر قدرت بوده است. ایشان سعی 

هایی که نظام دانش سازيتوصیف و تحلیلی از امکان به ارة نظام دانشداشته است که در کتابِ درب

در ایران براي قدرت و ایدئولوژي فراهم نموده است دست یابد که البته بیشتر به نقد ایدئولوژي ره 

هاي وجودي نظام دانش براي ایدئولوژي. ایشان از این امکان سازيبرده است تا افشاي امکان

هاي معرفت مثابه دستاویز قدرت، به امکان سازي هاي معرفت بهسازيجاي امکانبرخوردار بود که ب

فوکو بپردازد اما چنین نکرده است. در "اراده به دانستن"قدرت، همچون تئوريِ به مثابه دستمایه

اي رسد که ایشان به شیوهنظر می اولیه با کتابِ درباره نظام دانش به نگاه نخست و از پی مواجهه

) 1394رشناسانه سعی در آشکارسازي رمزگان دانش بر اساس الگوي کتاب نظام اشیاء (بودریار، تبا

داشته است اما در ادامه، از این موضع فاصله گرفته  3) فوکو1378و یا نظم گفتار (فوکو، 2بودریار

اي هسازياست و به سمت نقد مداخلۀ قدرت در دانش سر خورده است زیرا مرز بین افشاي امکان

قدرت، به غایت  4هاي دانش به مثابه دستاویزسازيمثابه دستمایۀ قدرت، با افشاي امکان دانش به

ي دانش به معناي اعم و مابانهباریک و لغزنده است. اگر توفیق موفق به برهنه کردن سرشت قدرت

قدرت و  شد و از صرف افشاي مناسبات و روابط میانساز وجودي تحقق قدرت میبه مثابه امکان

 

وقتی راجع "می گوید؛نقد و بررسی کتاب تئاترکراسی در عصر مشروطه ایشان بر همین اساس فی المثل در نشست .  1

صحبت  در واقع در حالدهد  کنیم که یک ساختار قدرت را بازتاب می یک دستگاه گفتمانی و یک نظام دانش بحث میبه

آن جایگاه وجودي  ...کند وجودي که مهم نیست خود را به چه نوعی ابراز می، راجع بههستیمهاي سوژگی  درباره جایگاه

 ار رااین ک اگر ...کند موضوع بحث است پذیر می سازي یک ساختار قدرت را امکان که چنین موضع و چنین گفتمان

  )1397(توفیق،  "نقد ایدئولوژي درست عکس موضع رانسیري است ویم.ش می نکنیم دچار نقد ایدئولوژي

٢. Jean Baudrillard 
٣. Paul Michel Foucault 

دو مفهوم دستاویز قدرت و دستمایه ي قدرت توسط نگارنده  تحقیق حاضر جهت تمایز میان نقد قدرت با نقد اراده .  4

کند یک چیز است و نش براي تئوریزه کردن قدرت ارائه میقدرت وضع گردید زیرا سخن گفتن از خدماتی که دابه

پردازد.  نقد ایدئولوژي و نقد محتواي دانش میدانش، به خودي خود، چیز دیگري.اولی به مآبانهپایگاه وجودي قدرت

آن  ندةنقد هربرت مارکوزه بر تئوري سرکوب و تمدن فروید و نقش تئوریزه کنتوان به اي تئوریک می عنوان نمونه به

قدرت توسط اي بهمثابه ارادهنقد رمزگان و النگ دانش بهنقد پایگاه وجودي دانش و بهتئوري براي رایش سوم، و یا به

  فوکو اشاره نمود.
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هاي وجودي قدرت بدانیم اما چنین توانستیم نگاه او را ناظر بر امکانرفت آنگاه میدانش فراتر می

مندي آراء ایشان دیدن مناسبات میان قدرت و دانش اتفاقی در آثار ایشان کمرنگ است و سقف نظام

خود دانش موجود است  بوده است اما به مناسباتی که میان اراده به قدرت موجود در بطن دانش، با

آید که عالوه بر دو ساحت الف) معرفتی و شناختی یا متنی، و ب) ره نبرده است. به نظر بایسته می

محیطی و اجتماعی و سیاسی یا بینامتنی، ج) ساحت سومی که وجودي و جوهرینِ دانش است را 

و تئوریزه گردد. هر چند مورد توجه قرار دهیم تا مناسبات میان این سه ساحت تا حد امکان شفاف 

(ناطقی؛ توفیق،  "تبارشناسی روشنفکري در تاریخ مشروطۀ ایران"که توفیق نیز در چهار مقاله

لی شدن صنعت نفت در ایران تاملی در مناسبات دولت، جامعه و تبارشناسی جنبش م" )1392

) و 1392(توفیق،  "واقعه مشروطه و منطق امپراتوري"، )1396(ناطقی؛ توفیق،  "داري نظام سرمایه

) سعی داشته است که آن امر 1387(توفیق،  "شناسی دولتسی تا جامعهشناسی سیااز جامعه"

وجودي را از طریق تعلق روشی خود یعنی تبارشناسی، تدقیق نماید اما موضوع هیچ کدام از این 

چهار نوشتار مشخصا دانش و معرفت و علم در ایران نبوده است. دریغ که در مقاالت ایشان با 

 معرفت در ایران و همچنین در کتاب نظام دانش، به اندازه چهار مقاله موضوع واکاوي وضعیت علم و

هاي وجودي پرداخته نشده است مگر ذکر مذکور که موضوعاتی غیر از علم و معرفت دارند، به امکان

مثابه امري وجودي، تامل  شناختی بهاین گزاره تعمیم یافته و کلی که گذرا دانستن وضعیت جامعه

سایر امور را ممتنع کرده است. این در حالی است که در مقاالت یاد شده به شکلی  در باب جامعه و

تر، مناسبات خاص قدرت را آن عامل وجودي تلقی نموده است که یکی به انتشار قدرت، منظم

مشروطه و تاسیس دولت مدرن و دیگري به نهضت ملی شدن صنعت نفت و گفتمان  دیگري به

ین همین امر وجودي به سبب تغییر در آن مناسبات، موجب زوال بروکراتیک منجر شد و همچن

دولت مدرن و نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز شد. هر چند که وجودي دانستن این امر توسط 

وجودي بودن مناسبات  توفیق خوانش محقق تحقیق حاضر از  مقاالت مذکور است و خود ایشان به

تبارشناسی جنبش ملی شدن صنعت نفت یق در مقالۀ قدرت اشاره مصرح ننموده است اما گویی توف

، در ایران چگونگی تکوین جنبش ملی شدن صنعت نفتسعی داشته است در مسیر مطالعۀ  در ایران

مناسبات جدید قدرت میان نیروهاي درون  جنبش ملی شدن صنعت نفت را با ارجاع به گیري شکل

اکنون بر "نویسند نویسندگان این مقاله می .کندداري جهانی تحلیل  دولت، جامعه و نظام سرمایه

را در  مثابه فرآیندي از یک شدن تاریخی اساس این روش، پدیدآیی نهضت ملی شدن نفت، به

دهیم. مورد تحلیل تبارشناسی قرار می داري بین المللو سرمایه مناسبات قدرت میان دولت، جامعه

داري را براساس رمززدایی و عه و سرمایهمناسبات قدرت میان دولت، جام و1320نیمه اول دهه 

اي مبتنی بر  هاي دهقانی، کارگري و منطقه خطوط گریز نیروهاي اجتماعی با تأکید بر جنبش

). 161: 1396(ناطقی، توفیق: "دهیممی قلمروزدایی از زمین، سرمایه و تمرکز مورد بررسی قرار

کند در مقاله ي که رخدادها را محقق میمنظور آشکار نمودن همان امر وجود ضمنا توفیق گویی به
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شناختی اهتمام به بررسی جامعه، "ایران هتبارشناسی روشنفکري در تاریخ مشروط"دیگري با عنوان

 دهد کهاین مقاله نشان می ایج. نتندروشنفکران در ساخت نخستین دولت مدرن در ایران پرداخته ا

ها در درون  هاي متفاوت شکل گرفته در هر گفتمان و کردارهاي گفتمانی ناشی از آنمعرفت

دنبال  هاي بوروکراتیک و بههاي روشنفکري به گفتمانهاي چرخش گفتمانمناسبات قدرت، زمینه

اي با توفیق در مصاحبهاست.  آن تغییر نظام سیاسی را در نوعی عدم استمرار تاریخی فراهم آورده

نیز بر انتشار قدرت در عصر کنونی تاکید  "شناسی دولتشناسی سیاسی تا جامعهاز جامعه"عنوان

هاي منتشر تواند ضرورت نگاه سیستماتیک و توجه به مناسبات میان انواع قدرتکند که خود میمی

شناسی کالسیک، قدرت را متبلور شده در  جامعهمناسبات قدرت "؛ گویدرا یادآور شود. او می

، ساختار قدرت در فرایند جهانی شدن و . . . داند، در حالی که در دوران جدید ساختار دولت می

).  4-5: 1387(توفیق، "ي مختلف اجتماعی سرشکن شده استاهاي اجتماعی، در ساختاره جنبش

منزلۀ نمونه بیان شد در ارتباط سیستماتیک با نظریه عمومی  بهرا که  1392اگر مقاالت پس از سال

رسد مناسبات قدرت نظر می توان گفت، بهگاه می توفیق که پروبلماتیک گذار نامیدیم قرار دهیم آن

در نظرگاه توفیق نقشی وجودي در گسست از تلقی گذار یا گرفتاري در آن دارد و او ذیل برنامه و 

ش، در صدد آشکار نمودن همین نقش  ریق تبارشناسی، فارغ از میزان موفقیتاي علمی و از طپروژه

واقعه مشروطه و منطق "است. شاید به همین سبب است که او در نوشتار دیگري با عنوان؛ 

کند که فهم مناسبات آراء توفیق را تقویت می بار دیگر خوانش نگارنده تحقیق حاضر از"وريطامپرا

...  ها اعم از دولت و علم و جامعه وقدرت براي فهم چرایی و چگونگی وضعیت ایران در همه زمینه

(بدیو،  2"رخداد"در خصوص 1اهمیت و ضرورت دارد. ایشان در این نوشتار با اتکاء بر آراء آلن بدیو

رخدادي که نظمی دیگرگون و خالف  نشدن مشروطه به ) سعی دارد که علت تبدیل1388و  1395

آمد عادت را بر پا کند و گسست از نظریۀ گذار را سبب شود، در بطن مناسبات میان قدرت در عصر 

ها. ایشان در این نوشتار  مشروطه جستجو کند نه در عوامل موثر بدون توجه به مناسبات میان آن

هاي هاي ایالتی و والیتی، و انجمنس شوراي ملی، انجمنمهم بر نقش مناسبات سه جانبه میان مجل

شهري در پیروزي انقالب مشروطه و زوال این مناسبات به عنوان عامل ناکام ماندن این انقالب می 

مثابه دستاورد اصلی  پردازد و بجاي توجه صرف به تاسیس مجلس که عموما از سوي سایرین به

نویسد؛ کند و میجلس با سایر منابع قدرت توجه میمشروطه معرفی شده است، به مناسبات م

اي است که میان این  ه ترین ویژگی این مقطع کوتاه، نه تشکیل مجلس شوراي ملی، بلکه مراود مهم"

شکل  هاي ایالتی و والیتی یگر سو با انجمن هاي شهري حامل انقالب، از یکسو و از د مجلس با انجمن

رسد که فقدان توجه به همین مناسبات نظر می وانیم بگوییم بهت ). می1392(توفیق،  " گیرد می

گذار را تقویت کرده است. شاید بر همین اساس است  شناسی است که نظریهسیستماتیک در جامعه

 

١. Alain Badiou 
٢. event 
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هاي نظریه گذار، در صدد یافتن علت تاکید بر آسیب که توفیق به ترتیبی نانوشته، در ادامه

مند به امور است اما ت و آن علت همانا غفلت گذاردن نگاه نظامتبارشناختی تقویت این نظریه اس

در عموم آثار و مقاالت خود نسبت به اهمیت نقش مناسبات  92توفیق خود نیز تا پیش از سال 

نوشته است و  91اي که در سال قدرت در وضع امور ایران کم توجه بوده است. فی المثل در مقاله

تأملی "بینیم. توفیق در مقالهشانی از توجه به مناسبات قدرت را نمیپردازیم ندر ادامه به آن می

با نگاهی پروبلماتیک ) 1391(جوادي؛ توفیق،  "شناسی آکادمیک در ایرانشناختی بر جامعهمعرفت

در پی تاملی در وضعیت آن براي فهم شرایطی است که منجر به تکوین یا  دانشگاهیه به این رشت

 این تحقیق يهاشناسی آکادمیک شده است. یافتهعدم تکـوین سـنت فکـري حـاکم بـر جامعه

شناسی آکادمیک در ایران از نظم و منطـق خاصـی برخـوردار ساختار جامعه"؛ بیـانگر آن اسـت کـه

هاي مطـرح در فقدان پارادایم، سنت اندیشگی، مکتب، رویکرد و روشاسـت، چنان که علی رغم 

شناسی جهانی، سازوکارهاي بازتولید خود را درون این نظم ساختاري کامال شناخته و با جامعه

هاي متفاوت آگاه این حوزه را با وجود دیدگاه طوري که قادر بوده کنشگران کند، بهقدرت اعمال می

هاي غایی ساختار ه درون خود جذب و هضم کند که در راستاي اهداف و ارزشو گاه متضاد، آن گون

 ۀمنطق حاکم بر ذهن کنـشگران عرصـ همثاب هدایت شوند، یعنی پـذیرش و توقف در منطق گذار به

نوشته 1392اما توفیق در این مقاله که پیش از سال. )84: 1391(توفیق؛ جوادي،  "شناسـیجامعـه

شناسی و نظریۀ گذار بر جامعه ماتیک قدرت را که نقشی کلیدي در غلبهاست، مناسبات سیست

کار علمی خود به ضرورت این  شناسان داشته است مغفول باقی گذاشته اما در امتداد زیستجامعه

نگاه وجودي که همانا مناسبات قدرت است واقف شده است. اما صرف نظر از ضعفی چون فقدان 

در برخی از آراء و آثار ایشان آنچه در خور توجه است باور  -امري وجودي مثابه به - نگاه سیستماتیک

شناسی در کشور است زیرا هایی وجودي براي تاسیس و کارآمدي نمودن جامعهایشان به امکان

  ایشان به ترتیبی ناگفته و نانوشته، عامل اساسی و بنیادین تاسیس معرفت علمی را طرح سوالی 

به آن سوال خواهد بود. شاید ایشان متاثر از پوپر که اساس هر نوع معرفتی  داند که علم پاسخیمی

) و یا 1397داند (پوپر، اعم از معرفت علمی و معرفت عامه را طرح سوال و سپس حل مسئله می

)، در مصاحبۀ 1387کند (پیتون،  باشد که مسئله را مولد معرفت معرفی می 1شاید متاثر از دلوز

) مشکل علوم 1389(توفیق،  "دست در گریبان جامعه ناممکن، شناسی آموزش علوم اجتماعیوضع"

ش عباس گویی به پرس داند که کلیت این معرفت در مسیر پاسخ انسانی در ایران را ناشی از آن می

باشد  می "ایم؟چرا عقب افتاده"میرزا پس از شکست از روسیۀ تزاري تکوین یافته است و آن پرسش 

و راه چاره نیز در کندن از این پرسش و نجات دادن معرفت از مسئولیتی چون پاسخگویی به این 

املی که رغم فقدان سایر عو جاي آن است که جامعۀ کنونی ایران به پرسش، و طرح این پرسش به

تواند مسبب تداوم آن باشد چرا و چگونه همچنان تداوم یافته است؟. ایشان در مصاحبۀ فوق می

 

١. Gilles Deleuze 
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اي  ما هم در مقابل جامعه. . . 1وجود ندارد  از آنجایی که تأکید کردم هیچ امر نابی"گوید: الذکر می

 "یابد؟ ما چرا تداوم میپذیر نیست، ا امکان اگر دقیق نگاه کنیم باید بگوییم این  قرار داریم که

اي هستیم که  در نقطهبه همین سبب ما دقیقا "کند که ) و در ادامه تاکید می26: 1389(توفیق، 

  هاي آغازین  ). رویکرد توفیق با سنت28: 1389(توفیق،  "تواند پدید آید اجتماعی می  علوم

  شرط نخست تاسیس  که از نظر توفیق رسد. عالوه بر ایننظر می شناسی سازگار بهجامعه

شناسی، ایجاد پرسش مذکور است، شرط ثانویه نیز یافتن پاسخ در خود جامعه است. محتمل جامعه

رسد که ایشان منطق یا بوطیقاي مختص جامعه را براي پاسخ دادن به آن سوال در نظر می است و به

لنفسه در نظر بگیریم نه افیمثابه شی کند جامعه را بهطور که دورکیم توصیه می نظر دارد همان

مثابه امري  که راز وجود و استمرارش را در اموري بیرون از منطق جامعه، همچون دین به آن

شناسی آموزش علوم وضع"وجو کنیم. این احتمال با مطالعۀ  مقالۀ جست...  غیربرساختی (الهوتی) و

به هر روي آن علت وجودي و بنیادینی .  2گیرد، قوت می"دست در گریبان جامعه ناممکن، اجتماعی

بنیادینی که به باور توفیق سبب ساز انسداد امور در ایران شده است نظریۀ گذار است. در واقع پاسخ 

بی و مکرري چون؛ چرا شکست خوردیم؟، در حال گذار بودن تاریخ ایران به سوال سل گرایانهنخبه

جامعه بوده است. اما از نظر توفیق انسداد محصول همین نوع پاسخ و تلقی گذار است. از انسداد 

نگاري و علوم اجتماعی به طور کلی. ایشان در خصوص تامل در باب دولت گرفته تا انسداد تاریخ

موانع اندیشیدن به "يد کردن تامل دربارة دولت، در مصاحبهي گذار در مسدونقش بنیادین نظریه

وجود  واقع اراده به دانستن در شما به در"بر این باور است که در پی تلقی گذارانگار؛ "دولت در ایران

نگاري ي گذار، بر انسداد علم تاریخ و تاریخ) و در خصوص تاثیر همین نظریه1393(توفیق، "آید نمی

بست  نگاري ما در وضعیت بن تاریخ"گوید؛ می"نگاري آکادمیکتاریخ"ظرهدر ایران در منا

گیرد که گذشته را چگونه  اي قرار دارد. از طرفی از همان آغاز ذیل این پرسش شکل می خودساخته

پذیر سازد. از طرف دیگر، محبوس  تمدن را امکان  ماندگی و رسیدن به قافله باید خواند که رفع عقب

گو با این گذشته و شناسانه، هرگونه امکان گفتگرایانه و شرق نگاري سنتدر یک تاریخکردنِ گذشته 

 

شهري  طباطبایی در ایران رسد منظور ایشان از امر ناب همان امر نابی است که برخی چون سیدجواد نظر می به.  1

ایران یا امر نابی که برخی چون کچوییان در سایه کنند. امر نابی چون عصر طالیی پیش از ورود اسالم به وجو می جست

درستی هیچ امر  شناسی اسالمی و بومی در پی آنند. امر نابی چون عصر طالیی تمدن اسالمی. اما از نظر توفیق بهجامعه

زیرا ایران پیش از تجدد و یا ایران پیش از اسالم نیز در شکل ناب و خالص قابل تصور نیستند بلکه نابی در کار نیست 

  منزله  اموري خودماندگار ممتنع هستند.ها نیز آمیخته با عناصري بیرون از خود بوده اند و به آن

دست در گریبان جامعه  ، وضع شناسی آموزش علوم اجتماعیمقاله ایشان با عنوان  26این احتمال با مطالعه صفحه  . 2

شناسی از سنت آلمانی در گیرد. ضمنا شاید ایشان بر همین اساس، بر تفکیک سنت آمریکایی جامعه،  قوت میناممکن

کند و سنت آلمانی که شناسی را از یکدیگر متمایز میهاي جامعه سنت آمریکایی که حوزه"کند؛  ید میاي تاک مصاحبه

  ).1387:4(توفیق،  "داند جامعه را در کلیتش پیرو یک منطق کلی می
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نگاري در نوشتن ). توفیق در باب رسوب تاریخ17: 1391(توفیق، رحمانیان،  "را از ما گرفته است

  پرسش علل عقب ماندگی ما و فکر تاریخی "تاریخ مردان بزرگ در مصاحبۀ دیگري با عنوان؛ 

) نیز سخن گفته است و خوانش فشردة نگارندة تحقیق حاضر از مصاحبۀ 1394(توفیق،  "گرانخبه

مذکور این است که منظور ایشان این بوده است که میل تاریخ نگاري به نوشتن تاریخ نخبگان 

نگاران براي غلبه بر تقابل سنت (گذشته) با مدرنیته (آینده) دارند. حکایت از تکنیکی دارد که تاریخ

هایی را براي مدرن شدن فراهم ها سعی دارند که با نوشتن تاریخ نخبگان در تاریخ ایران امکانآن 

تواند کنند و با این پیش فرض که وجود نخبگان و مفاخر گذشته و آراء نخبگی در تاریخ ایران می

گذار را  کند و به این طریق مرحلۀگرا پرتاب می تخصصی و نخبه عنصري باشد که ما را به مدرنیته

گیري جایگاه سوژه داللت دارد. در گرایی ضمنا بر تالش براي شکل کنیم. این نوع نخبهطی می

هاي اندکی براي سوژه شدن در اختیار دارد شاید بتوان از طریق ها و انگیزهاي که امکانجامعه

سوژه شدن را  هاي تاریخ ایران، جایگاهی برايبرجسته کردن نخبگان تاریخ ایران به مثابه سوژه

باور توفیق نتیجه کامال معکوس خواهد بود زیرا از اساس به کار بردن تکنیکی  فراهم نمود اما  به

گیرد و پاسخی است به  منظور سوژه شدن و مدرن شدن صورت می چون نوشتن تاریخ نخبگان به

اند نی که عقب نماندهایم؟ در حالی که چنین سوالی ما را در مقام مقایسه با آنا سوال چرا عقب مانده

شناسانه و اروپامدارانه است،  بنابر این پرسش فوق از اساس غلط است. اگر این دهد و شرققرار می

  کند قرار دهیم نوع نگاه توفیق را را یکی دیگر از مباحثی که او در خصوص مدرنیته مطرح می

فرض گرفته است و  ته را پیشاي واحد از مدرنیاي وجود تجربهتوانیم بگوییم چنین مقایسهمی

اي تکینه از مدرنیته  اي تجربهاش تخلیه کرده است در حالی که هر جامعهجامعه را از فردیت تاریخی

اي منحصر به فرد از مدرنیته دارد و باید بر اساس نوع و چگونگی این تجربه و همچنین و لهجه

بر اساس مقایسۀ مذکور. توفیق سعی اش وضعیت خود را ارزیابی و تحلیل کند نه فردیت تاریخی

چنان که در کتاب بینش و روش  شناسی تاریخی را از گرایش آنگوالساکسون آن، آندارد که جامعه

عنوان  ) اجرا شده است جدا کند و تطبیق و مقایسه به1388شناسی تاریخی (اسکاچپول، جامعه

شناسی تاریخی منجر شده است معهتحریف جا روش رایج در این گرایش را عاملی معرفی کند که به

تکینگی  شناسی تاریخی ذیل سنت کالسیک و وبري، مطالعهدر حالی که کامال برعکس، جامعه

تاریخی است نه مقایسه انواع امور که مبتنی بر فرضیۀ وحدت و فقدان تکینگی است. آنچه قرائت 

ن بخش از کتابِ درباره نظام کند مطالعه اینگارنده تحقیق حاضر از مقصود توفیق را تقویت می

کند زیرا در رویکرد تطبیقی، مقایسه امکان طرح پرسش تاریخ را از ما سلب می"باشد که؛ دانش می

آید و جا فروکاهشی پدید می سنجیم. . . ایندهیم و بقیه را با آن میجایی یا تمدنی را مبنا قرار می

-146: 1396(توفیق،  "رودودنشان از میان میهمتا ببودگی و بیها در خاصامکان خوانش پدیده

نگاري در ایران است زیرا شناسی نیز بر همین منوال و مشابه با تاریخ). براي توفیق وضع جامعه145

گذار ناکارآمد است. ایشان  Iشناختی بودنش بلکه به سبب غلبۀ نظريسبب شرق آن نیز نه فقط به
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) بر این نکته تاکید دارد که؛ 1397(توفیق،  "شرقی شناسیشناسی و جامعهشرق"رانی؛  در سخن

  شناسی در ایران گرفتار مشکالتی است که ریشه آن مشکالت این تصور است که جامعه

شناسی علمی نوپاست بنابر این در حال گذار به وضعیتی تکامل یافته است. ضمنا در جامعه

(کچوییان؛ توفیق؛  "شناسی استرقمشکل علوم اجتماعی پیوند آن با ش"وگویی با عنوان؛  گفت

گذارد و علوم اجتماعی را  بودن خلوص حال از تاریخ انگشت میبه درستی بر ممتنع  )1390قانعی راد، 

  بیند و بر این امر تاکید دارد که این فرد تاریخی را نباید در علم قادر به مطالعۀ فرد تاریخی می

رود و تر نمی طالعه کرد، اما او نیز متاسفانه از این پیشم شناختیشناسی، به شیوه و نگاهی شرقجامعه

تواند ابزاري کارآمد براي مطالعۀ فرد  شناختی خود میکند که این نگاه شرقبه مرحلۀ بعد ورود نمی

شناختی اگر بازنماي شناسی باشد زیرا این نگاه شرقتاریخی از روي متنی تحریفی چون متن شرق

بسا گونه و شکل واالیش یافته یا بینامتنی آن باشد و بتوان از روي آن،  صادق فرد تاریخی نیست چه

شناسان ایرانی همچون توفیق با رسد که مواجهۀ برخی از جامعهنظر می شرقیِ تاریخی را فهمید. به

اي متون (به معناي اعم آن و نه صرفا متن نوشتاري) منقطع است و از اساس میان متون، قطع رابطه

  ترین و شناسان قائل به رئالیستیئلند و یا در آن سوي طیف همچون برخی از جامعهخاص را قا

ي میان متون، یعنی رابطۀ بازنمایانۀ متن ادبی و سینمایی و هنري و. . .  با ترین نوع رابطهتحصلی

ع شناسی را در وقوطور کلی دو خصیصه ماهیتی جامعه به. فارغ از این موضوع، ایشان 1جامعه هستند

  مندي این مسئله ناشی از دو چیز است: متن" نویسد؛داند و میتلقی گذار در ایران موثر می

شناسی ). جامعه73: 1396(توفیق،  "شناسیشناسی در شرقشناسی و ریشه داشتن جامعهجامعه

  شود متعاقبا اي در حال گذار تلقی میامري متنمند و بافتاري است بنابر این وقتی جامعه

شناختی بودن شناسی متوطن در متن و بافت جامعه نیز در حال گذار تلقی خواهد شد. شرقهجامع

شناسی نیز بر عقب مانده بودن شرق و ایران، و در حال گذار بودنش به سمت غرب و توسعه جامعه

اره شناسی، ایشان در فصل پنجم کتابِ درب. اما فارغ از علل ماهیتی جامعهزنداز آن دست،  دامن می

عامل مهمی که  به )1396(توفیق،  "مدرنیته ایرانی جدي گرفته نشده است"نظام دانش با عنوان

کند و آن، غفلت از تجربۀ تکینۀ مدرنیته در ایران شناسی در ایران است اشاره میمختص جامعه

شناسی مذکور در مسیر پاسخ به سوال چرا علوم انسانی و جامعهاست که خود ناشی از کانالیزه شدن 

باشد. در حالی که توصیه ایشان این است که متاثر از وبر که وظیفۀ علوم اجتماعی اي می عقب مانده

جاي پیش  )، به146: 1396داند (به نقل از توفیق،  را مطالعه یک پدیده در خاص بودگی آن می

عنوان وضعیت ایران  تجربۀ خاص مدرنیته به عنوان وضعیت ایران، قائل به ماندگی بهفرض گرفتن عقب

کنند فارغ ماندگی سنت از مدرنیته تعبیر میرسد آن وضعیتی که دیگران به عقبنظر می باشیم. به

 

  هاي موجود طرح گردیده است؛ بازنمایانه، بینامتنی، تصعید یافته.میان متون در نظریه عموما سه نوع رابطه.  1
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باره  شود. توفیق در ایندر ایران تعبیر می1از صدق و کذب آن، توسط توفیق لهجۀ خاص مدرنیته

ها  اي در غرب رخ داده و آن کنند که انگار توسعهاي طرح مساله می  گونه کران ما بهروشنف"گوید: می

کنیم و براي یافتن دلیل  با ایشان مقایسه  ها برسیم و خود را جلوتر از ما هستند و حاال ما باید به آن

جاي  ن بهنظر م به دهیم. افتادگی به اتفاقی که در جایی در تاریخ ما رخ داده ارجاع می این عقب

ایم، باید بکوشیم نشان دهیم که نوع بودن ما در جهان چیست. سوال  مانده که بپرسیم چرا عقب این

). ایشان در 150-151: 1396(توفیق،  "شناختی به معناي اخص کلمه چیزي جز این نیست جامعه

پرسش پاسخ ایم، به این جاي پاسخ به پرسش چرا عقب مانده کند که بهجاي جاي آثارش توصیه می

دهیم که چرا و چگونه جامعه ایران به رغم از دست رفتن بسیاري از عناصري که ضامن بقاي آن 

توانیم بگوییم  کند میاست همچنان تداوم دارد؟. با اقتباس از همین نوع سوالی که توفیق طرح می

عنوان امري  بهاند و این ترکیب چطور  که غرب و شرق،  سنت و مدرنیته و. . . با هم ترکیب شده

تحقیق حاضر این است که؛ جامعۀ ایران سنت خود  ناممکن تداوم یافته است؟ مشخصا پاسخ نگارنده

آن سنت را محقق کرده است. در حالی  3داده است و شکل تصعیدیافتۀ 2را در کانال مدرنیته واالیش

اند و یا ن پرداختهکه این تکنیک تصعیدي از نگاه همۀ کسانی که به موضوع عقب افتادگی ایرا

جا کنشگر، جامعه و  گیرند دور مانده است، گویی اینکسانی که ذیل نظریۀ پسااستعماري قرار می

سنت در مقابل مدرنیته منفعل بوده است و هیچ داینامیکی در عصر استعمار و پسااستعمار نداشته و 

می باشد خود در دام نگاه ندارد. اما عجیب آن است که توفیق که قائل به نظریۀ پسااستعماري 

افتد و قائل به رابطۀ تصعیدي میان مستعمره و استعمارگر نیست. زداي نظریۀ پسااستعماري میسوژه

گیرد، نگاه ها و تغییرات را نادیده میطور که نگاه گذاري، سوژة تاریخ ایران و تحوالت و انقالب همان

کند. گویی سوژة تاریخ ایران در برابر استعمار و پسااستعماري نیز مستعمره را منفعل محض تلقی می

 

ترجمه نموده  )1389هاي مدرنیته را از شولتسه اقتباس کرده است و کتابی از او را نیز (شولتسه،  توفیق اصطالح لهجه . 1

،  مدرنیته هايلهجهبا عنوان  ابراهیم توفیق يوگو گفتتوانید بههاي مدرنیتۀ شولتسه میاست؛ در خصوص برداشت او از لهجه

توانید در کتاب تجربۀ مدرنیتۀ مارشال برمن نیز جستجو هاي متکثر و تکینۀ مدرنیته را میمراجعه کنید.البته ایده تجربه

که شولتسه و نه برمن مورد توجه توفیق قرار گرفته است این باشد که شولتسه همان تکینگی  اما شاید علت این کنید.

بندي پسااستعماري ارائه نموده آن یک پیکره هاي مدرنیته را در بافت پارادایم پسااستعماري طرح نموده است و ازتجربه

ي پسااستعمار و دولت هاي پسااستعماري بدل کند، بنابر این بیش از آپاراتوسی براي مقابله با پدیدهاست تا آن را به

برمن  اهمیت این تکینگی تجربۀ مدرنیته، نه ازرغم اشاره بهدکتر ارمکی نیز به برمن مورد توجه توفیق قرار گرفته است.

بودگی مدرنیته در عصر پهلوي بنا بر آنچه از مقاله هر حال این تکینگی و خاص.اما به برد و نه از شولتسهنامی می

اي شبه پاتریمونیال یا شود، لهجه)، برداشت می1385( مدرنیسم و شبه پاتریمونیالیسم تحلیلی از دولت در عصر پهلوي

  پاتریمونیالِ تکامل نایافته دارد.

٢. Sublimation 
)، قانون، Superego)، آن امیال از طرق مورد تایید ابرمن (Idسطح نهاد (رانی امیال بهدر پی مکانیسم دفاعیِ واپس.  3

  یابد.فرایند اخیر در عرف فرویدي، واالیش و تصعید نامیده شده است. آور بیرونی، تحقق میو شرایط الزام
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ي ایرانی پسااستعمار در انفعال محض بوده است در حالی که استعمار و پسااستعمار توسط سوژه

طور که مدرنیته نیز  . همان2قرار گرفته است و نه انکار به معناي فرویدي 1مورد نفیِ اثباتی و وازنش

اي تکینه بارگذاري متوطن در سوژه، خود را در مدرنیته توسط سنت، تصعید یافته است و سنت

کرده است. البته آنچه توفیق در خصوص لهجۀ مدرنیته ایرانی، شبه پاتریمونال یا پاتریمونیال تکامل 

هاي مدرنیته است زیرا هم لفظ پاتریمونال و هم ) مغایر با تئوري لهجه1385نامد (توفیق، نیافته می

گیرد و فرض تکینگی آن به کلی نقطۀ مقابل تلقی متکثر از مدرنیته قرار می تکامل نیافته دانستن

رغم بسنده نبودن سطح و میزان توجه توفیق  کند. باري، بهمدرنیته ایرانی را یک بار دیگر تخریب می

نسبت سایر صاحب نظران ایرانی، توجه  توان گفت که ایشان بهبه روابط سیستماتیک میان امور می

مند ایشان  به این روابط نشان داده است و عالوه بر مواردي که در باال در خصوص نگاه نظامبیشتري 

در خصوص مناسبات میان لهجۀ ایرانی مدرنیته با نظریۀ گذار و ارتباط این دو با پارادایم 

توان به نگاه غیرمستقیم ایشان به روابط سیستماتیک که مدرنیزاسیون و عناصر دیگر گفتیم، می

مند است نیز اشاره کرد از جمله به تبعات ن از دقت ضمنی و نیم نگاه مداوم او به مناسبات نظامنشا

 هاي موجود در اجتماعات علمی ایران.  ها و پارادایممعرفتی گفتمان

  

  گیرينتیجه

دهد که به رغم دقت نظر کم بندي فراتحلیل تحقیق حاضر از آثار و آراء توفیق نشان میجمع

ن در مطالعۀ تاریخ اجتماعی ایران، و فهم درخشان از رسمیت یافتن لحظۀ حال به عنوان نظیر ایشا

  هایی از این جمله است؛ محرك دانش و معرفت، پروژة علمی ایشان درگیر در آسیب

  ،فقدان مطالعۀ مناسبات سیستماتیک میان دانش و سرشت قدرت مآب دانش  

  به قدرت، به مناسبات میان دانش و بلوك قدرت، تقلیل روابط سیستماتیک میان دانش و اراده  

  ،تقلیل نظام دانش به محتواي دانش  

  ،تعلیق چگونگی گسست از گفتمان گذار  

  ،مغفول باقی گذاشتن بحران بازنمایی در رابطه میان نظام تولید دانش و وضعیت جامعه  

 

١. Verneinung آلمانی)(به   ، denegation فرانسوي)(به   

 عبارت از کالمی است که در عین رد و انکارِ مطلبی،  آن را مورد تأیید قرار دهد. ظاهر سلبی آن آشکارکننده نفی اثباتی

...نفی اثباتی شود نحو دیگري ظاهر میاند، بهضمیر ناآگاه رانده شدهجهت دفع امیالی که بهمضمون ایجابی آن است که به

دهد شود، بدین معنی که نشان میتري از آن رهنمون میدرك ظریف و دقیقیال است ولی ما را بهتابع منطق دفع ام

میل و آرزومندي دفع شدة خود دهد که نسبت بهفرد میمکانیسم دفع امیال در عین کارگزاري تا حدي این امکان را به

قوت شود ولی ماهیت دفع شدة آن همچنان بهمیکه میل دفع شده از لحاظ عقلی پذیرفته خالصه آن اندکی آگاهی یابد.

  .)115: 1394اسون،  ماند (خود باقی می

٢. Sigmund Freud 
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  پسااستعماري، غفلت از ناتوان سازي سوژه در گسست از خوانش گذرا از حال توسط نظریه  

 ضرورت نقد مبناي وجودي ایدئولوژي، رغم باور بهنقد ایدئولوژي به 

 ر معرض پروبلماتیک نظریۀ تداوم وقرار گرفتن نظریه حال د ...   
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