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 عبدي کالنتري ي نوشته

 

 ي انحطاطفرضیه -1

شد.  » شناخته میزمینایران  و «انحطاط  »در ایران«زوال اندیشه    هایی مثلوانبا عنپیش، نام جواد طباطبایی    دو دهه
 باشد  فیلسوف مقیم آلمان آرامش دوستدار ي «امتناع تفکر»ِبرداري از نظریهنوعی گرتهرسید به نظر میدر بدو امر اولی 

و موضوع آن  در اروپا به چاپ رسید    از سوي دوستدار و با تالش غالمحسین ساعدي شمسی    1360ي  اوایل دهه    که
«ادبیات» به ویژه از   اسالمی و  فرهنگ دینیتسلطِبه که در نهایت منجر  بوددر تمدن اسالمی فلسفی  عقالنیتِ شکستِ

تهی بودن «روشنفکري ایرانی» باعث پوکی و میانو برآیند آن در دوران معاصر    گشتنوع عرفانی بر فضاي ذهنیت ایرانی  
هاي دوستدار و طباطبایی و ارزیابی  این شباهت ظاهري بود  .بودآرامش دوستدار از آن به «دینخویی» تعبیر کردهکه    شد

حرکت    مخالف یکدیگرکامالً    در دو جهتِ و میراث دینی/سیاسیِ دوران باستان  ایرانی و تشیع،    اسالمِ  ،اسالمی ي  از فلسفه
از خود طباطبایی بود مشتمل بر اما  »  زمیني «انحطاط ایراننظریهمفهوم و  که بگذریم،     اندیشهي زواِلکرد. از نظریه 

از همان ابتدا اصرار  ایرانزمین».   «ي جغرافیاییِحوزهر  د  سیاسیت  سیر تحوالی براي فهم  تاریخ  بندِيخاصی از دوره  نوعِ
رویدادهاي تاریخی ي سیاسی طبق منطق درونیِ آن» است.  بررسی «سیر اندیشه  بلکه  او نه تاریخنگاري   هدفداشت که  

 گرفتند. آن «منطق درونی» را تأیید کنند مورد مالحظه قرار می تا جایی که فقط 

 
 جواد طباطبایی 

بندي تاریخی ي الگوهاي آشناي دورههمهقصد کند    ي ایرانینویسندهکه یک    بود  برانگیزکنجکاوي جالب و  براي من  
، یا «وجه تولید آسیایی» و »داريداري/فئودالیسم/سرمایهبرده«، یا  »مدرن  قرون وسطا/  باستان/«، مثل  متداول در غرب

تاریخ ایران از زمان هخامنشیان  بندي ابتکارِي جدیدي از کل دورهبخواهد طلبانه و جاه بزنددیگر را کنار  مشابه الگوهاي 
اندازي تطبیقی با تاریخ سیاسی چشم، آنهم در  پیش بگذارد   ،»فلسفی«نوعی تاریخنگاري   »منطق درونیِ« ، طبق  تا امروز

از اعتبار هاي علوم اجتماعی، تخصصی شدن تاریخنگاري، و  در عصر تخصصی شدن رشته  به ویژه   چه کار شگفتی!.  غرب
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کلید فهم فرهنگ و سیاست توانست باشد؟ شاه» چه میمنطق درونی آن « ي تاریخ» قرن نوزدهمی!  «فلسفه  افتادن کاملِ
ء خود از پشت تواند در مواد تاریخ و تاریخ اندیشهنمیایرانی  «  الق زوال و انحطاط امروز!ت باو راه برونرفت از    ،هاطی قرن 

در    ) 16، صمکتب تبریزرا از مجراي آگاهیِ انسان غربی دریابد.» (   خود  "هویت"وشناسی نظر کند  ایران  "شیشهء کبود"
ایراندیباچهکتاب « انحطاط  نظریهء  بر  «اندیشه»،    ،»اي  زوال  بر  (یا    بررسیِ  عالوه  ایرانی  تیپیک  کاراکتر  شاید  نوعی 

تاریخیِ ایرانیان با مقدار زیادي ارجاعاتِ تاریخی مشخص مزمن و  عنصري و نادانی»  منشِ «سست«ملی») یعنی همان  
کنجکاوي» به نقل از هانس  « شاهان، وزیران و خاصان و سفیران آنها، و با عطف توجه به مفهومِ غربیِ  سرشتِرفتار و  به

  ، ایرانیعنصري و نادانی» در کاراکترِ«سستاین  شود.  ي تشریح میتا اندازهدر ایران،    »کنجکاوي«و فقدان این  بلومنبرگ،  
نسل به نسل از دوران باستان به امروز   ي ایرانشهري از طریق نظریه چه نسبتی با آن «آگاهی ملی»ِ غرورآفرین داشت که  

 رسیده بود؟

گویا قرار است در چاپ جدید حجم آن به دو برابر  ــ که  »  اي بر نظریهء انحطاط ایراندیباچه«اي  پانصد صفحهکتاب  
میالدي   1500از «دوران گذار» (   بوداما یک «تورـ دـ فورس» کامل    شتدابرخود  هرچند عنوان «دیباچه» را  برسد ــ  

د. این کار با رجوع به بسیاري منابع  ادآنها می  اطرافیانِو    انسیاسی حاکمدقیقی از اوضاع  نسبتاً  ) که تصویر  قاجاراوایلِ  تا  
شناسی تاریخی  غربی در جامعه  هاي ایرانیان، و همینطور منابع نظرِيهاي خارجی، سفرنامهها، سفرنامهتاریخی، خاطرات 

دانم در زبان فارسی  ي تاریخ ایران، تا آنجا که من میگیرد. این روش در ارائه ها»، صورت میمفهوم  تاریخو در تحلیلِ «
قرن تاریخِ سیاسی ایران که در   چهارسه یا  ي مهمی است در فهمِ  » به این اعتبار رسالهدیباچهاي ندارد. کتاب «سابقه

پیماید. سازمان دادن به انبوهی از منابع پراکنده و متفاوت یماندگی کنونی ما» راهی طوالنی مپاسخگویی به دالیل «عقب
در متن و    هاي بسیاربینیاز لحاظ ژانر، و سامان دادن برحسب موضوع یا تنظیمِ تماتیک آنها همراه با ارجاعات ریز، نکته

شمی به تحوالت موازي اروپا چهمراه با گوشهتر،  گرفتن از آنها براي تئوریزه کردن در سطوح انتزاعی، و فاصلههاپانوشت
اسپانیا   به ویژه(   اندازي تطبیقیدر چشم انگستان،  فرانسه،  ایران مراوده داشتند مثل هلند،  با  ، ، و روسیه)مناطقی که 

»  دیباچهدر کتاب «  شناسی تاریخیدر جامعه  هاي فرعیِ مهمموضوعاز  .   بودطباطبایی در این مجلد  جواد  دستاورد بزرگ  
   نظر انداخت: هااین نمونهتوان به می

 شناختیِ آن در مقایسه با اروپا؛شکل نگرفتن «اشرافیت» (آریستوکراسی) در ایران و دالیل جامعه -

ي ایرانی» با فورم «آبسالوتیست استیت» اروپایی که دولت  ي تاریخی و نظري فورم «سلطنت مطلقهمقایسه -
 اي «مشروط» بود؛مطلقه

در عصر صفوي برخالف ادعاي تاریخنگارانی چون والتر هینس و راجر  لی)  (دولت مشکل نگرفتن «دولت»   -
 سیوري؛  

 ؛کومتنهاد ححکمرانی و عدم تداوم و ثبات ي شیوهدر  هاسرایان و حرمسراي خواجهنقش برجسته -
ویژگی خاصِ نهاد جانشینی شاهان یعنی نهاد «شاهزادگی» و وضعیت خاص و ناپایدار و ناامن شاهزادگان از  -

 ؛ ، مرتبط با موضوع پیشینصفوي به بعد  عصر
 ي ادراك آنها از منطق دیپلماسی در عصر نو؛هاي سفیران ایران در اروپا از زاویهها و منشبررسی کنش -

ي عصر گذار و نقش آن در  تحلیل نهاد وزارت و بررسی «وزیرکُشی» به عنوان روش خاصی از حکومت مطلقه -
 سیاسی وقت؛ فکرِ

ي ایرانشهري و وحدت «ملی» در در دوران زوال و انحطاط، نه نهاد سلطنت » جدید اندیشهادعاي اینکه «حامل -
 بلکه «ادبیات و فرهنگ فارسی» بود.
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موضوعهیچ از  فلسفهکدام  ویژه  به  «فلسفه»  به  ارتباطی  باال  فلسفههاي  یا  تاریخ  به ي  که  کسانی  ندارند.  سیاسی  ي 
توانند هاي تاریخی بیشتر میبراي کنجکاوي   اي انگیزهها را  اتیکد من، این تمعالقه دارند، مثل خوشناسی تاریخی  جامعه
 آن خواهیم پرداخت.  به ترپایینکمی اما چارچوب نظري طباطبایی به کلی داستانی دیگر است.  بیابند.

نظریه  کنار  «انحطاط»،  در  «نظریههماني  ایرانشهري»زمان  سوي    ي  از  چندان    طباطبایینیز  اما  بود  شده  مطرح 
که در واقع    یک «اندیشه» است با سه رکنفهمد  آنرا می   ی«ایرانشهري» آنطور که طباطبایبود.  سروصدایی به پا نکرده

در    و  «ایرانشهري» فقط رکن اول را دوست دارند  نِفروشندگان امروزی  .کندـ یونانی ـ اسالمی» می  ایرانیآنرا «اندیشه  
 گردم.  میبر این نکتهاین یادداشت به  در قسمت پایانیِاند. کتمورد آن دو رکن دیگر سا

یکباره سروصداي بسیار به پا کرده، و در عوض    این نظریه  ایرانشهري»  ي اینکه امروز، دو سه دهه پس از طرح «نظریه
هاي امتناع، زوال،  تئوري .  ي قابل تأملی استنکته  اي به عقب صحنه رفته، خودتا اندازه  »» و «انحطاط ایراناندیشه  «زوال 

د و  ندرماندگی به همراه دارتراژیک و    لق و خوي شکستِ«ایتوس» یا حال و هوا و خُ  انحطاط، و فروپاشی با خود نوعی
آرامش دوستدار  هاي  در این مورد، نوشته.  ي باشکوه نیستحسِ عظمت و افتخار به گذشته  وجهبه هیچ«خروجی»ِ آنها  

یگانه تاریخِمقام  فهم  در  و  فرهنگی    اي  در گذشته  «نظریه  بینیم کهمیحال  دارد.    اکنونما  را   ي امروزه  ایرانشهري» 
قدمتِ و  ها،  ارهطی هز  ملی»هویت  «  و   فرهنگاي شکست ناپذیرِينوعی ظفرمندي تاریخی، گونهفروشندگانش به عنوان  

 شنویم! دیگر خبري از «انحطاط» نمیکنند. عرضه می  خاص ایرانیحکمرواییِنهاد ناپذیرِ زوال 

«بی هیچ  و  ،  ناپذیر»مقاومتامتناع اندیشه»، «زوال و انحطاِط  »، «و عبارات «مشکل بنیادین این جمله  حس و هواي  به  
 توجه کنید،  تردیدي»

بی هیچ ، یعنی مشکل امتناع اندیشه، امکان طرح نیابد،  جدید تاریخ ایراندوران    تا زمانی که مشکل بنیادینِ
هاي  ناپذیرِ خود را همچون سده فرهنگ و تمدن ایرانی راه هموار زوال و انحطاط مقاومت، وضعیتِتردیدي 

 )29، ص (ابن خلدون و علوم اجتماعی   گذشته ادامه خواهد داد.

امتناع اندیشه «امکان طرح» هم نیافته، چه طباطبایی، مشکل    هاي تشار کتابتا زمان اني باال آن است که  معنی جمله
اینکه  برسد از    به  پیدا شود!هم  راه حل  امکانِ  و    لتحلیامکانِ  طرح،  امکانِ  فراتر  این سال   برایش  تا  ،  هاپس دستکم 
پس از این تاریخ چه    اینکهاست.  دادهادامه میناپذیر»  کلّ فرهنگ و تمدن ایرانی به زوال و انحطاط «مقاومتتردید»  «بی

 رخ داده، درست روشن نیست. 

ي پذیرشِ فرهنگی   یک زمینهشناختی، نیازمندِهر نظریه براي آنکه در سطح عام مورد اقبال واقع شود، از لحاظ جامعه
ایدئولوژیک و تبلیغاتی (دولتی یا خصوصی).  نهادهایی چون بودجه، رسانه، آکادمی، و دستگاههاي  همراه با ابزارها و  است  

از جاانداختن آن فکر در جامعه، نفع مادي یا  که  کسانی    هاي «حامل» است،آن فکر یا «نظریه» نیازمند گروه یا گروه
می یا  معنوي  میبرند  تعمیق  را  خود  سیاسی  و  اقتصادي  و  بخشند.  قدرت  است  کلیسا  دستگاه  نیازمند  دینی   افکار 

و منتقدان    هاها و گالري هاي هنري نیازمند موزهدیدگاه  و مبلغان و واعظان.  کاهنان و کشیشان  «حامالن»اي چون قشر
به هرحال  ها و ارگانهاي مطبوعاتی و غیره.  گو سازمانها و ایدئولو  هاي سیاسی نیازمند احزاب. نظریه ستو کیوریتورها

فراهم باشد، یعنی هم  ي دریافت  کشند که زمینهرا به سمت خود می   و افکار جمعی  افتدمی ها زمانی مؤثر  ي اینهمه
اقتصادي، و سیاسی مثل آهن و   ، تا «حامالن»باشندها فراهم کردهشرایط را براي جذب آن ایده ربا  عواملی اجتماعی، 

  آستین باال بزنند و وارد معرکه شوند. گرانیغتبل



 عبدي کالنتري ي نوشته               ایرانشهر طباطبایی    

۴ 
 

خودش را نجات دهد    »پرتگاهتواند از «لبه  می  زمیندهد که ایراننوید میروایت جواد طباطبایی  به    »ي ایرانشهري نظریه«
و شکوه اعتبار  را  یک حوزه   و غرورِ  و  بزرگ  تمدنی  از خاکستر سر  ي  ققنوس که  احیا کند. مثل  مثل    ؛کشدبردوباره 
دوباره ملتیرستاخیز  شده  ي  ق  :تحقیر  دولتی  با  معتبر  و  محترم  و  امن  و  بزرگ  ایران  باید    درتمند یک  یا    ء احیاکه 

 ، همان سرخوردگیِ ) یا احساس( ي بکر دریافت این فکر  زمینهاشتیاق به این نظریه و    رسدبه نظر می  .گرفته شودبازپس
  گرایانه تا حد افراطیِ ملی و ملی  تحریک احساساتِ   ، کشور  ورشکستگی اقتصادي و سیاسیاز اوضاع کنونی،  مردم  شدید  

در   نیاز به دولتِ قدرتمندِ مرکزگرا  احساسِ ) و  ؛ سکوالر یا اسالمگراشاهنشاهی خواه یا  ایرانیسم (اعم از جمهوري پان
 وحال و «ایتوس» داري رضاشاه نیست، دستکم از لحاظ حسزمامشباهت به دوران قبل از  ایران است، اوضاعی که بی

داخل و    در  نئوکانروشنفکرانِ  مرکزگرا امروزه    ایرانیسم و دولت مقتدرِاین نوع پان   » حامل«هاي  گروه یا گروه  اجتماعی.
نومحاجاافتادنِ  اند.  کشور  خارج یا  فظهدیدگاههاي  نشاندهندهکار  ایران،  کنونی  و سیاست  فرهنگ  در  ي نئوکانسرواتیو 
هاي  آنهاست در زمانی که جنبشهاي حامیِو ایدئولوگ  فرادستطبقات    »آگاهی براي خودِ«به    »آگاهی در خود«  تحوِل
عالرغم    شاه  تحولی که در زمان محمدرضااند.  شکست خورده یا سرکوب شدهدر ایران و جهان  دموکرات  یا لیبرال چپ  
یی ي آریاشکوه دوهزار و پانصدسالهو    ،«تمدن بزرگ»  ،«رستاخیز»«کورش»،  براي برکشیدن    حاکمیتهاي  ي تالشهمه

 مهري تحقق پیدا نکرد.و آریا

 نویسد، طباطبایی می

ها قرار هاي هولناکی است که بارها این کشور در برابر آنکه ایران بر لبهء یکی از آن پرتگاه  من تردید ندارم
توان دریافت، ایرانیان، پیوسته، در چنین شرایطی، دریافت خود از که از تاریخ ایران میو چنان  استگرفته

 ) 19، صانحطاط ایراناي بر نظریهء  دیباچه(  اند.ژرف را به ژرفاي خودآگاهی تبدیل کردهبحران 
 

؛  دهد ملی» است که راه نجات را نشان می  ي ایرانشهري همان «خودآگاهی ژرفنظریه،  گرانو تبلیغ  براي فروشندگان
خواهد ي ایرانشهري» همزمان می«نظریه!  است  به قول طباطبایی «تأسیس نوآیین»نوعی «مأموریت براي وطن» است.  

اساسیِ اندیشهء سیاسی ایرانشهري مفهوم شاه آرمانی  «عنصر    دانیم کهو می  باشدهم  ي دولت در ایران»  «طرحی از نظریه
( بود خلدون »  «نهجدر    )  28، ص  ابن  طباطبایی،  هم  تلقی  نمونهالبالغه»  اندیشهحاوي  از  اما  اي  است،  ایرانشهري  ي 

تجویزي. هم گذشته  خواهد هم توصیفی باشد و هم  می«اندیشه ایرانشهري»  د.  نکن ذکري از آن نمی  فروشندگان امروزین
   ژرف» «خودآگاهیِیک  با ارائه  بازسازي کند و هم    ،به لحاظ فکري و فرهنگی ساز  یکپارچهو    را براي ما در طرحی جامع

متر و  همه چیز در  پر عظمت پیش پاي ما بگشاید.  اي روشن و  آینده  راه  ،ي فرمانروایی در ایراندر قبال بهترین شیوه
، گویی با باشیم بی را احضار کردهتوین   آرنولد  اشپنگلر واسوالد  ، گویی ارواح  تعریف شدهمعیار کالن و بسیار کالن  

از پا ما را  زمین»  تاریخی ایران«زوال اندیشه و انحطاط  :  امپراتوري بیزانس شرقی یا امپراتوري عثمانی سرو کار داریم
تبیین علل و اسباب این فروپاشی «براي  اکنون    ؛ ایران در مرزهاي کنونی آن تثبیت شد» زمین،  ؛ «با فروپاشی ایرانددرآور

در «پایان  این فروپاشی  )  ، تأکید از من(عبارات در گیومه از طباطبایی.»  نظریۀ انحطاط ایران گریزي نیستاز طرح  
از   ي مشروطه.تا آستانه  و افشار  اوضاع ناپایدار زندیه  و  عمدتاً عصر صفوي است«دوران گذار»    ــدوران گذار» قطعی شد  

که همان    ي ایرانشهري امروز اما به یمن نظریه  رسیم.آید تا به امروز می هاي بیشتري به دنبال میشکستپس نیز  آن
 در دنیاو    قامت راست کنیم  منطقه  توانیم دوباره در، مینوین ایرانشهر  ي دولتِهاست، و نظری  «خودآگاهی ژرف ملی»

 خواهیم گشت.  ي ایرانشهري بازدر پایان این مقاله به نظریهباشیم.  سرافرازمیان شرق و غرب، مستقل و 
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ي ورود به است که راهنماي کلی و دروازهتحقیقات جواد طباطبایی، دوره بندي تاریخ ایران    ي ها یکی از نوآورترین جنبه
و نه به هیچ    شدهي سیاسی» بنا  ي «اندیشهبندي تاریخی منحصراً بر پایهاین دورهتر اوست.  تعبیرات و مباحث جزیی

اقتصادي/اجتماعی فورماسیون  اساس  بر  است،  .  وجه  ایرانابتدا، چنانچه مرسوم  تاریخ  به دو دورهسراسر   درازِ  ي زمین 
اي  هسپس «سده  ،دوران رنسانس یا «نوزایش»سه    ازخود  شود. دوران اسالمی  تقسیم می  »دوران اسالمی«و    »باستان«

تقسیماتی دارد که مهمترینِ آن بخش پایانی یا «دوران   هاي میانه نیزسده  .تاستشکیل شده  عصر تجدد، آنگاه  میانه»
گیرد و براي طباطبایی بسیار دوران مهمی اوایل قاجار را در بر میصفویان، زندیه، افشاریه و  گذار» است که به تقریب  

واحد بزرگ زوال و  ي ایران» به این «دوران گذار» اختصاص دارد.  شود. تمامی جلد نخست «تأملی در بارهتلقی می
اه رنسانس اسالمی، تاریخ ایران است. به دنبال «عصر زرین» و کوت  اسالمیِي  دوره  متأخرِ  بخشِاز دید طباطبایی    انحطاط

گیرد گذارد، سلطنت مطلقه جاي آن را میي ایرانشهري» رو به زوال می، آیین شاهنشاهیِ باستانی یا «اندیشههدر این دور
، همان «دوران گذار» را داریم که حائل میان هدهد. در پایان این دورو ایران را بیشتر و بیشتر به سمت فروپاشی سوق می

 تاریخ ایران و دوران جدید یا عصر تجدد است. ي هاي میانهسده

کند و زمین» یاد میبه عنوان  «شروع دوران جدید ایران   از آن اي دارد.  ویژهبسیار  دوران گذار» نزد طباطبایی جایگاه  «
آتیِ    به نظر طباطبایی از «از دیدگاه تحول ،  هاي ایران و روس در عصر قاجاري این شروع تا شکست ایران در جنگفاصله

رود.» ي اخیر ایران به شمار میهاي سدهاي دارد و از بسیاري جهات، خاستگاه دگرگونیاندیشه و عمل ایرانی اهمیت ویژه
است که    همزمانی با عصر عروج اروپا و جهانگستري تمدن غربی) دلیل این اهمیت ویژه،  27، ص  نظریهء انحطاط( 

 گذارد. نصیب نمیایران را هم بی 

ي رنسانس غرب و رنسانس ایران: در  مقایسهمثالً در  غرب است.     اندیشه درکماکان تاریخِ  »فهم تاریخی«  ي ارجاعِنقطه
 نوزایش یا  عصر زرین، در ایران  شدقرون وسطاي تاریک مسیحی پدیدار  نوزایش غربی به دنبال  اومانیسم و  حالیکه  عصر  

شود. این  ي تفکر عقلی یونانی متمایز میدر عصر امپراتوري اسالمی و با ترجمه  رهنگی بالفاصله پس از دوران باستان،ف
ایران  ي هوارد یک دور  ،با سپري شدن آن  ،کنددوام پیدا نمی  ش نوزای اندیشه» و «انحطاط تاریخی  زمین»  دراز «زوال 
   ) 319-318، صص اي بر . . .دیباچه(  شویم.می

یک دیالوگ درونی    اروپایی: میان قرون وسطاي مسیحی و نوزایشِي فکر سیاسیاز زاویه ،باز هم در چشم انداز تطبیقی
ي  بدون دانش از االهیات مسیحی و فلسفه  ،تفکر روشنگري  اي و تا اندازه  ،و فهم اومانیسم و رنسانس اروپایی  وجود دارد

است.   ناممکن  را همه میاسکوالستیک  اسکوالستیکِفلسفه  دانیم.این  و  هاي عقلمسیحی هسته  ي  هاي  زمینهگرایی 
طباطبایی این تمایز    براي رشد اومانیسم و سپس سکوالریسم آماده شود.    عرصهاستقالل دانشگاهی را فراهم کرده بود تا  

، تداومگسست از سنت، در تاریخ اندیشه در اروپا، در  کند، «گونه خالصه می مسیحی را اینبزرگ تاریخ اسالمی با تاریخِ
ستي اسالمی در  دورهو در   س نیز    284صورت گرفت.» (دیباچه، ص    گ ایران،      ) 344-342و  باور فکر تجدد در  به 

ناشی از شکست   »فکري   بحران«گیرد، با  صورت میران نوزایش اسالمی،  ود  کامل به سنت عقلیِ  ناآگاهیِ  درطباطبایی،  
 .  ي سیاسیي اندیشهاز زاویه  ــ نیندیشیدهاي به شیوهو هاي ایران و روس،  در جنگ

نظریه  دو  اینجا  از  دیگر  طباطبایی  میي  جدیدورود  :  کشدبیرون  اجتماعی  ما  علوم  کشور  یا  به  تاریخنگاري  از  اعم   ،
بازنگري سنت که قادر به    خودِ   »بتصلّ«، به خاطر فقدان دیالوگ با سنت، و در شرایط  هاو دیگر شاخه  شناسیجامعه

روز «ایدئولوژیک»   سیاستِ  به ضرورتِایرانیان ندارد، به تعبیري وارداتی یا    ریشه در خاك فکرِيانتقادِي درونمان نیست،  
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از مشروطه به این سو، به هنگام    نهاد روشنفکرِي  ي ي دوم دربارهاست. نظریه ایرانی  ایرانی است: روشنفکران  متجدد 
، نه نسبت به  عمیقی داشتنداش آگاهی  روشنگري در بستر اروپاییهاي جدید، نه نسبت به مبانی فلسفیِ  کسب اندیشه

، اعم از سنتِ شناختندي ایرانزمین را به درستی میو نه سنتِ فکري گذشته  روشنگري با کالم مسیحی،  ارتباط درونمانِ
نزد حافظان دین  یا سنت تشرع ها گرفته شده بود،که از یونانی اسالمیي هاي باستانی یا سنت عقلی فلسفهنامکخداي 

از  ، که  است   وارداتیهاي سیاسیِزده، سطحی، و دستاموز ایدئولوژي ، سیاست. در نتیجه، نهاد روشنفکري ایرانیخالفت  و
ایران» (شامل دو کتاب) و جلد   «تأملی در باره  د دومِجلگیرد.  هاي سیاسی چپ را در بر میعمدتاً دیدگاهدید طباطبایی  

عصر    سکوالرِو تعبیرهاي خاص روشنفکرانِ  فکر روشنگري   ي ورودبررسی نحوه دست انتشار)  هنوز در  هاي  کتابسوم ( 
هاي  مرور رساله  ،»حکومت قانون» و «مکتب تبریز«هاي  کتاب. جلد دوم،  مسلمان اصالح طلب است  مشروطه و مجتهدانِ

.  کند و ارزیابی می  ،مرور  خالصه،کارشان را    ، طباطباییي سیاسیي اندیشهاز زاویه این روشنگران عصر تجدد اند، که  
 و  گیرند،می  ي اروپایی صورتاندیشه  هتطبیقی ب  نگاهِنیم  با  همه جا  ها خواندنی و بکرند،  تعبیرات طباطبایی از این رساله

مغز و دومی  سبک  الدین اسدآبادي که اولی راجمال ملکوم خان یا  مثالً در مورد اهمیت    دارند:م نجاي چون و چرا هم ک
  . پنداردرا شیاد می

ایران باستان براي طباطبایی یک واحد نسبتاً یکپارچه است،  تاریخ بندِي کالن این است: نخستین انتقاد من به این دوره
ي تاریخ باستان همه.  این دوران ندارد  داخلی  بندِيدوره  تأکیدي برهاي او کرد، زیرا  توان چنین برداشتی از نوشتهمییا  

باستانی خود پیوندي با  با توجه به سنت    ایرانشهريسیاسیِ  اندیشهء  «  .دشوي ایرانشهري» متمایز میبراي او با «نظریه
ء  ها جز بر پایهنامهخداي   "فلسفهء تاریخ"،  زمینایران   ، از همان دوران باستانِداشت و از سوي دیگر  "فلسفهء تاریخ"نوعی  

 امروزینِ نگارانِبرداشت تاریخ  خالفِ  نوع یکپارچه سازي،  این    ) 287، ص  دیباچه.» ( استهشدشاهی آرمانی فهمیده نمی
منحصر  کنند و «تخصص» آنها  ي خاصی تمرکز میهریک بر دوره  ي تاریخنگاري اجتماعی، ، از زاویهباستان است کهایران  

و ،  ي سالهاي اسکندر  ، اشکانیان،هخامنشیانتوان دوران  میبه همان دوران خاص است و به هیچ وجه قائل نیستند که  
ي همان حتا از زاویه،  نیستو دانش تخصصی از یکی خود به خود به معنی دانش از دیگري  ،  کاسه کردرا یک ساسانیان  

و تطور درونی بود  هم دستخوش تحول    در «باال»  به عنوان ایدئولوژي فرمانروایانکاهنان زرتشتی    ، زیرا کیشِ»«اندیشه
که آنها نیز    شدمیته  گرفبه چالش  و زروانیان  هاي مزدك و مانی  آیینچون  از «پایین»  هاي دیگري  توسط اندیشه  و هم

 . سازندرا میي سیاسی تاریخ اندیشه از سپهربخشی 

 ي روشمسألهـ 3

. تاریخنگاري اجتماعی از قرن نوزدهم تا امروز راه درازي  در فهم تاریخ  مختصري بپردازیم به بحثِ روش یا متدولوژي 
و  ) فرانسوي و  Annalesاشته، مثل مکتب «آنال» ( برجا گذبزرگی  دستاوردهاي    ، پیموده و حاال با چند مکتب معتبر

بریتانیاتر  مهم از پایین» در مکتب تاریخنگاري  اقتصادي و زندگی   یی«تاریخنگاري  که عمدتاً به نهادهاي اجتماعی و 
هایی ها» و روایتپردازد، نه تاریخ زبدگان و «باالییي زیست و معیشت آنها میگروههاي متفاوتِ مردم معمولی و نحوه

عی جایگزین ي آمریکایی، «تاریخ اجتمااند. به قول خانم لین هانت تاریخنگار برجستهاز سیر تمدن به دست داده  آنهاکه  
به عنوان مهم ـ  تاریخ ـ شدهي تحقیق در رشتهترین حیطهتاریخ سیاسی  تاریخنگاري  است.» («دربارهي  ي روش در 

 ) در اینجامعاصر»، 

نیمهد تاریخِ شکل ر  بعدتر  و  فرهنگی  تاریخنگاري  بیستم،  قرن  دوم  «دیسکورسي  تاریخ  گیرِي  به  نیز  فرهنگی»  هاي 
ي روابط فرهنگی نیستند، کنندهخورد، با این بصیرت که، «روابط اقتصادي و اجتماعی مقدم بر، یا تعییناجتماعی پیوند  

توان چگونگی آنرا با رجوع  ند براي تجارب و تولیدات فرهنگی که نمیبلکه خود این روابط اقتصادي/اجتماعی میدانی هست

http://abdeekalantari.webspaceforme.net/archive/kalantari/pdfs/Lynn_Hunt_Social_History_tr_A_Kalantari.pdf
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به بُعدي از تجربه خارج از فرهنگ استنتاج کرد.» (هانت، همان) «فرهنگ» به چه معنی؟ فرهنگ نه به عنوان فرهنگ 
جامعه و   دِينویس قدیمی، بلکه رفتار فرهنگی و باورهاي مردم عاهاي حکیمان و ادیبان و متون دستخواص، رساله

فرهنگ نه به عنوان «روح ملی» بلکه به عنوان زیست  .  در زندگی اجتماعیهاي گفتاري (دیسکورسیو)  گیري تلقیشکل
 یابد.در هر دوران متفاوت تاریخی به ضرورت دگرگونی میکه و رفتار و آداب واقعی مردم  اجتماعی

ي  تر، فاصله از «فلسفهمهمهاي پادشاهی، و  سنتیِ سلسلهنگاري  گیري از تاریخها به معنی فاصلهي این جریانهمه
آمدند. همزمان و موازي با این ها برمیبود که با الگوهاي کالنِ پیشینی در صدد توضیح ظهور و سقوط تمدن  تاریخ»

گیري  صلهي فاي سیاسی» نیز جاي خود را به «علوم سیاسی» داد که بازهم نشانهتحوالت در تحقیقات دانشگاهی، «فلسفه
کم از ادعاهاي بزرگِ غیرقابل اثبات بود به سمت آنچه قابل محاسبه، مقایسه، و پیمایش است. امروزه سیاستمداران، دست

غربی، حرف دموکراتیک  کشورهاي  برنامهدر  و  تبلیغ  ها  تمدن  سیر  از  کالن  فلسفیِ  تعبیرهاي  اساس  بر  را  خود  هاي 
بینیِ روندهاي اقتصادي و فرهنگی  هاي اجتماعی، و پیشنی، آمار، طرز زندگی گروهکنند بلکه با اتکا به تحقیقات میدانمی

 کنند. است که ــ با تأکید بر بهبود کیفیت زندگی و معیشت شهروندان ــ افکار عمومی را جلب می

»ي این یا آن وزیر مدبر، حکیم «اندیشهبر اساس   اجتماعی  تاریخِ  فهم و تفسیراگر گمان شما این باشد که    با این توضیح،  
با شماست. غرلسرااالهی، مجتهد، عارفِ احتماالً حق  وارونه است،  یا شاعر حماسی، روشی  ایرانجلد دومِ    ،  بر  ،  تأمل 

نیاز    است که  دوران تاریخیآیا این  ).  13، ص  مکتب تبریزهاي فکري دوران جدید ایران» است ( «پژوهشی در خاستگاه
 ؟ شودمیخاستگاه افکار خود  ، این شرایط اجتماعی است که، یا برعکسدارداه فکري» «خاستگ به 

در  یت تاریخی یا «تعیُّن» است.  ي علّي کتابهاي طباطبایی است مسالهنخستین مشکلی که روبروي خوانندهبنابراین،  
اي حلهي سیاسی است که مرنظریهمشخص نیست کجا «مانع معرفتی» یا فقدان بینش و  هاي طباطبایی،  ي نوشتههمه

را توضیح می  از تاریخی،  انحطاط  بازیگران صحنهیا  دهد و برعکس کجا وقوع برخی رویدادهاي  و  عملکرد  ي سیاست 
شکل و  آگاهی  انکشاف  جلو  که  است  نظریهحکمرانی  میگیري  را  سیاسی  همهي  طباطبایی  براي  تمامی  گیرد.  چیز، 

ي سیاسیِ حکمروایی) و «منطق  ي سیاسی» (فلسفهگیري و تحول «اندیشهي شکلاویهها، از زهاي تاریخ تمدنجنبه
 گذارد. کند. او مدام بر «منطق درونی اندیشه» تأکید میي سیاسی» معنی پیدا میدرونی تاریخ اندیشه

فقدان «اندیشه» نور بیندازند. گیري یا برعکس  ي شکلطباطبایی رویدادهاي تاریخی تا جایی اهمیت دارند که بر نحوه نزد  
کجا تقدم یکی بر دیگري و توضیح تعیُن یا علیت از یکی به دیگري به روشنی  هیچ  بزنگاه حساس،در هر    حال،با این

مِتوضیح داده نمی به رویکرد و  گوید زوال و زند به صراحت مید حرف میتُشود. وقتی که طباطبایی مستقیماً راجع 
بست،  هایی چون بنشود، بلکه از فقدان مفاهیم و «موانع معرفتی» است که باید پدیدهناشی نمیانحطاط از سیروقایع  

 پردازد، دینامیسمِ شکست، فروپاشی، و انحطاط را توضیح داد. اما وقتی که او به روایت رویدادهاي تاریخی میبحران،  
سرایان و حرمسراها و ظامیِ قبایل، وضعیت خواجهشاهان ایرانی، وزیران، سرانِ ن  هاي رفتاريِ خود وقایع و خودویژگی

هاي  در نوشته الزم به گفتن نیست که  دهد.  پردازان و سفاهتِ سفیران است که آن وقایع را توضیح میشاهزادگان و دسیسه
ـي دورهمهــ در ه   طباطبایی   ، اقتصادي، نهادهاي مالکیتروابط  اوضاع اقلیمی،  براي    یجای  هاي تاریخی از باستان تاکنونـ 

تجارت داخلی بازار و بازرگانی،  زنی،  سیستم پولی و سکه  ،سیستم خراج دیوانی و بودجه  ،دیوانسازمان  تقسیمات کشوري،  
زبانی،  تنظیمات جنگی،  و خارجی،   نژادي،  قومی،  ترکیبات  و  و آگاهی طبقات   ،و کاستی  نظام طبقاتیجمعیت  رفتار 
 يشان به هوو وابستگی  ها این حوزهمگر فقط اشاره به عدم استقالِل  ،وجود ندارد  ــ  ود اسالمپیش و پس از ورمختلف ــ  

 شخصِ شاه.   و هوسِ
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نویسد قصد او تاریخنگاري نیست و  شاید با عطف به همین مالحظات باشد که جواد طباطبایی در توجیه روش خود می
کافی و وافی به مقصود شناسیِ تاریخی را براي فهم تاریخ سیاسی ایران  او اساساً علوم اجتماعیِ مدرن و به ویژه جامعه

ي علوم اجتماعی پا افتادههاي پیشي عظمتی فلسفی وراي دلمشغولیشانهن رود این رااز خوانندگان انتظار می  یابد.نمی
 عزیمتگاه طباطبایی براي فهم تاریخِ تمدن، «فکر فلسفی» است. براي نمونه به این جمله توجه کنید،  .بپندارند

و تاریخی اي سیاسی  خواهی و تعطیل آن ـ که بنا به تعریف تعطیل بردار نبود ـ واقعهبست جنبش مشروطهبن
نطفهء شکست آن با شکست ایران  نیست، بلکه فلسفی است و خاستگاه آن بحرانی در آگاهی است که  

، 17، ص  همان(   پذیر نشد.، اما تأسیس و تدوین نظریهء آن امکانهاي ایران و روس بسته شد در جنگ
 )تأکید از من 

جنبش اجتماعی از دید مؤلف، دالیل اجتماعی ندارد بست، «تعطیل»، و شکست یک  بناین جمله را چگونه بفهمیم؟  
از دالیل فلسفی است باال را بخوانیم:  دوباره جمله  ؟بلکه ناشی  اي سیاسی و تاریخی بست یک جنبش، واقعه) بن1ي 

) چون «خاستگاه آن»، بحرانی در آگاهی است! خاستگاه کدام؟ چرا بحران در 2اي فلسفی است. چرا؟  نیست بلکه واقعه
اي، آگاهی چه کسی یا کسانی؟ آگاهی  اهی خاستگاه بحران سیاسی است؟ منظور از «آگاهی» چیست؟ چه نوع آگاهیآگ

ي  ي شکست آگاهی؟ نطفه ي شکست آن» (نطفه) «نطفه3  ي ایرانشهرِي باستانی؟نسبت به اندیشه  نسبت به چه چیزي؟
هایی ایران و روس بسته شد.»  شکست در جنگي شکست آن «با  ي شکست سیاسی؟) باري، نطفهشکست فلسفی؟ نطفه

 گردد شکست جنگی؟) امکانپذیر نشد. ي آن» (دوباره معلوم نیست «آن» به چه برمی) اما «تأسیس و تدوین نظریه 4

اي اش نظریه ي آخر به این معنی است که هر رویداد سیاسی براي آنکه فهمیده شود باید پس از رخداد دربارهآیا این جمله 
یس» شود؟ اگر اینطور باشد، این آیا خالف حکم اول نیست که دو خط پیشتر گفته بود براي فهم شکست باید به  «تأس

بحران فلسفی و بحرانِ «آگاهی»ِ پیش از آن رجوع کرد؟ کدام پیشین و کدام پسین است؟ خود آن «آگاهی» چگونه قرار  
 بوده به دست آید که بدست نیامد و دچار بحران شد؟ 

ي پرتگاه» قرار که در باال نقل کردیم، طباطبایی تأکید کرده بود که اساساً تا همین امروز که ایران در «لبه  همانطور
مشکل بنیادینِ دوران جدید تاریخ ایران، یعنی مشکل امتناع اندیشه، امکان طرح نیافته»! یعنی حتا طرح هم   گرفته، «

کند! از آنجا که نقطه عزیمت ما «فکر سیاسی» است، همه چیز بستگی  اي» پیدا  سابقهنشده، چه برسد به اینکه «بسط بی
بست و فروپاشی دارد، ها رجوع کنیم، یکی حکایت از بنو اندرزنامه  هاسیرالملوكبه این دارد که به کدام متن از میان  

  ا طبق «فکر فلسفه دیگري نشان از آگاهی تاریخیِ جدید! طبعاً دچار تناقض خواهیم شد چون داریم وقایع تاریخی ر
 کنیم. فلسفی بازسازي میسیاسی» یا فکر شبه

کند که براي «نظریه فلسفی» مفید باشند، و اگر ي خودش فقط حوادثی از تاریخ واقعی را نقل میطباطبایی به گفته
ن» به روایت  اهمیت، که با «تاریخ اندیشه» و «منطق درونی آحوادث دیگري در تاریخ رخ داده باشد، با اهمیت یا بی

به نحو   او پیشاپیش طرحی کالن درانداخته، سپس  نخواهند کرد.  پیدا  او  نباشند، جایی در بحث  طباطبایی همراستا 
اي  اش خدشهآورد تا به انسجامِ «تاریخ اندیشه»گزینشی وقایعی از تاریخ سیاسی یا نظامی را در «اثبات» طرح خود می

 وارد نشود.
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 تاریخنگاري مفهومی ـ  4

ي نگاه به تاریخ و فهم آن، همراه  یا نحوه است »فکر تاریخی«هاي طباطبایی ي جانبی اما همیشه حاضر در کتابشغلهم
فکر تاریخی یا  .  درك کنیمتوانیم سیر وقایع گذشته و حال را  به اعتبار آنها می  فقطهایی که  یا مفهوم  با مواد و مصالح

در کار کسانی   و رومی هاي باستان بودهها  ییوناناختراعات  ي بسیاري از علوم اجتماعی از  پیشینه  تاریخنگارانه هم مثل
تاسیتوس،پولی،  توسیدید  ،هرودتچون   یونانی/اروپایی نداشتهي  رایرانیان تاریخنگا  .و دیگران  بیوس،  اما  اند.  به مفهوم 
در   ،به تاریخ  و عقلی  ،روشمند  ،هاي رویکرد مستقلجوانهاند که  ،  از جمله طباطبایی، بر این عقیدهپژوهشگران   برخی

بدون آویزان  یعنی تاریخنگاري  ــ    خوردبه چشم میهاي نهم تا سیزدهم میالدي)  (قرنعصر شکوفایی تمدن اسالمی  
کازمیک در  طرح  یا   و  هاي االهیِش جهان و مشیتاي از پیدایهاي اسطورهدسی و انواع روایتشناسیِ قُشدن به کیهان
، رازي   و مسکویه  چندي از آنها، از زمان بیهقی  د و طباطبایی در آثارش به موار  ــ  و تقدیر و تطور آن  این «آفرینش»

ي سیاسیِ کند که اندیشههرگز اشاره نمی  جالب اینجاست که طباطباییپردازد.  می  دوران مشروطه  تا بعدها ابن خلدون،
که در پیوند تنگاتنگ با کازمولوژي اساطیري و دینی از آفرینش    ایزدان در ارتباط بودند ــ و پادشاهانی که با    ایرانشهري 

  تر  عقلی در تضاد است، و این تضاد هرچه به دوران تجدد و عصر سکوالر نزدیکاز ریشه با نگرش تاریخیِــ  جهان است
 آید! تر به چشم میفاحششویم می

ي مستقلی بر فراز  به رشته  که در قرن بیستم خود تبدیل  پرسش از دستگاه مفهومی براي فهم تاریخ، پرسش مهمی است
  یعنی چارچوب،  پرداز آمریکایی هایدن وایت نامش را «متاهیستوري» گذاشته استنظریهچیزي که    ،شده خنگاري  یتار

هاي  نامدر این خصوص،  تنظیم یک «روایت» از انبوه رویدادهاي «مهم» و «غیرمهم».  ي ورود به تاریخ و  نحوهو    پیشینی
براي ما هم در ایران این پرسش اهمیت دارد که چگونه   هستند.  نیچه، و  ،  کانت، هگل، مارکسدر قرن نوزدهم    برجسته

ارتباط نباشد. این پرسش با ارتباط و بی  وقایعِي خود را «بفهمیم» که فقط انبان یا کشکولی از ذکر  گذشتهخواهیم  می
  .شودشویم اهمیتش بیشتر مینزدیک می » (مدرنیته) تجدد«هرچه بیشتر به دوران مشروطه و 

هاي مفهومِی مُدرن غربی است مجهز به دستگاه  بناگزیر   ماامروزینِ  هاي عبیرشود که تی متذکر میطباطبایی به درست
روسی و    شناسانایرانو اطالق آن از سوي  به یاد بیاورید مثالً مفهوم «فئودالیسم»  زیرا ما ابزار دیگري در اختیار نداریم. 

ه معتقد بودند این مفهوم براي شکل مالکیت زمینداري در  ایرانی و عدم اطالق آن از سوي کسانی کهاي  مارکسیست
،  کالمتاهیستوریخودآگاهیِ  در  برگرفته از مارکس و ویتفوگل.  ندارد. یا مفهوم «استبداد آسیایی»    توضیحی  ظرفیتِایران  

 ها.و شب هاروزدر برابر گذران طبیعیِ  (تمپورالیتی)   تاریخی استبندِيو زمان » (تایم) زمان«  ،یکی از مهترین مفاهیم

  به به ناگزیر و    او .  نداردرا    تاریخابزار الزم براي فهم و تحلیل   ایرانی  هاي سنتی و بومیِ دیدگاهطباطبایی برآن است که  
به  درستی رجوع می الیاسجامعهکند مثالً  نوربرت  تاریخی  یاشناسی  کارل   پردازانی چوننظریه نزد  ها  تحلیل مفهوم  ، 

این هشدار را  گوف، لوئی آلتوسر و دیگران. همزمان اما ، ژاك لُلکاشمیت، کارل مانهایم، هانس بلومنبرگ، راینهارد کوزه
ایران که متفاوت با تاریخ اروپاي مسیحی است، براي متناسب با مواد تاریخ  را  دهد که ما باید دستگاه مفاهیم آنان  می

شناسی  . حتا وقتی که به طور اخص به دانش ایراننگاه اروپایی فاصله داشته باشد  ازبه نحوي که  خودمان بومی کنیم  
درست او این است   سفارشِ.  یمي دید ایرانشناسان غربی را از بیرون به درون تغییر ده زاویهپردازیم باید قادر شویم  می

از اطالق به مواد تاریخ خوکه دستگاه مفاهیم تاریخنگارانه باید قبل  بازاندیشی و  ي غربی  نو  از  با سنت  دي،  متناسب 
 از آنها استفاده شود. فرهنگی و مواد تاریخی ایرانی 
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تفاوت بگذاریم میان دو دسته از مفاهیم: یک دسته مفاهیم امروزینی هستند که خوانندگان باید متوجه باشیم و    ماولی  
،  دهد؛ مثل «انحطاط»، «سقوط»، «فروپاشی»، «بحران» طباطبایی ساخته یا وام گرفته تا مواد تاریخ گذشته را توضیح  

اند براي زیستهاي که میي تاریخ در زمانهي دوم آنهایی است که خود بازیگران صحنهو از این دست. دسته  «پیشرفت»
. مثالً راینهارد  ي دوم استغربی مربوط به این دسته  ها در کاربرد آکادمیکِاند. تاریخ مفهومبردهفهم اوضاعِ وقت به کار می

اي آلمانی از لفظ «پیشرفت» استفاده  ي سنتی در منطقهیک خانواده  پدرنخستین موردي که    از  زندمثالی میلک  کوزه
تواند تعبیر به  طبعاً وضعِ نوین از دید سنتی میبه زن و فرزندانش توضیح دهد.  کند تا وضعیت نوینی را بفهمد و  می

دهد و هم در زبان مردم عادي که با آن  هم در سطح زبان خواص رخ می  ،ك مفهومی«انحطاط»ِ سنت شود. این ادرا
هاي طباطبایی باید به این تمایز آگاه باشد زیرا  ي نوشتهخواننده  ) 219، ص  2002لک،  فهمند. (کوزهمیدنیاي خود را  

  تاریخی کند به آگاهیِ بازیگرانِیخود نویسنده گاه میان دو دسته از مفاهیم در نوسان است و آنچه را که خود تعبیر م
 دهد. نسبت می

پذیرد که به جاي کود حیوانی  خصوص گذار از سنت به امر مُدرن، فرض بگیرید که یک کشاورز در آگاهیِ خود میدر  
شیمیایی» استفاده کند که در ابتدا نسبتاً به آن دچار شک است اما حاال متقاعد «تواند از چیزي ناشناخته به نام کود  می

کند. او ممکن است از آن پس «کود» را در مفهومی متفاوت در زبان روزمره به کار گیرد و  شده که این یک بهتر کار می
اینکه  مهم ارتباط  تر  ب  تري انتزاعی  شاید در ذهنش مفاهیمدر همین  یا مثالً  ه تدریج ته چون «ترقی» هم  نشین شود. 

رجوع به پزشک سنتی یا دکتر مُدرن، یا   درهرآنچه مربوط به بهداشت، طب، مداوا، پاکیزگی، نجاست، و مرض است  
ها کند و انسانبه تدریج محتواي معنایِی مفاهیم سنتی را با محتواي جدید یا «مُدرن» پر می  ،حمام سنتی و حمام مُدرن

اگر مردم کماکان از مفاهیم سنتی و قضاقدري استفاده کنند، هرچند در ظاهر  اما  شوند.  نیاي جدید میآرام آرام وارد د
حال در نظر بگیرید وقتی به  دهند.  سنت به حیات ادامه می  جهانِدر شهر و با ماشین سر و کار دارند، هنوز در زیست

سنتی    هاي مفهومیِ، گذار از دستگاهرسیممی  اساسیو قانون  قانون،  آزادي،  مفاهیمی چون مشروطه، حق، فرد، فردیت،  
 شود.به مفاهیم مُدرن، چه اندازه پیچیده و دشوار می

هایی که طباطبایی به آنها شود. از جمله مفهومتر وارد بحث تاریخ مفاهیم میجدي   کمی»، طباطبایی  مکتب تبریزدر «
سنت، بحران، فضاي عمومی، افکار عمومی، مصلحت عمومی،   آورد:به دست میکمتر نظر دارد اما فرصت بحث از آنها را  
فرصت  برد اما  او این مفاهیم را به کار می  و از این قبیل است.قانون، حق،  پیشرفت،  انقالب، روشنفکر، گسست، تداوم،  

را   آنها  ایرانیتنقیح  میشان  درکاربرد  موکول  آینده  «کند.  به  کتاب  اندیشهدر  میزوال  مفهوم  »  از گوید  «پیشرفت» 
نویسی جدید ایرانی به کار گرفت.» (ص  آید بتوان آن مفهوم را درتاریخ. . . و به نظر نمی  «مجعوالت سدهء اخیر است

 گیرد که خویشاوند مفهوم اروپایی «پیشرفت» است؟ به کار میپس چرا خود طباطبایی مفهوم «انحطاط» را ) 356

به سیر تفکر   ، در کتابهایی جداگانهالزم  دید به موازات «تأملی بر ایران»  طباطباییمر مُدرن،  ت با اسنّدر مورد جدال  
تاریخ اندیشه از دید نویسندگان غربی نباشد   تکرارِ فقط    به ادعاي خود او   در چشم اندازي تطبیقی بپردازد کهاروپایی  
بر   آنها  بلکه  فهم  که  بگذارد  انگشت  مفاهیمی  و  خودبزنگاهها  «متفاوت»  تاریخ  از  ما  فهم  به  شکلی  ،  مانمتقابالً  به 

و غیرقابل اطالق بودن چنین (پرتستانتیسم و کالوینیسم)    مثالً فهم اصالح دینیِاختالفی، مدد برساند.  «دیفرنشال» یا  
 ي درستی براي مطالعات تطبیقی در تاریخنگاري است. این به زعم من شیوه. مفهومی براي اسالم

تفاوتی بسیار که    گیردهم مورد توجه او قرار می  رف» و تفاوت برداشت از سکوالریزاسیون در مسیحیت و اسالممفهوم «عُ
ماند. این ها همه  مهم است و بدون درك آن اساساً درك ورود تمدن اسالمی به عصر جدید فاقد مبناي تئوریک خواهد  
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تر شوند و او همواره تنقیح بیشتر و دقیقها، مطرح میهاي اصلی، یا در پانوشتهي بحثدر آثار طباطبایی اما در حاشیه
   اندازد. را به عقب می

توضیح هر مورد در هوا اما    گذارد مقطع تاریخی بر آن تأکید ویژه می  چندطباطبایی در  «بحران» نگاه کنیم.    وممفهبه  
وخالفت اسالمی به   تازیانکه در برابر هجوم    در طلوع تمدن اسالمیي سیاسی ایرانشهري  بحران اندیشه  . نخستماندمی

که به تأسیس   است  طالیی اسالمیي  در دوره  (!)   در وجدان انسان»مورد دیگر «بحران  بازد.  شود و رنگ می عقب رانده می
  هاي ایران و روس جنگ«بحران آگاهی» در زمان    ي تجدد،و در آستانه  ي اسالمی انجامید. در انتهاي دوران گذارفلسفه

  ، ول از آن ا استنباط متدگیرد، در نتیجه  . اما خود مفهوم بحران مورد واکاوِي طباطبایی قرار نمی  به همین ترتیب  نیز
 به این جمله دقت کنید: چیزي معادل استیصال و درماندگی براي یافتن راه چاره است. 

رسد که بود و به نظر می   بحرانی در وجدان انسان این دورهخاستگاه تأسیس فلسفه در دورهء اسالمی نیز  
تدوین   با  دیگر  فارابی،  و  فاضله  مدینهء  اهل  اخالقیرسالهآراء  و سیاسیـهاي  داشته  بحران  این  به  نظري   ،

زوال اندیشهء دانسته است. ( رفت از این بحران میچون یگانه راه برونهمتأسیس فلسفه در دورهء اسالمی را  
 )، تأکید از من153 ، صسیاسی

 پرداخت، مثالً جانشینی در خالفت می بود اگر او به بحران  ورتر میر، براي تحقیق طباطبایی، بسیار بادر دورهء مورد بحث
در آگاهی» منجر به «غیب» امام دوازدهم و شروع    نزد شیعیان چه نوع «بحراناین پرسش داراي اهمیت بسیار است که  

مفهومی سیاسی  غیبت»  دوران« عنوان  می  ؟شد  به  فارابی  زمان  در  اتفاق  از  افتد.  این  «غیبت»   سیاسیِ  مفهومِدرك 
بایست براي طباطبایی مهم باشد.  می  تاریخ مفهومیداشت که قاعدتاً از دید    برآیندهایی براي مشروعیت خلیفه/پادشاه

 کند. فارابی توجه او را بیشتر جلب میي سیاسی در اندیشهي عقلی با شریعت فلسفهموضوع نسبتِ ، در عوض

» منتشر شد، طباطبایی تز خودش «تصلب سنت» را با  نظریهء انحطاط» که چند سال پس از «مکتب تبریزدر کتاب «
کند. آنچه دچار «تصلب» کند. او دو نوع «سنت» را از یکدیگر تفکیک میمکث بیشتر بر خود مفهوم سنت تعدیل می

ون  اش بیرگرفتهي خاكي مشروطیت از حجرهشده، سنتِ متشرعان متکی بر «کتاب» (نص مقدس) است که تا آستانه 
متأثر از افالطون و  یکی  به وجود آمده،    «سنت» دیگر هم در کار است که در دوران «نوزایش» اسالمیدو  آید. اما  نمی

اسالمی «عقلی»  فیلسوفان  آثار  در  فارابی  ارسطو  ویژه  سیاست،  به  کهنامهدیگري  اندیشه   هایی  از  عناصري  ي  حاوي 
امروزه مدد رسان   ي ایرانشهرِيدر بازیافت اندیشه  شاید بتوانند،   اخیرسنتِ  دو  نشهري است. به گمان طباطبایی ایناایر

 باشد.

 

 ي ارائهشیوه  ـ 5 

کند بدون آنکه  تکرار میتوضیح دادیم  که در بخش سوم  هاي زیر توجه کنید که همان روش فهم تاریخ را  حال به جمله
زاي و این تکرار و تکرار و تکرار، در اِ  شرط فهم دومی) اولی پیش  ـ  به تاریخ واقعی  «اندیشه»(از    .اش را اثبات کنددرستی

 ي متون طباطبایی است: دیگر در همه استدالل، ویژگیِ

رساله دفتر  عنوان «این  به  تنها  دورهء گذار  تاریخیِ  به حوادث  اشاره  و  است  اندیشهء سیاسی  تاریخ  در  اي 
است و از این رو، در فصلی که حوادث تاریخی را  شهء سیاسی آورده شدهاي بر فهم درست تحول اندی دیباچه

   ) 19ص ،  اي بر نظریهء انحطاط ایراندیباچهام.» ( اي بسنده کردهکنیم، ناچار به اشارهمرور می
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این اشاره«از  به  این فصل  ایرانرو، در  تاریخی  از وجوه تحول  به برخی  از  اي  زمین بسنده خواهیم کرد که 
   ) 28ص همان، تواند باشد.» ( گاه تاریخ اندیشه و منطق درونی آن جالب توجه میدید

«اشاره به حوادث تاریخی تنها از دیدگاه تاریخ اندیشه و به ویژه تاریخ اندیشه سیاسی خواهد بود.» (همان  
  ) ترپایینصفحه، چند جمله 

نیم، و این اشاره با توجه به اندیشه و از دیدگاه  ک«در اینجا تنها به برخی از حوادث تاریخیِ این دوره اشاره می
«و البته، در این نخستین فصل تنها حوادثی را   چون درآمدي بر تاریخ اندیشه خواهد بود.» (همانجا) آن و هم

 )113ص همان، اند و . . . ( ایم که از دیدگاه تاریخ اندیشه داري اهمیتبرجسته کرده

هاي خود دارد آنهم نه یک بار و دوبار بلکه چندین و چندبار در طول نویسنده عادت به تکرار جملهبینید،  همانطور که می
بار تکرار    9آن     هاي پیش و پسِ»، فقط در بخش «درآمد»، این جمله و نکتهمکتب تبریزیک یا چند فصل. در کتاب «

آگاهی ایرانیان پدیدار شد و در اندیشه سنتی هاي ایران و روس بحرانی در  است، «به دنبال شکست ایران در جنگشده
 گسست روي داد و نطفه آگاهی نوآیین بسته شد.» 

مقام، در تدبیر امور  در همان کتاب مثالً این جمله را داریم که پایان آن تکرار همان شروعش است، «میرزا ابوالقاسم قائم
دیدگاهجنگ بر  تکیه  با  روس،  و  ایران  میهاي  عمل  که  هایی  گونهکرد  به  قدمایی،  سنت  رسالهبا  در  که  هاي اي 

هاي  بود، نسبتی نداشت. فهم سرشت الزامات دوران جدید، منطق مناسبات قدرت نویسان متأخر تدوین شدهسیاستنامه
ها در ساختار اجتماعیـ  سیاسی  آمدهاي این دگرگونیبود، و پیاروپایی، که پیشتر در صحنهء سیاست جهانی پدیدار شده

تر، «عباس میرزا و رجال دارالسطنه تبریز به  ) دو خط پایین58هاي کهن ممکن نبود.» (صن با تکیه بر سیاستنامهایرا
این نکته التفات پیدا کرده بودن که با پدیدار شدن دگرگونی مهمی در ساختار قدرت سیاسی، رابطهء نیروها و منطق  

 است.»  ار ساقط شدهها از درجه اعتبمناسبات جهانی، اندیشهء سیاستنامه

یابد که تکرار میاي خاتمهبا جمله  بندیک    :یافتنی است  هاي کتابهمهدر    ها به وفورگرافاها و پاراز این دست جمله
کم  رساند، بدون آنکه الزماً حکمش را ثابت کند یا دستبه شکل معکوس است و همان معنی را می  بندي اوِل همان  جمله

توان آورد. مثالً این قطعه هاي طباطبایی صدها نمونه، بدون اغراق، میهاي «مُدوّر» در کتابع جملهبپروراند. از این نو
ي اول است که ي دوم عین همان جملهکنم جملهنشیند اما احساس میکه آهنگ و مضمون آن به گوش من خوش می 

چه از نظر  هاي مکرر بود، اما آن دربار با شبح کاوهاند: «تاریخ دولت در ایران تاریخِ پیکار پتیارگیِوپس شدهکلماتش پیش
شد، بُتِ عیار هاي مسلح به مفاهیم نوآیین بود. زمانی که جنبش آغاز میماند، پدیدار شدن کاوهنویسان دور میراپورت

هاي نبود: شبح  نویسان پتیارگی را توان باز شناختن آنپیکار با پتیارگی به چنان شکلی درآمده بود که عامالن و خُفیه
 ) 88، ص نظریهء حکومت قانونپرهیبت  مفاهیم نوآیین!» ( 

شان اینجا نیست. اما چرا، بگذارید  اما دیگر لزومی به آوردن  امرا یادداشت کرده  هااین جملهتعداد به مراتب بیشتري از  
ام که دستگاه مفاهیم تاریخ گفتهچرخد را نقل کنم: «ي «مُدوّر» دیگر که با «از این روست که» دور خودش مییک جمله

جا توان بدون تنقیح آن مفاهیم درمورد مواد تاریخ و اندیشه در ایران به کار گرفت، و در اینو تاریخ اندیشهء غربی را نمی
اند، براي تبیین  هاي دین و غیره برگرفته شدهنیز خواهم گفت که بسیاري از مفاهیمی که از اندیشهء سیاسی، فلسفه

گذشته و توضیح وضع کنونی ما سودمند نیستند، از این روست که، به نظر من، بسیاري از مفاهیم تاریخ و اندیشهء غربی 
 ) 15، ص  نظریهء حکومت قانون در ایرانبا مواد تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران سازگار نیست.» ( 



 عبدي کالنتري ي نوشته               ایرانشهر طباطبایی    

۱۳ 
 

خواننده شما  ساختاگر  روي  اگر  اما  هیچ،  که  هستید  ایرانی  تیپیک  تحلیلیِي  توجهِ خاص   ار  آنها  مفردات  و  جمالت 
آید، گذارید، به طرز وحشتناکی کالفه خواهید شد. این طرز نوشتن، به هیچ رو از تسلط نداشتنِ طباطبایی بر زبان نمیمی

اي  ي ویژهاش هم بسیار وسیع است، (به «الجرم» هم عالقهي واژگانیبرعکس او به فارسی تسلط خوبی دارد و دایره
کشد، به خوبی  دارد)، و این تسلط هنگامی که او رساله یا کتابی را مرور و خالصه کرده تا تزهاي اصلی آنرا به ایجاز بیرون 

»، راجع به اصالح  حکومت قانوني توصیفی/ نقادانه به طرز درخشانی در فصل سومِ کتاب «پیداست. مثالً این ایجاز و ارائه 
 د.  نشوآبادي، حاج اسدهللا مَمَقانی، به بحث گذاشته میهاي آخوندزاده، شیخ هادي نجماله دینی، به اجرا درآمده آنجا که رس

دادن این بود که به خود بقبوالنم این یک نوع «دیسلِکسیِ  در نتیجه، براي کسالتِ آن تکرارها، راه حل من براي ادامه
مثل روش خاصی از آموزش دادن به کودکان » است که براي او اهمیت پداگوژیک دارد،  تیک طباطبایی نوشتاري» یا «

اعتنا به  مضمون «تصلب سنت قدمایی/ بی   هاي مشابه!ها یا ساختن ترکیبِ «مدور» از جملهکُندذهن، با تکرار جمله
ي آیین  هاي ایران و روس/ و شکاف در آگاهی / و پیدایش نطفهمبانی نظري عصر جدید/ به دنبال شکست در جنگ

ي عباس میرزا / به مقتضاي منطق مناسباتِ عصر  در چنبر تصلب / در دارالسطنه  /نی سنت قدماییااز مبجدید/ با اِعراض  
» مدام مکتب تبریز» به شکل جمالت کوتاه و بلند یا بسیار بلند مدُور در کتاب «در شرایط تصلب سنت قدمایی  /جدید

بگیرید،  طاقت بیاورید تا بتوانید حرف نویسنده را پی  اي ندارید کهزند و شما چارهزند و تیک میزند و تیک میتیک می
پی ارزش  قطعاً  میکه  دارید،  را  قطور  کتابهاي  این  از  یکی  خواندن  قصد  اگر  دارد.  مداد گرفتن  یک  با  توانید خودتان 

 !مشعوف شویدهاي مشابه را بیابید و عالمت بزنید و تیک

  

 ي ایرانشهر  ي اندیشهـ  6

و نه یک    اي خاص،  معین در دورهنه یک نظام سیاسیِ  ؛است  »اندیشه «یک    قبل از هرچیز  طباطبایی«ایرانشهر» نزد  
 است   درون مغزهافقط    ،کند می  سیروقایع    زبر فرا  »اندیشه«.  از تاریخاي  در دوره  مساحت جغرافیایی با مرزهاي روشن

و همیشه و    شودکند، تبدیل به آگاهی «ملی» میمیول  ملت حل  »روح«اندیشه در  .  آیدکند و جلو می می  حرکت  که
شود؟ از تعبیر گونه بازیافته میچامروز  ،»اندیشه«این کند. هدایت میحفظ و زمین را از قرنی به قرن دیگر جا ایرانهمه
 و ها،  اندرزنامه،  هانامهخداي ،  هانوشتهسنگ،  هاي سیاسی و تاریخیاند: اول متنکه شامل دو دستههاي به جا مانده  متن

  ، تشکیل شده: پادشاه آرمانی   ایدهاز سه  این اندیشه    .حماسی، تغزلی، یا عرفانیاعم از    هاي ادبیمتنو دوم    ؛ها سیاستنامه
ي عقلی  ایران باستان؛ فلسفه  گسترِ عدالتبه عبارت دیگر، فکر پادشاهیِ  سرزمینی.    یکپارچگیِو  ،  ودادگري   خردمداري 

همواره طی    » یا روح ایرانی روح فرهنگ« فراتاریخی که در  ؛ و نوعی آگاهی «ملی»ِدر عصر زرین تمدن اسالمی  یونانی
 ، طباطباییي  به گفته. استوحدت و بقاي تمدن ایرانی و عامل  هبودجاري  هاهزاره

اي فراهم  معنویت جدید اسالمی ـ شیعی و فرزانگی ایرانشهري شالودهدر عصر زرینِ فرهنگ ایران، ترکیبی از  
هاي شاهنشاهِی ساسانیان، نیروهاي زنده و زایندهء خود را از زمین که در واپسین سدهآورد تا سامان ایران

،  دیباچهاي پیدا کند. ( بود، بر بنیادي نوآیین استوار شود و در درون امپراتورِي اسالمی تشخّص ویژهدست داده
 )  295ص 

در عمل با    توسط محافل شیعی  ي ایرانشهري گوید بازپرداخت اندیشهکه می  ي زیرمقایسه کنید با جملهرا  ي باال  جمله
 .شکست روبرو شد
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هاي پی در پیِ آنان، و البته، یورش امام محمد غزالی در قلمرو نظر بر اندیشهء  با چیرگی غالمان ترك و یورش
هاي سوم تا پنجم (هجري)، بویژه در محافل شیعی، بازپرداختی از  ایرانشهري و خردگراي که در فاصلهء سده

زوال نیز تجدید نشد. (  پساي از تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران به پایان رسید و از آنبود، دورهآن عرضه شده
 )137، ص اندیشهء سیاسی

دید   از  ایران طباطبایی، در یک  اساساً  دلیل سقوط  دورانی هزار ساله،  براي  اندیشه  زمینتعمیم کلی  نشدنِ  ي  تدوین 
فقدان  است!    ایرانشهري  عقلی«اندیشهي  پشتوانهاین  نمی  »ء  که  به  بود  راه  و  توانست  ملی  عظمت رستاخیر  تجدید 

 توان به تاریخ سیاسی نظر کرد:تر نمیآلیستیاز این ایده ! ببردزمین ایران

هاي . . . کوشش خاندان   اي کاري و نهایی بر پیکر فرهنگ و تمدن ایرانی فرود آمد غوالن ضربهبا یورش م
براي احیاي فرهنگ و تمدن ایرانی، ء ایرانشهري  زمین و نمایندگان اندیشهبراي تجدید عظمت ایران  تبارایرانی
اي از اندیشهء عقلی بود، راه به جایی نداشت و طبیعی است که محتوم به شکست فاقد پشتوانهجا که  از آن
میبود.   نهایت  در  که  «ملی»  وحدت  اندیشهء  حالت،  بهترین  در  و  عمومی»  «مصلحت  راه مفهوم  توانست 

، دیشهء سیاسیزوال اندر اندیشهء دورهء اسالمی تدوین نشد. ( ، علمی و فرهنگی ایجاد کند،  رستاخیزي «ملی» 
   ) 137ص 

و وحدت    عظمت گذشته متضمن وحدت «ملی» بود   تجدیدي ایرانی،  هاي میانهسدهعصر تاریکِ  در ابتداي    ،نزد طباطبایی
ي عقلی» داشت، و چون این «اندیشه» تدوین نشد، وحدت «ملی» پا نگرفت ي «اندیشهپشتوانهملی نیز پیشاپیش نیاز به  

 : زمین دچار شکست شدو ایران 

است، اما وحدتی که شالودهء شده و تحقق یافته  گر، نه در عمل شاهان که در سخن شاعران جلوهوحدت «ملی»
دستخوش  تواند به آسانی  اي خردمندانه، بلکه بر احساسات زودگذر و چه بسا سطحی باشد، مینه اندیشهآن  

خواهی، آمدن مقدمات جنبش مشروطهزوال و نابودي شود و با توجه به تاریخِ دورهء اسالمی ایران، تا فراهم  
آن، می از  که  و حتی پس  بودهتوان گفت  ایپیوسته چنین  «ملی»  وحدت  پشتوانه راناست.  فاقد  اي  زمین، 

شعر و عرفان اندیشی و بر پایهء شالودهء نااستوار  وناچار هر عملی از مجراي احساسات و خام  خردمندانه بود
 ) 149 توانست داشته باشد. (همان، صاست و به همین دلیل، پایانی جز شکست نمیانجام شده

ع با به سازگاري تشیّجواد طباطبایی  نود نخواهند شد اگر بدانند  ایرانشهري احتماالً خش  ي فروشندگان امروزینِ اندیشه
ي مالک  ــ به ویژه در بخش «عهدنامه  »البالغهنهج«فاضل مشهدي ازفارسیِ  ي  ترجمهایرانشهري باور دارد و    ي اندیشه
  .کنددرك می دارد خویشاوندي  ایرانشهري  هاي نامهسیاسی که با آیین ي اي برجسته از اندیشهرا نمونه ــ اشتر»

اندیشهء سیاسی قرینهء روشنی است بر ، تأکید بر ضابطهء «مصالح مرسله» به عنوان مفهوم بنیادین  از سویی
،  سوي دیگر  هاي ایرانشهري دارد و  از نامهالبالغه) پیوندي با آیینجاز دیدگاه سرشت اندیشه، این اثر (نهاینکه  

پروري»  . . تأکید بر «رعیت  ء یافته است.به «مرتبهء عبادت» ارتقا  خدمت به رعیت به عنوان ضابطهء دیگري 
حفظ   آیینسنتبا  با  نیز  گذشته  دادگر  فرمانروایانِ  با  هاي  نامههاي  تا  دارد  بیشتري  همسانی  ایرانشهري 

  ) 352، ص  . . . اي بر دیباچه(  ها.شریعتنامه

به  خلیفهالبالغه  نهج در حقوق  را  ورزیدن  و حق«عدالت  می  گزاري» الناس  طباطباییترغیب  و  دلخواه  کند  نتیجه    به 
  در این کتاب بر تعابیرو «رضایت مردم»  ء سیاسی»  که «مفهوم مصلحت عمومی به عنوان مفهوم بنیادین اندیشه  گیردمی
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و احکام    ء عُقالیی» استبرداشت از مصلحت عمومی خود یک «ضابطهاین  .  استکردهلویت پیدا  ودینی و احکام شرعی ا
گسست در عین تداوم نیست که طباطبایی آیا این همان    ) 354کند. (همان، ص  «تابع منطق امور دنیوي» میشرعی را  

عی را تابع منطق البالغه با ضوابط عقالنی، احکام شربود در ایران نداشتیم اما اروپاي مسیحی داشت؟ اگر شیعه و نهجگفته
ي ایرانشهري  البالغه مشابه با اندیشهتأکید نهجبه باور طباطبایی،   !طالیه دارِ فکر سکوالر نیست؟کند، آیا  امور دنیوي می

خردي   ي فاضله، بلکهمعطوف به مدینه  نه انتزاعی و  ،» فیلسوفاند عملی است که بر خالف «عقل رَدوران باستان، بر خِ
این برداشت نیز وجه دیگر    دانایان و فرزانگانزنی با  راي  مملکت است.  عمرانِآبادانی و  پراگماتیک معطوف به این جهان و  

 را پیشِ البالغه  شد یک نسخه از نهجآه اگر می  کند. ي ایرانشهري میکه آن را همسان اندیشه  از حکمرانیِ دادگستر است
خواند، حاال ایرانشهرمان  گذاشتیم، شاید در همان پاریس، وقتی که طباطبایی در آن شهر درس میروي امام خمینی می

   لبریز بود از داد و خرد!

در دوران اسالمی پایان عصر زرین  و    ي ایرانشهري پس از سقوط ساسانیان«چه عواملی باعث افول اندیشه  اگر بپرسید،
هاي وقت، افکار سیاسی دوران اسالمی، پاسخ روشنی نداریم. ما توصیفاتی از خالفت هاي طباطبایی  در نوشته  بازهمشد؟»  

در هاي بعد داریم، اما  دورهدر  هاي مطلقه  سلطنتو  کان،  یابی ترقدرتهجوم مغوالن،  نقشِ خردستیزانی چون غزالی،  
تاریخی قادر نیست این    عینیِو نه علیت رویدادهاِي  و «منطق درونی اندیشه»  ح فلسفینه توضیهاي طباطبایی،  نوشته

توضیح    به روشنیي بعد را  دوران هزارسالهباِر  زیاني  تحول پارادیم حکمرانی از شاهنشاهی باستانی به سلطنت مطلقه
باور طباطبایی، میان  دهد.   بر خالف  این است که،  ، دوران اسالمی  سلطنتِباستان و    شهریاري به احتمال زیاد، دلیل 

  باور دینی و باور سیاسی استوار بودند ، زیرا بر ادغام  تفاوتی بنیادین وجود ندارد، هم آن و هم این از بنیاد «مطلقه» بودند
 .کردبلور پیدا میت ي آفریدگار روي زمیننمایندهبه مثابه  که در وجود یک شخص

در مواردي او سلطنت مطلقه خط تمایز آشکار بکشد.  ه میان سلطنت شاهان باستان و  کند کطباطبایی تالش بسیار می
حاکم  باستان نیز    به او گوشزد شد که شاهِ شاهانِتا اگر  ،  شودمیفرق مفهومی قایل  هم  میان «مطلقه» و «خودکامه»  

ماند. بند میکرد و به «قانون» پاي صادر می  با اطرافیان  مشورت  رأي خود را درو    بود، او بگوید اما «خودکامه» نبود  مطلق
شاهان  /خلیفه  شخصیتِ فردِيتضاد  را شاید بهتر بتوان در    سلطنت  روشِنوع  تضاد دو  براي ما روشن است که    در واقعیت
متوکل   او  نشد و جانشیکه حتا به رافضی بودن متهم می  رِي مأمون عباسیدانشان داد، مثالً رواي اسالمی  اوایل دوره 

می،  و اهل ذمه را از دولت اخراج کرد و مراکز مذهبی غیراسالقرآن را برچید    بساط تفسیرِ  گري عباسی که از فرط قشري 
با متدولوژِي طباطبایی باید نتیجه    ) 147-143، صص  زوال اندیشه سیاسی در ایرانها و کلیساها را ویران ساخت. ( کنیسه

 ! پایبند قرآن و شریعت مانده بود نفوذ کرده اما متوکل ي ایرانشهري اندیشه هایشدر رگمأمون بگیریم 

برخالف باستان را که بخوانید، به این نتیجه خواهید رسید که    ایرانِسیاسیِ    االهیاتِ  به  اجعشما هر تحقیق تاریخی ر
مفهوم و دو واقعیت متمایز و متضاد نیستند، هر دو از بنیاد سلطنتِ ایرانشهري و سلطنت مطلقه دو    ،طباطباییتصور  

  راستین یانتِو د   موروثیحکومتِکه توأمان    عادل و خردمند  شهریارِذاتیِ هردو است.    ،خودکامگی .  یکی و همان هستند
ي خدا بر روي  در مقام نماینده  ،تاریخی  داشته، در واقعیتِمتجسم    اختیار مینوي و     کیانیفرّ من  را در شخص خود به یُ

بوده  زمین، عادل  هرگز  نه   ،خردمندهمیشه  نه  ،  نه  داریوش.  مدارقانون   چندان  و  و  کوروش  ونه    ،نه  و   اردشیر    شاپور 
 ! »تمدن اسالمی «عصر زرین  سُنی و شیعیخلیفه/شاهانِ نه   ،انوشیروان

ایران باستان هاي  امپراتوري باستان بخواند در نخواهد یافت که  ایران    شاه آرمانیِبه  کسی که متن طباطبایی را راجع  
حا  جملگی استبدادي  کمیتاز  تئوکراتیک  میهاي  که  تشکیل  خراجشدند  مردم  سنگیناز  کمرشکن   هاي  عوارض  و 

مبتنی بر امتیازات کاستی به نفع   سیستمِ ،  بردندو تجمالت بهره می  براي برپاساختن کاخها  یبردگکار  از  رفتند،  گمی
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پروري جاسوس  و سیستمِدولتی  هاي  و ساتراپ  ، و سردارانهاو کارکنان آتشکده  و موبدان  دین، مغانسران  اشراف دیوان و  
بردند و می  حمله  در غرب  تا لیدي و یونان  در شرق  از هندها به همسایگان خود  که این امپراتوري   ؛داشتندو خبرچینی  

تحکیم هرچه بیشتر  ، بادر عقیده و باور دینیکه  ؛گرفتندنیمت میبه غ شان راثروت  کردند ومتصرفات آنان را غارت می
و    درباریان چه در میان  ،هاي خونین بودها» مدام رقابت«باالییدر میان    ؛ کهتابیدندهاي رقیب را برنمیآیین  ،خداییتک

باالي جامعه قدرت و تجمالت و چه میان سران دین و    جانشینان احتمالی پادشاه پایین فقر  و فساد  دربار.  شدید و  ، 
خشونت و  :  شقاوت بود  فقط شکوهِ  ایرانشهري»  سیاسی   ي پسِ پشت «اندیشه  !هاي انقالبیجنبش نارضایتی و شورش و  

از درون رو به پوسیدگی     دربار و دیوانیان و کاهنانبا فساد داخلیِکه دیر یا زود    کشی و امتیازات طبقاتیبهرهخونریزي و  
و پرشکوه     سیاسیِ هاِيدستگاهدم و  اي استثنا بر این  تا اندازه  هاي پارتو دوره   ایرانفقط دوران هلنی/یونانیِ  !گذاشتمی

  .تباهی بود

مییک   عالقه فیلسوف  تاریخ  واقعیات  به  «من  بگوید،  پاسخ  در  من  تواند  هدف  ندارم.  آرمانی،  اي  طرحی  برساختن 
هاي تخیلی قرن ي فارابی، یوتوپیاي تامس مور، یا انواع کمونیسمي فاضلهمدینه  ،اي از جنس جمهور افالطوننامهسیاست

اي از نامهسیاستتدوین  دهد.»  ما است، نه توصیف آنچه در واقعیت مادي رخ میاي که چراغ راهناندیشه  نوزدهم باشد.
  سیاسیِ   ي گران اندیشهرسد تبلیغباشد، اما به نظر می جواد طباطبایی به آن مبادرت کردهکاري نیست که    ،این دست
انسانی و ماوراء طبیعی به  دي فراـتوانید موجوفقط در این صورت است که شما میاز او همین انتظار را دارند.    ایرانشهري 

 هاج و واج خود بفروشید! » را به مشتریانِي فصول همهبراي ـ اش نام «شاه آرمانی با فره ایزدي 

وحدتِ در عین کثرتِ آن سازِ  سبب،  "خداي بر روي زمین"،  شاه  "شخص"برابر اصول اندیشهء ایرانشهري،  
آمد.  به شمار می   این نظام سیاسی  "نهاد"، اما الجرم، استوارترین  یگانه نهاداقوام بود و بدین سان، شاه، اگر نه  

 ) از خود طباطبایی »خداي روي زمین«و  »شخص «ـ تأکید بر  115، ص اي بر نظریه انحطاط ایراندیباچه( 

کلیدواژه بفرمایید:  به  توجه  استوارترین  ي «الجرم»  ایران  بخشنهاد وحدتشاه الجرم  تاریخ  این اگر  بود!    در سراسر 
هاي  چار «ایدئولوژي آیا ما دآنها را درنیابیم، آیا ما هم به قول طباطبایی دچار «مانع معرفتی» هستیم؟    ها و ضرورتِ الجرم
 و تمام؟ به سادگی خائن هستیم ایرانشهري  سیاسیِ ي اندیشه به قول فروشندگان یا اینکه ایم؟شناسی» شدهجامعه

اي دچار انقراض  اگر سلسلهدر ایران بود؟    »بخششاه استوارترین نهاد وحدت «اینکه    ،این حکم درست است  واقعاً  آیا  اما
از جانب کسانی که ایرانی نبودند (اسکندر، چنگیز، تیمور،    گرفتشاهی دستخوش هجوم قرار می   شد، اگر سرزمینِمی

افغان اما به سلسله) محمود  ایرانی بودند  یا    » شاه «خود را  به دنبال پیروزي  ها نیز  طبعاً آن  رقیب تعلق داشتند،هاي  ، 
گر را «تداوم این تغییرات بنیادي و گاه تخریبتوان  می  کردند.  نهاد حاکمیت یا «دولت» را تصرف میخواندند، آنها نیز  می

و تکه پاره شدن قلمرو دانست و سپس    ثباتی و هرج و مرجدورانی از بی   ،تربینانهواقعتوان،  » خواند اما می قلمرو  و ثبات
خودکامه عامل وحدت سرزمینی بودند و برخی   به این اعتبار، برخی از شاهانِ.  حاکمیت  ي اقتدار مرکزِياحیاي دوباره

هایی اضافه شد و خش ثابت و با دوام نماند. بوحدت سرزمینی نیز  ثباتی و تجزیه.  ومرج و بیدیگر عامل ضعف و هرج
برخی   و تدبیرِ سیاسی  کرد، زور نظامیوحدت سرزمینی را اعاده میآنچه این  طبعاً  .  هایی براي همیشه از دست رفتبخش

   ي ایرانشهري»!«نظریه اي خودآگاهیِ فلسفی نسبت به گونهبود، نه  از شاهان

تر به دنبال نقل قول باال چند خط پایین،  شودگویی میو در نتیجه دچار تناقض  طباطبایی خود به این واقعیت آگاه است
نهادمی به طور «پی در پی» دچار «فروپاشی» می  نویسد  این فروپاشی  شدشاهی  نظام حکومتی   هايها «از ویژگیو 

 شاهی پاد  هماهنگ کند که نهاد در ذهنش  باید    د خواننده خو  ).  115، ص    اي بر نظریه انحطاط ایراندیباچهایران» بود. ( 
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 فروپاشی دچار    پی در پی«الجرم  همزمان    ،آمد»این نظام سیاسی به شمار می  استوارترین نهادالجرم  گفته شد «که  
تاریخی ایران» است طی دورانی  پرداز «زوال اندیشه» و «انحطاط  از هرچه بگذریم، باالخره جواد طباطبایی نظریه    !»بود

 بخش. نه چندان استوار باقی مانده بود و نه چندان وحدت ، به تناوب،در واقعیتپادشاهی پس نهاد هزار ساله! 

ساز. همانند مشروعیت  ، چیزي نیست مگر یک ایدئولوژِيباشدي خدایان  «فره ایزدي» که همان اتصال به نیت و اراده 
ي ساطري است بر قهر برهنه که فرمانرواي دهد. پردههاي طبقات حاکم، واقعیت را وارونه جلوه میبسیاري از ایدئولوژي 

اس براي  روحانی  و  دیوانی  برگزیدگان  و  ترویج میخودکامه  استمرار حاکمیت خود  و  فرودستان  دید    اند.کردهتثمار  از 
و به هیچ وجه از آن   بودهساز براي استبداد آسیایی  ایرانشهري، روکشِ مشروعیت  سیاسیِ  ي ظریهنشناسی تاریخی،  جامعه
 ساالري را هدف داشته باشد. آید که مردماي براي دولت امروزین و آینده بیرون نمینظریه 

امروزمی  پس به  اندیشههامروز  !رسیم  باشد  قرار  اگر  طباطبایی،  «پروژه»ي  طبق  ساز    سیاسیِ  ي ،  زمینه  ایرانشهري 
بخش در آن خواهد بود و نه الزاماً  ي جدیدي براي دولت و حاکمیت در ایران باشد، تأکید اصلی بر عناصر وحدتنظریه 

اي از پیدایش جهان و نظمِ مقدسِ  بتنی بر کازمولوژيِ اسطورهماي آناکرونیستیک و  پادشاه آرمانی/فرّ کیانی که ایده
است. هیچ  انسان مُدرن،  بوده   مدرنـو پیش  هاي باستانیتمدن  که فقط مختصِ  اي شناسی، کیهاناست  حاکم بر آن

اي و االهیات  سکوالر، و دموکرات حتا اگر اعتقادات دینی هم داشته باشد قادر نخواهد بود به آن کازمولوژي اسطوره
 رجعت کند.  اشسیاسی

شود این وحدت در اصل «وحدت در کثرت»  پس نه فرّ کیانی، بلکه «وحدت» اسم رمزِ امروزینِ پروژه است. گفته می
، و جاهاي متعدد دیگر). منظور از «وحدت در کثرت»، پذیرش حد خفیفی از هویت اقوام گوناگون  115ص    دیباچهاست ( 

است تا زمانی که آنها دم از خودمختاي فرهنگی و ترویج زبانِ بومی نزنند. اگر چنین کنند ضرورت «وحدت» ایجاب 
 الی دهد. طلب گوشمکند که دولت مرکزي آنها را به عنوان تجزیه می

شناختیِ پسِ پشت این «پروژه» را طباطبایی در موارد متعدد اینگونه طرح کرده، «مایهء ثبات پرسشِ تاریخی یا جامعه
زمین حکومت کردند، چه بود؟»  هایی که بر ایرانو تداوم قلمرو سرزمینی ایران در دولت مستعجلِ فرمانروایی سلسله

«ثبات و تداوم   ) است، یعنی بار ایدئولوژیک دارد.loadedها «لودِد» ( قول فرنگیامروزه به    پرسش  خود این  (همان جا).
، به مثال «روح»  اما حتا اگر این ثبات و تداوم رام.  انگیز است چنانکه در باال اشاره کردیبحثآمیز و  اغراقبرداشتی  قلمرو»  

اي به یافتن دالیل تاریخی یا  بگیریم، طباطبایی عالقهها همواره مفروض  ایرانیستي پانبه شیوهدر فرهنگ و تمدن،  
دانیم افتد. و ما میي ایرانشهري» میجوید و قرعه به نام «اندیشهشناختیِ آن ندارد، او پاسخش را در «نظریه» می جامعه

باشید، شاید جاب نشدهي ایرانشهري «مایهء ثبات و تداومِ قلمرو» است، اگر شما مرود! اندیشهداستان از اینجا به کجا می
اندازه دل به  شاید  نیستید،  «قلمرو»  به  وفادار  و  ایرانی  کافی  جهاني  روشنفکر  شاید  دارد،  تجزیه  هواي  وطن تان 

 شود «خائن به منافع ملی»!  اینها همه میِ ي فارسیگراي انترناسیونالیست هستید، که ترجمه(کاسموپولیتن) یا بدتر چپ

هایش همه جا طباطبایی در نوشته.  نیاز داریم  »تعلق ملی«یا همان    هویت  یگر به واکاوي حسما بار د  رسدبه نظر می
در   را  آنگیومه می«ملی»  که  این خاطر  به  احتماالً  کند  را  آورد،  مُدرن  متمایز  ملی  دولتِ  با  که  آن  امروزین  معنیِ  از 

 )nation-state  .ران و مخالفان طباطبایی، این «ملی» در گیومه هاي آتشین میان طرفدااما در بحث ) پیوند درونی دارد
ي  دو گونه شود.  روید و تبدیل به هویت اصلی یا زیرساختِ آگاهی ملی به معنیِ مُدرن آن میاز گذشته به امروز فرامی

با یکدیگر  متفاوت از حس تعلق جمعی، یکی پیش گران حتا به چنین تبلیغشوند!  مخلوط میمُدرن و دیگري مُدرن، 
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آگاهی ملی عصر جدید یکی و همسان هاي گذشته را با  ها و هزاره«آگاهی ملی» سدهتمایزي هم دیگر قایل نیستند و  
 اي بکنیم. اشارهپیش و پس از دوران مُدرن  دو نوع حس تعلق جمعی    مختصاتِ بار دیگر به  اینجاست که باید  پندارند.  می

تجربه  لحاظ  تعلق گروه  ي برا  ،یستیز  ي از  انواع «احساس  ندارد  امکان  آنها   »ِیما  اعصار دور همانند  در  را  گذشتگان 
تعلق، مثالً چمیاحساس کن تمدن   ،یساسان   ،یونانیاسکندر    ،یکه مردمان در دوران هخامنش   ي زی. آن تجربه و حس 

که  یمختلفِ فالت ي هادر خطه  ي ا منطقه ي هافهیو طا ک»ی ن«ات ي هادولت شتریو ب ي عصر مغوالن، ترکان، صفو  ،یاسالم
ما به دور     نیامروز   يوجود   يو  تجربه  یادراك حس  ي طهیاز ح  اند،کردهیدر خود حس م  میشناسی م  رانیبه نام ا 
 ی نوعبا گذشتگانِ دور،    یتی هو  وند یپ. تنها راه  دهیبه ما نرس  می مستق   یانجیاز راه م  یعیتجربه به طور طب  نیا  است.

که نسل به نسل    وستهیواحد و پ  تیبا هو  یخیفراتار  »ِی «مل  یاز همبستگ  ي ساختن تصور  یعن یاست،    یخشونت مفهوم
باشد،   تواندیآن متعدد  م   ل یاست. دال  یروان  یبیخودفر  کیو    کیدئولوژیا  ي دستکار  کی  نی. ادهیبه ما رس   انقطاعیب

شکست، شرم   ي و تجربه  یاسیس  ي هیشدن، هراس از تجز  رتیسیو ب  تیهویحاضر، ترس از ب  ي در لحظه  یاحساس ناامن
از هراس،    یحاک   یرفتار تدافع  کی  سمیرانیاو پان   یافراط  سمیونالی. ناسرهیبودن و غ  اثریو ب  یقدرتی حس ب  گانه،یدر برابر ب

  جه یست، در نتی وصل ن  خیدر امروزِ تار  ییت که به جااقتدارِ کاذب اس حقارت است.    ي ترس، و عقده  ِينژندروان
استوار بودن امروزش   ي برا  ي ثابت و محکم و قو  ي به دنبال سکو  .رد یرا از عظمت گذشته بگ  اشتی حقان  خواهدیم
واقعگرددیم در  اما  ن  یتیهو  چی ه  ت،ی.  هستیخالص  «سرنوشت    تیرواکالن  چی.  دارا  کیاز  که  و    ي ملت»،  وحدت 
 يخنگار یکه در تار  می نیبیها، باشد وجود ندارد و اگر م ها و هزارهبزرگ، سده  یزمان  ي واحدها  یو تداوم ط  یکپارچگی

تار  نیا  د،یعصر جد انواع  به شکل  با سرکوب   ي خنگاریتار  نیا  ده،یگرد  نیتدو  »ی «مل  اتیادب  ای  »ی«مل  خیسرنوشت 
در غرب،    دتریجد  ي خنگاریتار  ي هااست. روشتوأم بوده  اریبس  ي »هایو حذف «ناخالص  ي اهیحاش  ي و صداها  هاتیرواخرده
در    ز یقرار داده و ما ن  ي نظر جد  دی را مورد تجد  هاتیرواتیآلترن)، آن کالفرودست» (ساب  ي و «صدا  ن»،ییاز پا  خی«تار

   .میکن نیچن  دیبا رانیا

تار  رانیا زبان  و فرهنگ  خی از لحاظ  قوماست. وجه   یتیکشور چندهو  کی،  و حتا  تعلق  و احساس   ،ینید  ا ی  یاشتراك 
  ک ی  یاست، دوم  یو زبان  یخیتار  ينهیرید  ي هاشهیبا ر  مدار»تیاز نوع «هو  ی. اولیملّ  تعلقمتفاوت است از احساس  

اندرسون، که در دوران مُدرن و عصر تجدد، با ظهور وجه    کتی) مُدرن، به قول بندimaginary(  ي الوارهیخ  ایبرساخته  
و    یدرس  ستمی س  ،ي سراسر  ي هارسانه  ،صنعت چاپ  ،ي کشور  دیجد  ي «دولت/ملت» و مرزها  لیو تشک  ي دارهیسرما  دیتول

ما .  ردیگیمردم شکل م   یدر آگاه  رهیو غ  ردیخطه (کشور) را در برگ  ي عام که همه  ینیقوان  ،ي و سراسر   دیجد  یآموزش
امپراتور وسطا،  قرون  در  باستان،  دوران  استبدادها  م،ی قد  ي ها ي در  فئودال  ،ییایآس  ي در  خان  سمیدر  نظام  و    یخانو 

مدرن و ارتش مدرن هم    ی. دولت با ابزار مدرن و بوروکراسمیانداشته  نیامروز  ریبه تعب  »یتعلق «مل  ساحسا   ،ينداریزم
امیانداشته ا  رانی.  دولت/م  یرانیو  مثابه  ملبه  تعلق  احساس  و  «ناسمُدرن  ي ها برساخته  ،ی لت  عنوان   سم» یونالیاند.  به 
  ک ینخست بر اساس وجود    ي «دولت ـ ملت» در وهله  سیکه خود تأس  میریاست ما بپذ  لیما  ي دئولوژیو ا  ینیبجهان
دولت    نیآن است که ا  یخیتار  تی فرهنگ متجانس و همگن صورت گرفته. اما واقع  کی و    ک»ی«ارگان   ي همبسته  تیجمع

نظام آموزش   دیجد  یمل با  بوروکراس   کدست،یو    ي سراسر  یاست که  تثب  ي کارمند   یو  و   يمرزها   تی در سطح کشور، 
  ی حساس همبستگ ا  یبه نقاط دور، باعث و بان  ع یو امکان مسافرت سر  ي گذارل یو ر  ي ساز جاده  ،یو بازار مل  ییایجغراف

«ملشودیم  »ی «مل تعلق  حس  تشک  »ی.  متعاقب  مدرن،  عصر  مرکز  لیدر  نهاد   ،يدولت  آن  بر  مقدم  .  شودیم  ي نه 
 کیارگان  يهااستعاره  ي ریکارگ  بهرو،    نی. از هماندیمربوط به جوامع کوچکِ ماقبل صنعت  ک»،ی«اورگان  ي ها یهمبستگ 
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بزرگ    ي لهیقب  کیشود. «ملت»    یخطرناك تلق  تواندی) می دولت  /ی(مل   ي در سطح کشور   ي فورمال و صور  یهمبستگ   ي برا
  !ستین کدستی

نظارت،    ي است که در دوران ماقبل مُدرن وجود نداشته، حامل ابزار و تکنولوژ  ي ادهیپد  یدولت  نیدر عصر مُدرن، ماش
شود، و ما به عنوان  یی دولت»ي سوار بر چنین ماشینی میهر «نظریه.  شرفتهیپ  اریبس  یکنترل، اسارت، و کشتار جمع

ي  مردي با اندیشه اي پشت فرمان این ماشین خواهند نشست.  مان  باشد که چه کسانی با چه نظریهشهروند باید حواس
 ؟ ایرانشهري براي تمام فصول 

ي  به مرتبه   دانشگاهی   یک روشنفکر و پژوهشگرِ  جواد طباطبایی از مقام  اجتماعیهاي  از آنجا که این روزها در رسانه 
نیکویی از    یا توییتِ  بگذارید با جمله   در این نقش فرو رود ــ  آیدبدش نمیهم  ــ و خود او    کاهنی و موبدي ارتقاء یافته

بله،   هاي مکرر بود.»کاوهح  بَاین صحبت را به پایان ببریم: «تاریخ دولت در ایران، تاریِخ پیکار پتیارگیِ دربار با شَخود او  
  که برخاك   ،فرّ از میان مردم بی  شماربیهاي  کاوه  برابر شبحِدر    اشفرّ کیانیپتیاره و    دربارِداستان همیشه همین بوده:  

 ///  . . همیشه همان. . و باز افتندبر خاك میباز خیزند و افتند و به پا میمی
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