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انتخاب برترین کتابهای ســال نیازمند مجموعه مقدماتی
استکهباشرایطفعلینشر،پخشونقدکتابدرکشور،امری
بهغایتدشــواراســت.امانافیآننیســتکهیافتنآثاری
شایستهدرمیانکتابهاوتوصیهشانبهدیگران،امکانپذیر
استورســیدنبهنقطهمطلوبمعرفیکتابهایسالباید
الجرم از چنین راههایــی عبور کند .هفت کتابــی که در اینجا
انتخــاب شــدهاند در حوزههای فلســفه و ادبیات ،سیاســت
و اقتصــاد ،تاریــخ و جامعهشناســی و مطالعــات فرهنگــی ـ
اجتماعی از ایدههــای بکر ،نظریهپردازیهــای متقن و نتایج
تعیینکننــده برخوردارند و خوانــش نقادانه آنهــا میتواند
هم مخاطبانی با دید تخصصی و هــم خوانندگانی حرفهای
بــاتمایلبــهســیروســیاحتعمومــیدرعالــمدانــشرابا
دیدگاههاییسختهوپختهآشناکند.بنابراینشایدبتوانوجه
مشترک چنین کتابهایی را توان آنها در ارتباط با هر دو سنخ
خوانشعمومیوتخصصیدانست.

گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران
مقصود فراستخواه
نشر آگاه
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وضعیــت دانشــگاه در ایــران ،بحرانــی اســت؛ ایــن دیگر
جنبه تحلیلــی ندارد و بیشــتر به انعکاس خبــر میماند.
رشــد ســرطانی یک دهه اخیر ســاختمانهایی برخوردار
از میــز و صندلی و تخته که به مســامحه و با ســهلانگاری
«دانشــگاه» نامیده میشــدند و اهمیتی جز ارضای میل
مدرکگرایــی و ســبقت تضاعفبار تعداد دانشــگاههای
ایران نســبت به کشــورهایی چون چین و هند نداشتند ،بر
این بحران افزوده و افقهای پیشرو را مبهم کرده اســت.
دربطنچنینموقعیتی،امانیازبهتأملبرتجربهگذشته،
وضعیت فعلی و چشماندازهای آتی امری حیاتی است
و شــاید اغــراق نباشــد اگر دکتــر مقصــود فراســتخواه را از
انگشتشــمار محققانی قلمداد کرد که بواســطه سالها
تحقیــق و تفحــص در پروبلماتیــک «دانشــگاه ایرانــی»
صالحیت اظهار نظر در این حــوزه را دارد .او در دهه اخیر
با انتشــار چندین کتاب کوشیده است تجربه ابتر دانشگاه
در ایران را با التفات به ضعفهای نهادی و ســاختارهای
سیاســتزده جامعه و حکومــت ایران توضیــح دهد و به
این پرســش پاســخ دهد که چرا در جهانی که نقطه اتکای
آن علم مدرن اســت ،علــم در ایران به موضــوع مجادله
بدل شــده اســت؛ مجادلــهای که تأثیــر مخرب خــود را در
وضعیــت تصادفــی و گاه و بــیگاه دانش نمودار ســاخته
و ثمــره آن ،شــده اســت این واقعیــت که دانــش در ایران
نهادمنــد نیســت برخــاف تجربــه غرب کــه دانشــگاه را
بهمثابهامرمدرنازبطنسنتعلمیخودبسطوتکامل
بخشــیده اســت و به همین واســطه توان حفظ اســتقالل
ســاختاری خود را ندارد و دستخوش منازعههای سیاسی
و چرخشهای ایدئولوژیک اســت .در چند ســال اخیر در
ایران الاقل دو کتاب بسیار مهم مشتمل بر آرای متفکران
بــزرگ غربی نظیــر کانت ،هایدگر ،یاســپرس ،دریــدا و...
درباره «ایده دانشــگاه» ترجمه شده است .غرض اصلی
از این ترجمهها نیز بهروشــنی نقد نگاه ابزاری به دانشگاه
و غفلت توأمان سیاســتگذاریهای علمــی از لزوم تبیین
چیســتی و چگونگــی ماهیــت و رســالت و کارکــرد نهــاد
دانشگاه و فلسفه وجودی آن است.
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از فلسفه فوتبال تا اقتصاد ش ّر

کودتاهای ایران
سهراب یزدانی
نشر ماهی

نظم جهانی مدرن
امانوئل والرشتاین
ترجمه سناءالدین سراجی
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

بیســت سال پیش با انتشار نخســتین اثر دکتر سهراب یزدانی،
اســتاد تاریــخ دانشــگاه خوارزمــی بــا نــام «کســروی و تاریــخ
مشــروطه ایران» نشــانههای ظهور مورخی حرفهای بروز پیدا
کــرد؛ مورخی که از ســر دلبســتگی عاطفی یا عینک وابســتگی
ایدئولوژیک ،به پدیدهها نمینگرد .انتشــار سه اثر دیگر از او در
دهه هشتاد ،توجه او بر رخدادهای مشروطه ایرانی و تسلطش
بــر پژوهشهــای مــوردی را بــه رخ کشــید و اینــک بداعــت و
بالغــت کتاب «کودتاهای ایرانی» بیانگــر توانایی او در فراروی
از دو مقوله تحســین شــده پیشــین و خلــق نگرشهایــی نو به
پدیدههای تاریخی است.
یزدانــی در «کودتاهــای ایرانــی» چهــار حادثــه تاریخــی را
کودتــا میدانــد :به توپ بســتن مجلــس اول ،انحالل مجلس
دوم ،کودتای سوم اسفند  1299و کودتای  28مرداد .1332
بخشــی از تمایــز نــگاه او ،در تعبیــر کردن انحــال مجلس
دوم بــه «کودتا» مشــهود اســت .یزدانی در این زمینه به فشــار
و اولتیماتــوم نظامــی روسهــا متوســل میشــود و از آنجــا که
پیشتــر کودتــا را «حرکتــی غیرقانونــی کــه گروهــی توطئهگــر
بهدست نیروهای مســلح منظم و با اعمال خشونت یا تهدید
به بهرهگیری از خشــونت» تعریف کرده بــود ،این واقعه را نیز
از سنخ کودتا میداند.
بخشــی دیگــر از اهمیــت ایــن اثــر بــه تــاش مؤلــف برای
تئوریــزه کردن وقایع بر اســاس نظریههای مربــوط به کودتا در
دانش سیاســت اســت؛ امری که از تقســیمبندی اولیه کودتاها
به ســه نوع «ســرنگونی دولــت» (از بین بــردن رئیس دولت)،
«پادگانــی» (واژگونــی دولــت و انتصاب هیــأت دولت جدید)
و «خودســرنگونی یــا درون حکومتــی» (کودتــای رئیــس قــوه
مجریه برای بســط قدرت خود به ورای مرزهــای قانونی) آغاز
میشــود و با انتساب همه کودتاهای ایرانی بجز کودتای ،1299
بهکودتای درون حکومتی که طی آنها نهادهایی چون مجلس
و دولت هدف کودتای پادشــاه قرار میگیرند ،مدعی میشــود
که کودتاهای ایرانی هنگامــی رخ میدهند که در بطن جامعه
جریــان مبــارزه سیاســی به بنبســت رســیده اســت .بنابراین
نمیتــوان در نقــش نیروهای خارجــی در این کودتاهــا اغراق
کرد ،زیرا توســل نیروهــای داخلی به نیروهــای خارجی ،لزوماً
بهمعنای سرســپردگی آنــان به بیگانگان نیســت ،بلکه بیانگر
حســابی اســت که نیروهای داخلی بر نیــروی خارجی بهمثابه
کاتالیزوری برای نیل به اهداف سیاسی خود باز میکنند.
از ایــن منظــر یزدانــی در خالصهتریــن شــکل ممکــن و
از نظــر میــزان دخالــت خارجــی ،کودتــای محمدعلــی شــاه
را «ملیتریــن» ،انحــال مجلــس دوم را «ســادهترین»،
کودتــای ســوم اســفند را «مخفیترین» و کودتــای 28مرداد را
«پیچیدهتریــن» کودتاهای ایران میدانــد و در تحلیل نهایی،
همگی آنان را از نظــر ماهیت و کارکرد «کودتاهایی واپسگرا»
قلمداد میکند.

امانوئــل والرشــتاین ،جامعهشــناس شــهیر
امریکایی ،چهارســال پیــش به ایران آمــد ،بیآنکه
مهمتریــن اثر و شــاهکار او به فارســی ترجمه شــده
باشد .اینک ترجمه کتاب پس از بیش از چهار دهه،
فرصت مناســبی فراهم آورده است تا بر مهمترین
نظریــه او« :نظریــه نظــام جهانــی» تأملــی دوباره
شــود .ایــن نظریــه از افــکار متفکرانــی چــون گوندر
فرانک و سمیر امین ،همینطور مطالعات تاریخی
«مکتــب آنال» و بخصــوص فرناند بــرودل و بحث
مرکز ـ پیرامون الهام گرفته اســت؛ افکاری که از دهه
 1970در محافل علمی حوزههای اقتصاد سیاســی،
نظریههــای روابــط بینالملــل ،شــناخت ماهیــت
امپریالیســم و کشــورهای جهــان ســوم و توســعه و
نوســازی مطــرح شــد و پــس از چندیــن دهــه بحث
همچنان محل مباحثه است.
برجســتهترین نماینــده انگلیســی زبــان ایــن
نظریــه ،امانوئــل والرشــتاین ســعی کــرده اســت
میــان نگرش «مکتــب آنال» با مباحث «توســعه»
ارتباطــی وثیق بیابد .او عقیــده دارد نظم اقتصادی
جهانی در قرن پانزدهم در اروپا بتدریج ســر برآورد
و روند بســط و تکامل آن در قرن شانزدهم همراه با
روند کند و ناپیوسته توسعه کشاورزی سرمایهدارانه
طــی شــد ،اینــک کل جهــان را در ابعــاد مختلــف
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی تحــت
ســیطره خود قرار میدهد و مؤلفههای اساســی آن
عبارتند از1 :ـ قواعد و ضوابط تقسیم کار بینالمللی
و ایجــاد مراکــز و محافــل سیاســی چندگانــه و
فرهنگهــای متکثــر ،موانــع و قیــد و بندهایــی در
برابــر رفتار بازیگــران ملی و فراملی ایجــاد میکند.
2ـ ســازمان اقتصــادی نظــام ســرمایهداری مــدرن
بــر مبنــای جهانــی و نه ملی اســتوار اســت3 .ـ نظام
ســرمایهداری جهانــی از مناطق و نواحــی «مرکز»،
که به لحاظ اقتصادی و سیاسی وجه غالب و مسلط
دارنــد و مناطق «پیرامــون» که به لحــاظ اقتصادی
وابســته به مرکزند ،تشــکیل شده اســت -4 .مناطق
مرکز بهعنــوان نظامهای تولید صنعتی ،پیشــرفته
و توســعهیافتهاند؛ در حالــی کــه مناطــق پیرامونی
بــه تهیــه مــواد خــام میپردازنــد و به همیــن دلیل
بــه قیمتهــای تعیینشــده در مناطــق مرکــزی
وابســتهاند -5 .مناطــق «نیمهپیرامــون» ترکیبی از
ویژگیهــای اجتماعی و اقتصادی مرکز و پیرامون را
در کنار هم دارند.

