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پیش گفتار 

 نگاهــی به پژوهش های صورت گرفته درباره تاریخ اقتصادی ایران معاصر 
نشــان می دهد رویکرد اغلب آنها کم وبیش مبتنی بر نوعی تفسیر ماتریالیستی 
تاریخ بوده، یعنی تحوالت اقتصادی- سیاســی را با تغییرات شــرایط مادی-
معیشــتی زندگی اجتماعی توضیح داده اند. طبق این رویکرد، که مارکسیست ها 
بیشترین مبلغ و مروج آن بوده اند، تحوالت تاریخی در جوامع انسانی، در تحلیل 
نهایی، با شرایط مادی-معیشتی تبیین می شود. در این چارچوب فکری تحوالت 
در زیربنای جامعه )مناسبات تولیدی و طبقاتی( تعیین کننده تغییرات در روبنای 
جامعه )اندیشــه، فرهنگ و روابط سیاسی( اســت. البته، رویکرد ماتریالیستی 
منحصر به مارکسیست ها و چپ گراها نیست بلکه بخش بزرگی از مکتب های 
جامعه شناســی و اقتصادی رایج امروزی، حتی آنها که به لحاظ سیاســی کامال 
مخالف مارکسیسم هستند، به شدت از نوعی تفسیر مادی تاریخ تبعیت می کنند. 
مثال، نظریه »مراحل رشــد اقتصادی« والتر روســتو،1 با عنوان فرعی »مانیفست 
غیرکمونیستی«، که در پاسخ به »مانیفست کمونیستی« مارکس و انگلس نوشته 
شــده، در واقع، بیانیه ای بود با نگرش کامال ماتریالیستی. نظریه مطرح شده در 
کتاب روستو هســته مرکزی دکترین اقتصادی سیاست خارجی کندی، رییس 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا در اوایل دهه 1960 میالدی، را تشکیل می داد. 

1- Walt Whitman Rostow
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این کتاب به تدریج در محافل آکادمیک غربی به کتاب مرجع مهم اقتصاد توسعه 
تبدیل شــد. نادرســتی فرض های این نظریه و ناســازگاری شواهد تاریخی و 
استدالل های آن انصافا گوی سبقت را از تحلیل های مارکسیستی ربوده است. 

زندگی اجتماعی، وجه تمایز انســان از ســایر موجودات زنده و مهم ترین 
ابزار وی برای سازگاری با محیط و حفظ نوع خود است. در این گونه زندگی، 
کنش افراد مبتنی بر قواعد رفتاری نشــات گرفته از ارزش ها و اعتقادات شــان 
اســت. درست است که شــرایط عینی محیط ناگزیر بر شکل گیری ارزش ها و 
قواعد منبعث از آنها تاثیر می گذارد اما فرآیند این تاثیر بســیار پیچیده تر از آن 
است که بتوان آن را با یک رابطه ساده خطی توضیح داد. تنوع فرهنگی جوامع 
بشری، حتی در شرایط اقلیمی و مادی یکسان نشان از این پیچیدگی دارد. نکته 
بســیار مهم و تعیین کننده این اســت که زندگی اجتماعی منجر به شکل گیری 
انســان اندیشه ورز شده یعنی انســانی که می تواند به کمک قدرت تفکر خود، 
از وضع موجود بســیار فراتر رود و دربــاره ماهیت ارزش ها، قواعد رفتاری و 
درستی و نادرستی آنها بیاندیشد. از این به بعد است که ساحت زندگی فکری 
انسان بر ساحت زندگی مادی وی می چربد و تحول ارزش ها و قواعد رفتاری 
عمدتا تابع شیوه تفکر او درباره فلســفه زندگی، درستی و نادرستی ارزش ها، 
عدل و ظلم و مانند آن می شــود. بزرگ ترین اِشــکال رویکرد ماتریالیستی به 
تاریخ، غفلت از این ویژگی مهم وضعیت زندگی انســانی است. به این ترتیب، 
مارکسیست ها نمی توانند توضیح دهند چرا پس از هفتاد سال سیطره مناسبات 
سوسیالیستی، اعتقاد به مالکیت خصوصی، ارزش های دینی، خانوادگی و مانند 
آن در جوامع شــوروی ســابق از بین نرفت. از طرف دیگــر، طرفداران نظریه 
روســتو نیز نمی توانند به این پرسش پاســخ دهند که چرا صرف انتقال علم، 
تکنولوژی، ســرمایه و نیروی متخصص غربی به کشورهای جهان سوم، بدون 
تحول در فضای فکری و ایجاد نهادهای مناســب، نتوانست به رشد اقتصادی 

پایدار در آنها منجر شود.
 در واقع، تحوالت تاریخی جوامع ریشه در نهادها، اعم از سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی دارد و اینها خود در نهایت به ارزش ها و اعتقادات وابسته اند. بنابراین، 
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تحول تاریخی جوامع را، درتحلیل نهایی، عمدتا باید با منطق اندیشه توضیح داد. 
رویکرد ما در این پژوهش مبتنی بر این منطق خواهد بود. فرضیه ما این اســت 
که تحوالت تاریخی در ایران درجریان مراودات فزاینده با دنیای مدرن )غرب(، 
عمدتا از ایدئولوژی های ناسیونالیستی و سوسیالیستی غربی که قرابت بیشتری با 
ارزش های جمع گرایانه سنتی دارند تاثیر پذیرفت تا ارزش های فردگرایانه مدرن 
که با سنت های ُکهن سنخیت چندانی ندارند. به این ترتیب، می توان توضیح داد 
چگونه نهضت مشــروطه که در آغاز در صدد تحدید قدرت سیاســی به سیاق 
دموکراســی های غربی بود به استبداد رضا شاهی، با ایدئولوژی ناسیونالیستی و 
اقتصاد دولت مدار منتهی شد. از آن پس، رد پای ناسیونالیسم و اقتصاد دولتی را 
در همه نهضت ها و نظام های سیاسی، از نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفته تا 
انقالب اسالمی می توان مشاهده کرد. سیطره کم وبیش تمام وکمال اقتصاد دولتی، 
تداوم و تحکیم آن، به رغم همه انتقادهای کارشناسانه ای که به نا کارآمدی آن، از 
زمان رضا شــاه تا کنون صورت گرفته، حاکی از قدرت ارزش های ایدئولوژیک 
و تاثیرگذاری تعیین کننده شــان بر همه نظام های سیاسی است. در این پژوهش 
چگونگی شــکل گیری ناسیونالیســم و اقتصاد دولتی در ایران و تاثیرگذاری آن 
بر تحوالت اقتصاد سیاسی کشــورمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این 
رویکرد ضعف مزمن و ســاختاری نظام اقتصاد بــازار آزاد و بخش خصوصی 
در ایران به عنوان مشــکلی نشات گرفته از شیوه تفکر و ایدئولوژی توضیح داده 
خواهد شد. اما پیش از ورود به این بحث، دو نظریه رایج و غالب در خصوص 
تبیین ماتریالیســتی تحوالت اقتصادی ایران به نقد و سنجش گذاشته می شود تا 

موضوعیت رویکرد این پژوهش روشن شود.
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فصل اول

بررسی و نقد ادبیات موضوع

پژوهشــگرانی که رابطه میان اقتصاد و دولت در ایران را مورد بررسی قرار 
داده اند عمدتا روی مســائل معیشتی و شــرایط مادی زندگی تمرکز کرده اند و 
از تاثیر اندیشــه ها بر تحوالت تاریخی و اقتصادی غفلت ورزیده اند. البته، این 
بررســی ها با رویکردهای متفاوتی صورت گرفته و همه پژوهشگران از بینش 
یا تئوری واحدی پیروی نکرده اند، اما وجه مشترک آنها بی توجهی به تحوالت 
فکری و تاثیرگذاری آن بر تحوالت تاریخی بوده است. تحلیل مادی تاریخ وجه 
غالب عمده بررسی های مربوط به تاریخ معاصر ایران به ویژه در حوزه اقتصادی 
را تشکیل می دهد. دو پژوهشگر مهم و تاثیرگذار که هرکدام به شیوه ای متفاوت 
از رویکرد تحلیل مادی تاریخ برای توضیح تحوالت اقتصادی در ایران استفاده 
کرده اند همایون کاتوزیان و احمد اشــرف هســتند. ما در این فصل به سنجش 
نظریــات آنها خواهیم پرداخت تا از این طریق، موضوعیت پژوهش حاضر که 

رویکردی کامال متفاوت دارد روشن شود.
 دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان یکی از پرکارترین پژوهشــگران ایرانی 
اســت که نه تنها بســیاری از تحقیقات صورت گرفتــه در خصوص جامعه و 
اقتصاد ایــران را تلویحا یا تصریحا نقد کرده بلکه خــود نظریه جدیدی ارائه 
داده اســت. وجه بارز نظریه وی، تمرکــز روی ویژگی تاریخ ایران و تاکید بر 
وجــوه تمایز آن با تاریخ دیگر جوامع، به ویژه جوامع اروپایی، اســت. با توجه 
به ناتوانی تئوری های مارکسیســتی در توضیــح تحوالت تاریخی ایران، نظریه 
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»اســتبداد ایرانی« کاتوزیان از سوی بسیاری از روشنفکران و پژوهشگران مورد 
توجه قرار گرفته است. 

نظریه »استبداد ایرانی« 

به عقیــده کاتوزیان مطالعات تاریخی درباره دولــت و جامعه ایرانی اغلب بر 
اســاس نظریه هایی صورت  گرفته که به منظور مطالعــه جوامع اروپایی پدید 
آمده اند و این به تناقض هایی انجامیده که با مطالعه تطبیقی و شناخِت تفاوت ها 
قابل رفع اســت. فقدان فئودالیته یا سیســتم مبتنی بر آرسیتوکراسی )اشرافیت 
زمین دار( در ایران، و وجود و تداوِم مالکیت دولت بر اراضی کشــاورزی، وجه 
تفاوت این کشور و جوامع اروپایی در طول تاریخ بوده است. این وضع باعث 
می شد که مالکیت ارضی دراز مدت در ایران شکل نگیرد. از آنجا که طبقات، به 
علت نبود مالکیت، هیچ حقوقی مستقل از دولت نداشتند، قانونی خارج از اراده 
دولت –که فوق طبقات بود- وجود نداشت. »دولت مشروعیتش را از قانون و 
رضایت طبقات با نفوذ نمی گرفت و ِصرف توفیق یک شورش برای مشروعیت 
شورشــیان کفایت می کرد.« بر اساس چنین مالحظاتی در تاریخ ایران است که 
کاتوزیان نظریه »اســتبداد ایرانی« را برای تحقیق و مطالعه درباره جامعه ایران 
ارائه می دهد. وی نظریه تطبیقی خود درباره دولت، جامعه و سیاست در ایران را 
در چهارده حکم خالصه می کند و پیش از ارائه این احکام، دالیل روش شناختی 

لزوم طرح نظریه جدید را توضیح می دهد.
کاتوزیان در یادداشت روش شناختی خود بر این نکته تاکید می ورزد که در 
اروپا نظریه های بســیاری درباره دولت، سیاست و جامعه ارائه شده است؛ اما 
همه آنها به رغم تفاوت هایی که میان خــود دارند، انعکاس دهنده واقعیت های 
تاریخ اروپا هستند. این نظریه ها برای تحلیل جوامع غیراروپایی، از جمله ایران، 
کاربرد چندانی ندارنــد. از این رو، تحلیلگرانی که نظریه های اروپایی را بدون 
جرح و تعدیل، در تحلیل واقعیت های جامعه ایران به کار می بندند راه به جایی 
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نمی برند.1 او رویکرد روش شناختی خود را این گونه توضیح می دهد: 
در این قضیه روش شناختی نکته مهمی نهفته است که تنها به بحث 
حاضر ما محدود نمی شود؛ و آن خلط بین تعمیم و جهان شمولی 
در علــوم طبیعی و نیز علوم اجتماعی اســت. نظریه های علمی 
نوعــا انتزاعی و کلی اند، اما دقیقا به همین دلیل قابلیت صدق آنها 
جهان شمول نیست؛ به عبارت دیگر نمی توان آنها را همه جا و در 
همه شرایط به کار برد. وانگهی، هرچه نظریه ای انتزاعی تر و کلی تر 
باشد، دامنه صدق آن محدودتر است. انتزاع به نظریه امکان می دهد 
که شرایطی را که مدعی است در آن صدق می کند مشخص سازد. 
و درست به همین دلیل موقعیت های بسیار بیشتری را که در آنها 
صدق نمی کند نادیده می گیرد. با وجود این، نظریه حاصل همچنان 
از عمومیت برخوردار است، به این معنی که رویدادها و پدیده های 
مربوط را در همه موقعیت هایی که با آن شرایط خاص می خوانند 
تبیین می کند. اگر نظریه در این موقعیت ها صدق کند ممکن است 

درست باشد؛ اگر نکند نادرست است.2

آنچه از رویکرد روش شــناختی فوق بر می آید این اســت که هرچه نظریه 
دارای کلیت کمتری باشــد، دامنه صدق آن گسترده تر می شود، به سخن دیگر، 
هرچه نظریه مشخص تر و انضمامی تر باشد، احتمال صدق آن بیشتر خواهد بود. 
اما مســئله دقیقا این اســت که چون واقعیت های مشخص و انضمامی به علت 
تاثیرپذیریشــان از عوامل متعدد و ناشناخته، در نگاه اول، پیچیده و غیرقابل فهم 
هستند ما به انتزاع یا نظریه پردازی روی می آوریم. نظریه، تصویری ساده و انتزاعی 
از واقعیت های پیچیده و انضمامی است. بدون چنین تصویری فهم آن واقعیت ها 

1- کاتوزیان، محمدعلی همایون، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن 
افشار، نشر مرکز، 1379، صص 3و4.

2- همان، 5.
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ناممکن است. کاتوزیان از »دامنه صدق« نظریه سخن می گوید که معنا دار نیست 
چرا که نظریه یا صادق است یا کاذب، و صدق و کذب دامنه ندارد. ظاهرا منظور 
وی دامنه شمول نظریه است که در این صورت، هرچه نظریه کلی تر و انتزاعی تر 
باشــد دامنه شمول آن گسترده تر می شود، و هرچه کمتر کلی باشد دامنه شمول 
آن محدودتــر می گردد. نظریه ای که ناظر بر زمــان تاریخی و مکان جغرافیایی 
مشخصی است طبیعتا نظریه ای است با کلیت کمتر و دامنه شمول محدودتر. و 
برعکس، نظریه ای که ناظر بر زمان های تاریخی و مکان های جغرافیایی بیشتری 
است، نظریه ای کلی تر و با دامنه شمول بیشتر است. در هر صورت، باید توجه 
داشت که همه قوانین علمی ماهیتا کلی و انتزاعی اند و تفاوت ها در درجه کلیت 
و انتزاعی بودن اســت. همه قوانین در شــرایطی که تئوری معین کرده، صدق 
می کنند، بنابراین، قانون جهان شــمول به معنایی که کاتوزیان به کار می برد، در 
مباحث علمی موضوعیت ندارد، و هیچ دانشــمندی مدعی چنین چیزی نبوده 
است. اما مسئله دقیقا به شرایط صدق تئوری برمی گردد و ربطی به زمان و مکان 
خاصی ندارد؛ اینجا است که او خلط مبحث می کند. تئوری تحول انواع داروین، 
به شــرط اینکه موجود زنده ای وجود داشته باشــد که برای زنده ماندن ناگزیر 
از تطبیق خود با شــرایط متغیر بیرونی باشــد، در همه مکان ها و زمان ها صدق 
می کند. در هر جامعه ای که مبادله کاالیی و تقســیم کار گســترش یابد ناگزیر 
پدیــده ای با کارکرد پول، با همه الزامات خود به وجود می آید و این منحصر به 
تاریخ یا جغرافیای خاصی نیســت. نظریه پردازان تاریخی گرای آلمانی در سده 
نوزدهم مدعی بودند که قوانین علم اقتصاد آن گونه که اقتصاددانان کالســیک 
بیان کرده اند، فقط در انگلســتان صدق می کند و برای شناخت قوانین اقتصادی 
خاص آلمان باید تاریخ آلمان را مورد بررســی قرار داد. رویکرد روش شناختی 
کاتوزیان، در واقع، نسخه امروزی شده تاریخی گری است که با ادبیات و رنگ و 
لعاب پوپری، یعنی نظریه ای کامال در تضاد با تاریخی گری، آمیخته شده است و 

به همین دلیل نظریه ای متناقض و غیرقابل دفاع است. 
کاتوزیان با تکیه بر رویکرد روش شناختی نادرست خود در صدد توجیه این 
ادعا است که گویا تحوالت تاریخی جامعه ایرانی مستلزم تئوری خاصی است 
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که جنبه کّلی، یا به قول وی همه شــمول، نداشته و صرفا جامعه ایران، و احیانا 
جوامع مشــابه آن را، توضیح  دهد. او نظریه خود را »استبداد ایرانی« می نامد و 

ویژگی های آن را در چهارده »حکم«، تحت عنوان احکام اولیه، بیان می کند. 
در بخــش »احکام اولیه« نظریه ای تطبیقی درباره دولت، جامعه و 
سیاست در ایران عرضه می شود که محصول به کارگیری الگوها و 
شیوه های عمومی علوم اجتماعی در سنجش واقعیت های تاریخی 
و تجربی جامعه ایران است. نظریه ای تطبیقی است از این نظر که 
تجارب ایران را با تجارب اروپا مقایسه و مقابله می کند و تفاوت های 
مهم ولی غالبا پوشیده و پنهان آنها را نشان می دهد. بنابراین، صرفا 
تمهیدی انتزاعی و قالبی نیســت بلکه آکنده از شواهدی از هر دو 
جانب برای نشــان دادِن نیاز به تفســیر تازه ای از تاریخ و جامعه 

ایران است.1

به نظر می رسد این احکام اولیه از مقایسه واقعیت های تاریخی اروپا و ایران 
نتیجه گیری شده اند، اما مقایســه، در بهترین حالت، صرفا می تواند تفاوت ها و 
شــباهت ها را نشان دهد و، به خودی خود، نمی تواند منشا نظریه پردازی باشد. 
به ســخن دیگر، مقایســه صرْف تنها می تواند توصیف کننده واقعیت ها باشد و 
نــه توضیح دهنده آنها. وانگهی، آنچه کاتوزیان از آن تحت عنوان تجارب اروپا 
یاد می کند، همچنان که خواهیم دید، تفســیری ماتریالیســتی و مارکسیستی از 
تحوالت جامعه اروپا است. او فرض را بر درستی این تفسیر برای تاریخ اروپا 
می گذارد و مدعی می شود که این الگوی اروپایی، به رغم درستی آن در شرایط 
اروپا، در مورد ایران صادق نیست. در واقع، سیزده حکم از احکام چهارده گانه، 
گزاره های توصیفی اند، و تنها حکم چهاردهم است، که با تردید و اما و اگر، در 
صدد توضیح »اســتبداد ایرانی« بر می آید، و از این جهت تنها حکم تئوریک در 
کل مجموعه می تواند تلقی گردد. ما جلوتر به اعتبار علمی و اســتحکام منطقی 

1- همان، 3.
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حکم چهاردهم خواهیم پرداخت. ابتدا بهتر اســت از حکم اول شروع کنیم که 
دربرگیرنده عصاره اندیشه کاتوزیان درباره جامعه ایرانی است.

ایران در طول تاریخ همواره دولت و جامعه استبدادی بوده است که 
در آن، دولت، طبقات اجتماعی، قانون، سیاست و مانند آنها صورتی 
متفاوت با آنچه در تاریخ اروپا مشاهده شده و نظریه پردازان اروپایی 
تبیین و تحلیل کرده اند داشته است. نظام حکومت استبدادی، مبتنی 
بر انحصار حق مالکیت، و نیز اقتدار نظامی و دیوانی شدیدی -اما 
نه لزوما متمرکزی- بود کــه بر اثر آن پدید می آمد. حق مالکیت 
خصوصی اراضی وجود نداشت، بلکه فقط امتیازی بود که دولت 
به اشخاص)و ایل ها و طوایف( می داد و لذا هر زمان هم که اراده 

می کرد آن را پس می گرفت.1

چند اشــکال روش شناختی اساســی به این حکم اول، که در واقع شالوده 
اصلی نظریه »اســتبداد ایرانی« را تشــکیل می دهد، وارد اســت. نخست اینکه 
نویســنده چگونه پی برده که دولت و جامعه در ایران همواره اســتبدادی بوده 
اســت؟ فرض می کنیم او به عنوان پژوهشــگر تاریخ همه نوشــته ها و اسناد 
تاریخی مربوط به ایران و اروپا را مطالعه کرده است )فرضی البته کامال دور از 
ذهن(، با این حال، باید بپذیریم که کل واقعیت های تاریخی بسیار گسترده تر و 
فراتر از آن چیزی اســت که به صورت نوشته های مورخان و اسناد تاریخی در 
دسترس پژوهشگران است. داده های تاریخی، در بهترین حالت، بیانگر بخشی 
از واقعیت های تاریخی اند، و نوشته های مورخان اغلب انعکاس دهنده درک آنها 
از واقعیت های تاریخی اســت به طوری که یک واقعه تاریخی را ممکن است 
دو مــورخ به طور کامال متفاوت یا حتی متناقضی روایت کنند. بنابراین، صادر 
کــردن حکم کلی درباره »ایران در طول تاریخ«، نمی تواند مبنای علمی موجهی 
داشــته باشد. به عالوه، از جهت روش شــناختی، قاعدتا حکم کلی کاتوزیان به 

1- همان، 7.
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شیوه اســتقرایی صادر شده، یعنی، پژوهشــگر با مطالعه داده های تاریخی در 
دسترس، برخی از واقعیت های ثبت شده را به کل تاریخ ایران تعمیم داده است. 
در مباحث روش شناختی امروزی، این یک اصل پذیرفته شده است که تئوری 
علمی، حتی در علوم طبیعی نمی تواند مبتنی بر استقرا باشد، چه برسد به علوم 
اجتماعی که با واقعیت های پیچیده تری سروکار دارند. در ثانی، همچنان که کارل 
پوپر، همگام با برخی دیگر از فیلسوفان علم، نشان داده هر مشاهده ای مسبوق 

به تئوری است، و مشاهده مستقل از تئوری سخن لغوی بیش نیست. 
چیزی به نام مشاهده خالص یعنی مشاهده خالی از هر نوع نظریه، 
وجود ندارد. همه مشاهدات، به خصوص مشاهدات تجربی، نوعی 

تفسیر امور واقع در تفسیر این یا آن نظریه به شمار می آید.1

نکته اینجا اســت کــه کاتوزیان هیچ گاه روشــن نمی کند که مشــاهدات 
تاریخی اش درباره دولت استبدادی در ایران مبتنی بر کدام تئوری دولت است. 
او می گوید دولت در ایران همواره اســتبدادی بوده اســت، اما معلوم نمی کند 
منظــورش از دولت چیســت و با کدام تئورِی دولت، تاریخ ایران را بررســی 
کرده اســت. او در توضیح تحوالت تاریخی اروپا عمدتا از تئوری مارکسیستی 
اســتفاده می کند، اما این تئوری را قابل تطبیق بــا تاریخ ایران نمی داند. مطالعه 
تطبیقی وی عمال در این خالصه می شود که بگوید جامعه و دولت در ایران از 
جنس متفاوتی بوده است، یعنی مختصات تاریخ ایران به صورت سلبی ترسیم 
می شود بدون اینکه هیچ تئوری مشــخصی برای توضیح آن ارائه شود. جالب 
است که خود کاتوزیان بر آنچه پوپر در خصوص تقدم تئوری بر مشاهده گفته 
تاکید می ورزد و می گوید بررســی تاریخ و جامعه نیازمند چارچوب تحلیلی یا 
»پارادایم« اســت.2 او در واقع نظریه »حکومت خودکامه« یا »استبداد ایرانی« را 

1- پوپر ، کارل ریموند، اسطوره چارچوب ، ترجمه علی پایا ، انتشارات طرح نو، 1379، ص 189.
2- کاتوزیان، محمدعلی همایون، تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاســت در ایران، ترجمه علیرضا 

طیب، نشر نی، 1384، صص 21و22.
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نظریه جدیدی برای بررســی تاریخ ایران، و احتماال بررسی جوامع شبیه ایران، 
معرفی می کند. اما آنچه ظاهرا مورد غفلت وی قرار می گیرد این است که آنچه 
وی تحت عنوان »اســتبداد ایرانی« مطرح می کند نظریه نیست بلکه مشاهده ای 
است مسبوق به نظریه فئودالیســم در اروپا. این سخن که »در ایران فئودالیسم 
اروپایی هرگز پدید نیامد، زیرا که بخش بزرگی از زمین های زراعی مستقیما در 
مالکیت دولت بود و بخش دیگر به اراده دولت به زمین داران واگذار می شــد«1 
چیزی جز مشــاهده تاریخ ایران در آیینه تاریخ اروپا، به روایت مارکسیســم، 
نیست. بر اســاس این مشاهده، کاتوزیان مدعی می شــود که دولت در ایران، 
برخالف جوامع اروپایی، متکی به هیچ طبقه ای نبوده، فوق طبقات قرار داشته، و 
مشروعیتش اساسا ناشی از »واقعیت قدرت آن )و در نتیجه توانایی اداره کشور( 
بود«.2 کاتوزیان ظاهرا توجه ندارد که هیچ فیلســوف سیاســی قابل اعتنایی، از 
قدیم و جدید و از چپ و راست، تا کنون ادعا نکرده که هیچ دولتی بتواند بدون 
برخورداری از نوعی مشروعیت، و به صرف داشتن قدرت عریان، مدت زیادی 
دوام آورد. علــت اینکه کاتوزیان چنین ادعایی می کند این اســت که او بدون 
داشــتن تئوری عمومی دولت به داوری درباره تاریخ ایران می نشیند. ظاهرا او 
به تئوری عمومی دولت که هم در اروپا صدق کند و هم در ایران اعتقاد ندارد. 
در این صورت می بایســت روشن می کرد تئوری دولت وی در خصوص ایران 
کدام است. مارکس و طرفدارانش، تاریخ اروپا را در پرتو نظریه دولت طبقاتی 
توضیح می دادند. کاتوزیان در پرتو کدام نظریه تاریخ ایران را توضیح می دهد؟

مطابق نظریه مارکسیســتی، دولت ابزار سیاســی طبقه حاکم، برای تداوم 
بخشــیدن به ســلطه طبقاتی و مهار تضادهای موجود در جامعه است. انگلس 
در کتاب منشــا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، در توضیح ابزار ســلطه 
می گوید منشا دولت طبقه خاصی نیست بلکه ضرورت جامعه طبقاتی برای مهار 
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