
ایرانشهر طباطبایی

عبدی کالنترینوشتهی

فرضیه ی انحطاط -۱

دودههپیش،نامجوادطباطباییباعنوانهاییمثل»زوالاندیشهدرایران«و»انحطاطایرانزمین«شناخته

میشد.اولیدربدوامربهنظرمیرسیدنوعیگرتهبرداریازنظریهی»امتناعتفکر«ِآرامشدوستدار

شمسیازسویدوستداروباتالشغالمحسینساعدیدر۱۳۶۰اوایلدههیفیلسوفمقیمآلمانباشدکه 

اروپابهچاپرسیدوموضوعآنشکسِتعقالنیِتفلسفیدرتمدناسالمیبودکهدرنهایتمنجربهتسلِط

فرهنگدینیاسالمیو»ادبیات«بهویژهازنوععرفانیبرفضایذهنیتایرانیگشتوبرآیندآندر

دورانمعاصرباعثپوکیومیانتهیبودن»روشنفکریایرانی«شدکهآرامشدوستدارازآنبه

»دینخویی«تعبیرکردهبود.اینشباهتظاهریبودوارزیابیهایدوستداروطباطباییازفلسفهیاسالمی،

اسالِمایرانیوتشیع،ومیراثدینی/سیاسِیدورانباستاندردوجهِتکامالًمخالفیکدیگرحرکتکرد.از

نظریهیزواِلاندیشهکهبگذریم،مفهومونظریهی»انحطاطایرانزمین«اماازخودطباطباییبودمشتمل

برنوعِخاصیازدورهبندِیتاریخیبرایفهمسیرتحوالتسیاسیدرحوزهیجغرافیایِی»ایرانزمین«.از

همانابتدااصرارداشتکههدفاونهتاریخنگاریبلکهبررسی»سیراندیشهیسیاسیطبقمنطقدرونِی

آن«است.رویدادهایتاریخیفقطتاجاییکهآن»منطقدرونی«راتأییدکنندموردمالحظهقرار

.میگرفتند

برایمنجالبوکنجکاویبرانگیزبودکهیکنویسندهیایرانیقصدکندهمهیالگوهایآشنایدورهبندی

تاریخیمتداولدرغرب،مثل»باستان/قرونوسطا/مدرن«،یا»بردهداری/فئودالیسم/سرمایهداری«،یا

»وجهتولیدآسیایی«والگوهایمشابهدیگرراکناربزندوجاهطلبانهبخواهددورهبندیابتکارِیجدیدیاز

کلتاریخایراناززمانهخامنشیانتاامروز،طبق»منطقدرونِی«نوعیتاریخنگاری»فلسفی«،پیش

بگذارد،آنهمدرچشماندازیتطبیقیباتاریخسیاسیغرب.چهکارشگفتی!بهویژهدرعصرتخصصیشدن

رشتههایعلوماجتماعی،تخصصیشدنتاریخنگاری،وازاعتبارافتادنکامِل»فلسفهیتاریخ«قرن

«چهمیتوانستباشد؟شاهکلیدفهمفرهنگوسیاستطیقرنها،وراهمنطق درونینوزدهمی!آن» 

برونرفتازباتالقزوالوانحطاطامروز!»ایرانینمیتوانددرموادتاریخوتاریخاندیشهءخودازپشت



مکتبتبریز"شیشهءکبود"ایرانشناسینظرکندو"هویت"خودراازمجرایآگاهِیانسانغربیدریابد.«) 

بررسِینوعی«،عالوهبرزوال»اندیشه«،   نطریهانحطاطدرایراندیباچهایبر(درکتاب»۱۶ص 

کاراکترتیپیکایرانی)یاشاید»ملی«(یعنیهمانمنِش»سستعنصریونادانی«مزمنوتاریخِیایرانیان

بامقدارزیادیارجاعاِتتاریخیمشخصبهرفتاروسرشِتشاهان،وزیرانوخاصانوسفیرانآنها،وبا

عطفتوجهبهمفهوِمغربِی»کنجکاوی«بهنقلازهانسبلومنبرگ،وفقداناین»کنجکاوی«درایران،تا

اندازهیتشریحمیشود.این»سستعنصریونادانی«درکاراکتِرایرانی،چهنسبتیباآن»آگاهیملی«ِ

غرورآفرینداشتکهازطریقنظریهیایرانشهرینسلبهنسلازدورانباستانبهامروزرسیدهبود؟

«ــکهگویاقراراستدرچاپجدیدحجمآن  نطریهانحطاطدرایراندیباچهایبرکتابپانصدصفحهای 

بهدوبرابربرسدــهرچندعنوان»دیباچه«رابرخودداشتامایک»تورـدـفورس«کاملبوداز»دوران

میالدیتااوایِلقاجار(کهتصویرنسبتاًدقیقیازاوضاعسیاسیحاکمانواطرافیاِنآنها۱۵۰۰گذار«) 

میداد.اینکاربارجوعبهبسیاریمنابعتاریخی،خاطراتها،سفرنامههایخارجی،سفرنامههایایرانیان،

وهمینطورمنابعنظرِیغربیدرجامعهشناسیتاریخیودرتحلیِل»تاریخمفهومها«،صورتمیگیرد.این

روشدرارائهیتاریخایران،تاآنجاکهمنمیدانمدرزبانفارسیسابقهایندارد.کتاب»دیباچه«بهاین

اعتباررسالهیمهمیاستدرفهِمسهیاچهارقرنتاریخِسیاسیایرانکهدرپاسخگوییبهدالیل

»عقبماندگیکنونیما«راهیطوالنیمیپیماید.سازماندادنبهانبوهیازمنابعپراکندهومتفاوتازلحاظ

ژانر،وساماندادنبرحسبموضوعیاتنظیِمتماتیکآنهاهمراهباارجاعاتریز،نکتهبینیهایبسیاردر

متنوپانوشتها،وفاصلهگرفتنازآنهابرایتئوریزهکردندرسطوحانتزاعیتر،همراهباگوشهچشمیبه

تحوالتموازیاروپادرچشماندازیتطبیقی)بهویژهمناطقیکهباایرانمراودهداشتندمثلهلند،فرانسه،

ازموضوعهایفرعِیمهمانگستان،اسپانیا،وروسیه(،دستاوردبزرگجوادطباطباییدراینمجلدبود. 

:درجامعهشناسیتاریخیدرکتاب»دیباچه«میتوانبهایننمونههانظرانداخت

شکلنگرفتن»اشرافیت«)آریستوکراسی(درایرانودالیلجامعهشناختِیآندرمقایسهبااروپا؛-مقایسهی-

تاریخیونظریفورم»سلطنتمطلقهیایرانی«بافورم»آبسالوتیستاستیت«اروپاییکهدولتمطلقهای

»مشروط«بود؛-شکلنگرفتن»دولت«)دولتملی(درعصرصفویبرخالفادعایتاریخنگارانیچون

-نقشبرجستهیخواجهسرایانوحرمسراهادرشیوهیحکمرانیوعدمتداوموالترهینسوراجرسیوری؛ 

وثباتنهادحکومت؛-ویژگیخاِصنهادجانشینیشاهانیعنینهاد»شاهزادگی«ووضعیتخاصو

ناپایداروناامنشاهزادگانازعصرصفویبهبعد،مرتبطباموضوعپیشین؛-بررسیکنشهاومنشهای

سفیرانایراندراروپااززاویهیادراکآنهاازمنطقدیپلماسیدرعصرنو؛-تحلیلنهادوزارتوبررسی

»وزیرُکشی«بهعنوانروشخاصیازحکومتمطلقهیعصرگذارونقشآندرفکِرسیاسیوقت؛-

ادعایاینکه»حامل«جدیداندیشهیایرانشهریووحدت»ملی«دردردورانزوالوانحطاط،نهنهاد

.سلطنتبلکه»ادبیاتوفرهنگفارسی«بود



هیچکدامازموضوعهایباالارتباطیبه»فلسفه«بهویژهفلسفهیتاریخیافلسفهیسیاسیندارند.کسانیکه

بهجامعهشناسیتاریخیعالقهدارند،مثلخودمن،اینتماتیکهاراانگیزهایبرایکنجکاویهایتاریخی

بیشترمیتوانندبیابند.اماچارچوبنظریطباطباییبهکلیداستانیدیگراست.کمیپایینتربهآنخواهیم

.پرداخت

درکنارنظریهی»انحطاط«،همانزمان»نظریهیایرانشهری«نیزازسویطباطباییمطرحشدهبوداما

چندانسروصداییبهپانکردهبود.»ایرانشهری«آنطورکهطباطباییآنرامیفهمدیک»اندیشه«استباسه

رکنکهدرواقعآنرا»اندیشهایرانیـیونانیـاسالمی«میکند.فروشندگانامروزیِن»ایرانشهری«فقط

رکناولرادوستدارندودرموردآندورکندیگرساکتاند.درقسمتپایانِیاینیادداشتبهایننکته

.برمیگردم

اینکهامروز،دوسهدههپسازطرح»نظریهیایرانشهری«ایننظریهیکبارهسروصدایبسیاربهپا

کرده،ودرعوض»زوالاندیشه«و»انحطاطایران«تااندازهایبهعقبصحنهرفته،خودنکتهیقابل

تأملیاست.تئوریهایامتناع،زوال،انحطاط،وفروپاشیباخودنوعی»ایتوس«یاحالوهواوُخلقو

خویشکسِتتراژیکودرماندگیبههمراهدارندو»خروجی«ِآنهابههیچوجهحِسعظمتوافتخاربه

گذشتهیباشکوهنیست.دراینمورد،نوشتههایآرامشدوستدارمقامیگانهایدرفهمتاریخِفرهنگیمادر

گذشتهواکنوندارد.حالمیبینیمکهامروزه»نظریهیایرانشهری«رافروشندگانشبهعنواننوعی

ظفرمندیتاریخی،گونهایشکستناپذیرِیفرهنگو»هویتملی«طیهزارهها،وقدمِتزوالناپذیِرنهاد

!حکمروایِیخاصایرانیعرضهمیکنند.دیگرخبریاز»انحطاط«نمیشنویم

بهحسوهوایاینجملهوعبارات»مشکلبنیادین«،»امتناعاندیشه«،»زوالوانحطاِطمقاومتناپذیر«،

،و»بیهیچتردیدی«توجهکنید

تازمانیکهمشکلبنیادیِندورانجدیدتاریخایران،یعنیمشکلامتناعاندیشه،امکانطرح

نیابد،بیهیچتردیدی،وضعیِتفرهنگوتمدنایرانیراههموارزوالوانحطاطمقاومتناپذیِر

(۲۹صابنخلدونوعلوماجتماعی)خودراهمچونسدههایگذشتهادامهخواهدداد.

معنیجملهیباالآناستکهتازمانانتشارکتابهایطباطبایی،مشکلامتناعاندیشه»امکانطرح«هم

نیافته،چهبرسدبهاینکهفراترازامکاِنطرح،امکاِنتحلیلوامکاِنراهحلهمبرایشپیداشود!پسدستکم

تااینسالها،»بیتردید«کّلفرهنگوتمدنایرانیبهزوالوانحطاط»مقاومتناپذیر«ادامهمیدادهاست.

.اینکهپسازاینتاریخچهرخداده،درستروشننیست

هرنظریهبرایآنکهدرسطحعاممورداقبالواقعشود،ازلحاظجامعهشناختی،نیازمنِدیکزمینهیپذیرِش

فرهنگیاستهمراهباابزارهاونهادهاییچونبودجه،رسانه،آکادمی،ودستگاههایایدئولوژیکوتبلیغاتی



)دولتییاخصوصی(.آنفکریا»نظریه«نیازمندگروهیاگروههای»حامل«است،کسانیکهازجاانداختن

آنفکردرجامعه،نفعمادییامعنویمیبرندیاقدرتاقتصادیوسیاسیخودراتعمیقمیبخشند.افکار

نیازمنددستگاهکلیسااستو»حامالن«ایچونقشرکاهنانوکشیشانومبلغانوواعظان.دیدگاههایدینی 

هنرینیازمندموزههاوگالریهاومنتقدانوکیوریتورهاست.نظریههایسیاسینیازمنداحزابوسازمانها

وایدئولوگهاوارگانهایمطبوعاتیوغیره.بههرحالهمهیاینهازمانیمؤثرمیافتدوافکارجمعیرابه

سمتخودمیکشندکهزمینهیدریافتهمفراهمباشد،یعنیعواملیاجتماعی،اقتصادی،وسیاسیمثل

آهنرباشرایطرابرایجذبآنایدههافراهمکردهباشند،تا»حامالن«وتبلیغگرانآستینباالبزنندووارد

.معرکهشوند

نظریهیایرانشهری«بهروایتجوادطباطبایینویدمیدهدکهایرانزمینمیتوانداز»لبهپرتگاه«خودش«

رانجاتدهدواعتباروشکوهوغروِریکحوزهیتمدنیبزرگرادوبارهاحیاکند.مثلققنوسکهاز

خاکسترسربرکشد؛مثلرستاخیزدوبارهیملتیتحقیرشده:یکایرانبزرگوامنومحترمومعتبربا

دولتیقدرتمندکهبایداحیاءیابازپسگرفتهشود.بهنظرمیرسداشتیاقبهایننظریهوزمینهیبکردریافت

اینفکر)یااحساس(،همانسرخوردگِیشدیدمردمازاوضاعکنونی،ورشکستگیاقتصادیوسیاسی

کشور،تحریکاحساساِتملیوملیگرایانهتاحدافراطِیپانایرانیسم)اعمازجمهوریخواهیاشاهنشاهی؛

درایراناست،اوضاعیکهبیشباهتبهاحساِس نیاز به دولِت قدرتمنِد مرکزگراسکوالریااسالمگرا(و 

دورانقبلاززمامداریرضاشاهنیست،دستکمازلحاظحسوحالو»ایتوس«اجتماعی.گروهیاگروههای

»حامل«ایننوعپانایرانیسمودولتمقتدِرمرکزگراامروزهروشنفکراِننئوکاندرداخلوخارجکشوراند.

جاافتادِندیدگاههاینومحافظهکاریانئوکانسرواتیودرفرهنگوسیاستکنونیایران،نشاندهندهیتحوِل

»آگاهیدرخود«به»آگاهیبرایخوِد«طبقاتفرادستوایدئولوگهایحامِیآنهاستدرزمانیکه

جنبشهایچپیالیبرالدموکراتدرایرانوجهانشکستخوردهیاسرکوبشدهاند.تحولیکهدرزمان

محمدرضاشاهعالرغمهمهیتالشهایحاکمیتبرایبرکشیدن»کورش«،»رستاخیز«،»تمدنبزرگ«،و

.شکوهدوهزاروپانصدسالهیآریاییوآریامهریتحققپیدانکرد

،طباطباییمینویسد

منتردیدندارمکهایرانبرلبهءیکیازآنپرتگاههایهولناکیاستکهبارهااینکشوردر

برابرآنهاقرارگرفتهاستوچنانکهازتاریخایرانمیتواندریافت،ایرانیان،پیوسته،درچنین

دیباچهایشرایطی،دریافتخودازبحرانژرفرابهژرفایخودآگاهیتبدیلکردهاند.) 

(۱۹صبرنظریهانحطاطدرایران

برایفروشندگانوتبلیغگران،نظریهیایرانشهریهمان»خودآگاهیژرفملی«استکهراهنجاترانشان



میدهد؛نوعی»مأموریتبرایوطن«است.بهقولطباطبایی»تأسیسنوآیین«است!»نظریهی

ایرانشهری«همزمانمیخواهد»طرحیازنظریهیدولتدرایران«همباشدومیدانیمکه»عنصراساسِی

درتلقیطباطبایی،»نهجالبالغه«(۲۸اندیشهءسیاسیایرانشهریمفهومشاهآرمانیبود«)ابنخلدون،ص 

همحاوینمونهایازاندیشهیایرانشهریاست،امافروشندگانامروزینذکریازآننمیکنند.»اندیشه

ایرانشهری«میخواهدهمتوصیفیباشدوهمتجویزی.همگذشتهرابرایمادرطرحیجامعویکپارچهساز

بهلحاظفکریوفرهنگی،بازسازیکندوهمباارائهیک»خودآگاهِیژرف«درقبالبهترینشیوهی

همه چیز در متر و معیار کالن وفرمانرواییدرایران،راهآیندهایروشنوپرعظمتپیشپایمابگشاید.  

،گوییارواحاسوالداشپنگلروآرنولدتوینبیرااحضارکردهباشیم،گوییبابسیار کالن تعریف شده 

امپراتوریبیزانسشرقییاامپراتوریعثمانیسروکارداریم:»زوالاندیشهوانحطاطتاریخیایرانزمین«

ماراازپادرآورد؛»بافروپاشیایرانزمین،ایراندرمرزهایکنونیآنتثبیتشد«؛اکنون»برایتبیین

.«)عباراتدرگیومهازطباطبایی،از طرح نظریة انحطاط ایران گریزی نیستعللواسباباینفروپاشی 

تأکیدازمن(اینفروپاشیدر»پایاندورانگذار«قطعیشدــ»دورانگذار«عمدتاًعصرصفویاستو

اوضاعناپایدارزندیهوافشارتاآستانهیمشروطه.ازآنپسنیزشکستهایبیشتریبهدنبالمیآیدتابه

امروزمیرسیم.امروزامابهیمننظریهیایرانشهریکههمان»خودآگاهیژرفملی«است،ونظریهی

دولِتنوینایرانشهر،میتوانیمدوبارهدرمنطقهقامتراستکنیمودردنیامیانشرقوغرب،مستقلو

.سرافرازباشیم.درپایاناینمقالهبهنظریهیایرانشهریبازخواهیمگشت

ـ دوره بندی تاریخی۲

یکیازنوآورترینجنبههایتحقیقاتجوادطباطبایی،دورهبندیتاریخایراناستکهراهنمایکلیو

دروازهیورودبهتعبیراتومباحثجزییتراوست.ایندورهبندیتاریخیمنحصراًبرپایهی»اندیشهی

سیاسی«بناشدهونهبههیچوجهبراساسفورماسیوناقتصادی/اجتماعی.ابتدا،چنانچهمرسوماست،

سراسرتاریخایرانزمینبهدودورهیدراِز»باستان«و»دوراناسالمی«تقسیممیشود.دوراناسالمی

خودازسهدورانرنسانسیا»نوزایش«،سپس»سدههایمیانه«،آنگاهعصرتجددتشکیلشدهاست.

سدههایمیانهنیزتقسیماتیداردکهمهمتریِنآنبخشپایانییا»دورانگذار«استکهبهتقریبصفویان،

زندیه،افشاریهواوایلقاجاررادربرمیگیردوبرایطباطباییبسیاردورانمهمیتلقیمیشود.تمامی

از واحد بزرگ زوال و انحطاطجلدنخست»تأملیدربارهیایران«بهاین»دورانگذار«اختصاصدارد. 

دیدطباطباییبخِشمتأخِردورهیاسالمِیتاریخایراناست.بهدنبال»عصرزرین«وکوتاهرنسانس

اسالمی،درایندوره،آیینشاهنشاهِیباستانییا»اندیشهیایرانشهری«روبهزوالمیگذارد،سلطنت

مطلقهجایآنرامیگیردوایرانرابیشتروبیشتربهسمتفروپاشیسوقمیدهد.درپایانایندوره،

.همان»دورانگذار«راداریمکهحائلمیانسدههایمیانهیتاریخایرانودورانجدیدیاعصرتجدداست

» »شروعدورانجدیدایرانزمین«دورانگذار«نزدطباطباییجایگاهبسیارویژهایدارد.ازآنبهعنوان 



یادمیکندوفاصلهیاینشروعتاشکستایراندرجنگهایایرانوروسدرعصرقاجار،بهنظر

طباطباییاز»ازدیدگاهتحولآتِیاندیشهوعملایرانیاهمیتویژهایداردوازبسیاریجهات،خاستگاه

(دلیلایناهمیت۲۷دگرگونیهایسدهیاخیرایرانبهشمارمیرود.«)نظریهءانحطاط،ص 

وجهانگستریتمدنغربیاستکهایرانراهمبینصیبنمیگذاردهمزمانی با عصر عروج اروپاویژه، .

نقطهیارجاعِ»فهمتاریخی«کماکانتاریخِاندیشهدرغرباست.مثالًدرمقایسهیرنسانسغربو

عصراومانیسمونوزایشغربیبهدنبالقرونوسطایتاریکمسیحیپدیداررنسانسایران:درحالیکه 

عصرزرینفرهنگیبالفاصلهپسازدورانباستان،درعصرامپراتوریاسالمیشد،درایراننوزایشیا 

وباترجمهیتفکرعقلییونانیمتمایزمیشود.ایننوزایشدوامپیدانمیکند،باسپریشدنآن،واردیک

-۳۱۸.صصدیباچهایبردورهیدراز»زوالاندیشه«و»انحطاطتاریخیایرانزمین«میشویم.).

بازهمدرچشماندازتطبیقی،اززاویهیفکرسیاسی:میانقرونوسطایمسیحیونوزایِشاروپایی(۳۱۹ 

یکدیالوگدرونیوجودداردوفهماومانیسمورنسانساروپایی،وتااندازهایتفکرروشنگری،بدوندانش

ازاالهیاتمسیحیوفلسفهیاسکوالستیکناممکناست.اینراهمهمیدانیم.فلسفهیاسکوالستیِکمسیحی

هستههایعقلگراییوزمینههایاستقاللدانشگاهیرافراهمکردهبودتاعرصهبرایرشداومانیسموسپس

طباطباییاینتمایزبزرگتاریخاسالمیباتاریخِمسیحیرااینگونهخالصهمیکند،سکوالریسمآمادهشود. 

صورتگرفت.« رگسستودردورهیاسالمیدتداوم»گسستازسنت،درتاریخاندیشهدراروپا،در 

فکرتجدددرایران،بهباورطباطبایی،درناآگاهِیکاملبهسنتعقلِی(۳۴۴-۳۴۲ونیز۲۸۴صدیباچه) 

دوراننوزایشاسالمی،صورتمیگیرد،با»بحرانفکری«ناشیازشکستدرجنگهایایرانوروس،

.وبهشیوهاینیندیشیدهــاززاویهیاندیشهیسیاسی

طباطباییازاینجادونظریهیدیگربیرونمیکشد:ورودعلوماجتماعیجدیدبهکشورما،اعماز

تاریخنگارییاجامعهشناسیودیگرشاخهها،بهخاطرفقداندیالوگباسنت،ودرشرایط»تصلّب«خوِد

سنتکهقادربهبازنگریانتقادِیدرونماننیست،ریشهدرخاکفکرِیایرانیانندارد،بهتعبیریوارداتییا

بهضرورِتسیاسِتروز»ایدئولوژیک«است.نظریهیدومدربارهینهادروشنفکرِیمتجددایرانیاست:

روشنفکرانایرانیازمشروطهبهاینسو،بههنگامکسباندیشههایجدید،نهنسبتبهمبانیفلسفِی

روشنگریدربستراروپاییاشآگاهیعمیقیداشتند،نهنسبتبهارتباطدرونماِنروشنگریباکالممسیحی،

ونهسنِتفکریگذشتهیایرانزمینرابهدرستیمیشناختند،اعمازسنِتخداینامکهایباستانییاسنت

عقلیفلسفهیاسالمیکهازیونانیهاگرفتهشدهبود،یاسنتتشرعنزدحافظاندینوخالفت.درنتیجه،نهاد

روشنفکریایرانی،سیاستزده،سطحی،ودستاموزایدئولوژیهایسیاسِیوارداتیاست،کهازدید

طباطباییعمدتاًدیدگاههایسیاسیچپرادربرمیگیرد.جلددوِم»تأملیدربارهایران«)شاملدوکتاب(و

جلدسوم)کتابهایهنوزدردستانتشار(بررسینحوهیورودفکرروشنگریوتعبیرهایخاص

روشنفکراِنسکوالِرعصرمشروطهومجتهداِنمسلماناصالحطلباست.جلددوم،کتابهای»مکتب



تبریز«و»حکومتقانون«،مروررسالههایاینروشنگرانعصرتجدداند،کهاززاویهیاندیشهی

سیاسی،طباطباییکارشانراخالصه،مرور،وارزیابیمیکند.تعبیراتطباطباییازاینرسالههاخواندنی

نیمنگاِهتطبیقیبهاندیشهیاروپاییصورتمیگیرند،وجایچونوچراهمکمندارند:وبکرند،همهجابا 

.مثالًدرمورداهمیتملکومخانیاجمالالدیناسدآبادیکهاولیراسبکمغزودومیراشیادمیپندارد

ً نخستینانتقادمنبهایندورهبندِیکالنایناست:تاریخایرانباستانبرایطباطبایییکواحدنسبتا

یکپارچهاست،یامیتوانچنینبرداشتیازنوشتههایاوکرد،زیراتأکیدیبردورهبندِیداخلیایندوران

ندارد.همهیتاریخباستانبرایاوبا»نظریهیایرانشهری«متمایزمیشود.»اندیشهءسیاسِیایرانشهریبا

توجهبهسنتباستانیخودپیوندیبانوعی"فلسفهءتاریخ"داشتوازسویدیگر،ازهماندورانباستاِن

ایرانزمین،"فلسفهءتاریخ"خداینامههاجزبرپایهءشاهیآرمانیفهمیدهنمیشدهاست.«)دیباچه،ص

ایننوعیکپارچهسازی،خالِفبرداشتتاریخنگاراِنامروزیِنایرانباستاناستکه،اززاویهی(۲۸۷ 

تاریخنگاریاجتماعی،هریکبردورهیخاصیتمرکزمیکنندو»تخصص«آنهامنحصربههماندوران

خاصاستوبههیچوجهقائلنیستندکهمیتواندورانهخامنشیان،اشکانیان،سالهایاسکندری،و

ساسانیانرایککاسهکرد،ودانشتخصصیازیکیخودبهخودبهمعنیدانشازدیگرینیست،حتااز

زاویهیهمان»اندیشه«،زیراکیِشکاهنانزرتشتیبهعنوانایدئولوژیفرمانروایاندر»باال«همدستخوش

تحولوتطوردرونیبودوهمتوسطاندیشههایدیگریاز»پایین«چونآیینهایمزدکومانیوزروانیان

.بهچالشگرفتهمیشدکهآنهانیزبخشیازسپهرتاریخاندیشهیسیاسیرامیسازند

ـ مسأله ی روش۳

مختصریبپردازیمبهبحِثروشیامتدولوژیدرفهمتاریخ.تاریخنگاریاجتماعیازقرننوزدهمتاامروز

»راهدرازیپیمودهوحاالباچندمکتبمعتبر،دستاوردهایبزرگیبرجاگذاشته،مثلمکتب»آنال

)Annales(فرانسویوومهمتر»تاریخنگاریازپایین«درمکتبتاریخنگاریبریتانیاییکهعمدتاًبه

نهادهایاجتماعیواقتصادیوزندگیگروههایمتفاوِتمردممعمولیونحوهیزیستومعیشتآنها

میپردازد،نهتاریخزبدگانو»باالییها«وروایتهاییکهآنهاازسیرتمدنبهدستدادهاند.بهقولخانم

لینهانتتاریخنگاربرجستهیآمریکایی،»تاریخاجتماعیجایگزینتاریخسیاسیـبهعنوانمهمترین

(دراینجاحیطهیتحقیقدررشتهیتاریخـشدهاست.«)»دربارهیروشدرتاریخنگاریمعاصر«، 

درنیمهیدومقرنبیستم،تاریخنگاریفرهنگیوبعدترتاریخِشکلگیرِی»دیسکورسهایفرهنگی«نیزبه

تاریخاجتماعیپیوندخورد،بااینبصیرتکه،»روابطاقتصادیواجتماعیمقدمبر،یاتعیینکنندهیروابط

فرهنگینیستند،بلکهخوداینروابطاقتصادی/اجتماعیمیدانیهستندبرایتجاربوتولیداتفرهنگیکه

نمیتوانچگونگیآنرابارجوعبهبُعدیازتجربهخارجازفرهنگاستنتاجکرد.«)هانت،همان(

»فرهنگ«بهچهمعنی؟فرهنگنهبهعنوانفرهنگخواص،رسالههایحکیمانوادیبانومتون

دستنویسقدیمی،بلکهرفتارفرهنگیوباورهایمردمعادِیجامعهوشکلگیریتلقیهایگفتاری
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)دیسکورسیو(درزندگیاجتماعی.فرهنگنهبهعنوان»روحملی«بلکهبهعنوانزیستاجتماعیورفتار

.وآدابواقعیمردمکهدرهردورانمتفاوتتاریخیبهضرورتدگرگونیمییابد

مهم تر، فاصله ازهمهیاینجریانهابهمعنیفاصلهگیریازتاریخنگاریسنتِیسلسلههایپادشاهی،و  

کهباالگوهایکالِنپیشینیدرصددتوضیحظهوروسقوطتمدنهابرمیآمدند.بود«فلسفه ی تاریخ» 

همزمانوموازیبااینتحوالتدرتحقیقاتدانشگاهی،»فلسفهیسیاسی«نیزجایخودرابه»علوم

سیاسی«دادکهبازهمنشانهیفاصلهگیریازادعاهایبزرِگغیرقابلاثباتبودبهسمتآنچهقابلمحاسبه،

مقایسه،وپیمایشاست.امروزهسیاستمداران،دستکمدرکشورهایدموکراتیکغربی،حرفهاو

برنامههایخودرابراساستعبیرهایفلسفِیکالنازسیرتمدنتبلیغنمیکنندبلکهبااتکابهتحقیقاتمیدانی،

آمار،طرززندگیگروههایاجتماعی،وپیشبینِیروندهایاقتصادیوفرهنگیاستکهــباتأکیدبربهبود

.کیفیتزندگیومعیشتشهروندانــافکارعمومیراجلبمیکنند

اگرگمانشمااینباشدکهفهموتفسیرتاریخِاجتماعیبراساس»اندیشه«یاینیاآنوزیربااینتوضیح، 

مدبر،حکیماالهی،مجتهد،عارِفغرلسرا،یاشاعرحماسی،روشیوارونهاست،احتماالًحقباشماست.

(.۱۳جلددوِمتأملبرایران،»پژوهشیدرخاستگاههایفکریدورانجدیدایران«است)مکتبتبریز،ص 

»خاستگاهفکری«دارد،یابرعکس،اینشرایطاجتماعیاستکهآیاایندورانتاریخیاستکهنیازبه 

خودخاستگاهافکارمیشود؟

بنابراین،نخستینمشکلیکهروبرویخوانندهیکتابهایطباطباییاستمسالهیعلّیتتاریخییا»تعیُّن«

است.درهمهینوشتههایطباطبایی،مشخصنیستکجا»مانعمعرفتی«یافقدانبینشونظریهیسیاسی

استکهمرحلهایازانحطاطراتوضیحمیدهدوبرعکسکجاوقوعبرخیرویدادهایتاریخی،یاعملکرد

بازیگرانصحنهیسیاستوحکمرانیاستکهجلوانکشافآگاهیوشکلگیرینظریهیسیاسیرا

میگیرد.برایطباطباییهمهچیز،تمامیجنبههایتاریختمدنها،اززاویهیشکلگیریوتحول»اندیشهی

سیاسی«)فلسفهیسیاسِیحکمروایی(و»منطقدرونیتاریخاندیشهیسیاسی«معنیپیدامیکند.اومدامبر

.»منطقدرونیاندیشه«تأکیدمیگذارد

نزدطباطباییرویدادهایتاریخیتاجاییاهمیتدارندکهبرنحوهیشکلگیرییابرعکسفقدان»اندیشه«

نوربیندازند.بااینحال،درهربزنگاهحساس،هیچکجاتقدمیکیبردیگریوتوضیحتعیُنیاعلیتازیکی

بهدیگریبهروشنیتوضیحدادهنمیشود.وقتیکهطباطباییمستقیماًراجعبهرویکردوِمتُدحرفمیزند

بهصراحتمیگویدزوالوانحطاطازسیروقایعناشینمیشود،بلکهازفقدانمفاهیمو»موانعمعرفتی«

استکهبایدپدیدههاییچونبنبست،بحران،شکست،فروپاشی،وانحطاطراتوضیحداد.اماوقتیکهاوبه

روایترویدادهایتاریخیمیپردازد،دینامیسِمخودوقایعوخودویژگیهایرفتارِیشاهانایرانی،وزیران،

سراِننظامِیقبایل،وضعیتخواجهسرایانوحرمسراهاوشاهزادگانودسیسهپردازانوسفاهِتسفیران

استکهآنوقایعراتوضیحمیدهد.الزمبهگفتننیستکهدرنوشتههایطباطباییــدرهمهیدورههای



تاریخیازباستانتاکنونــجاییبرایاوضاعاقلیمی،روابطاقتصادی،نهادهایمالکیت،تقسیماتکشوری،

سازماندیوان،سیستمخراجدیوانیوبودجه،سیستمپولیوسکهزنی،بازاروبازرگانی،تجارتداخلیو

خارجی،تنظیماتجنگی،جمعیتوترکیباتقومی،نژادی،زبانی،نظامطبقاتیوکاستی،رفتاروآگاهی

طبقاتمختلفــپیشوپسازوروداسالمــوجودندارد،مگرفقطاشارهبهعدماستقالِلاینحوزههاو

شایدباعطفبههمینمالحظاتباشدکهجوادطباطباییدروابستگیشانبههویوهوِسشخِصشاه. 

توجیهروشخودمینویسدقصداوتاریخنگارینیستواواساساًعلوماجتماعِیمدرنوبهویژه

جامعهشناسِیتاریخیرابرایفهمتاریخسیاسیایرانکافیووافیبهمقصودنمییابد.ازخوانندگانانتظار

میروداینرانشانهیعظمتیفلسفیورایدلمشغولیهایپیشپاافتادهیعلوماجتماعیبپندارند.عزیمتگاه

،طباطباییبرایفهمتاریخِتمدن،»فکرفلسفی«است.براینمونهبهاینجملهتوجهکنید

بنبستجنبشمشروطهخواهیوتعطیلآنـکهبنابهتعریفتعطیلبردارنبودـواقعهای

که نطفهءسیاسیوتاریخینیست،بلکهفلسفیاستوخاستگاهآنبحرانیدرآگاهیاست  

،اماتأسیسوتدویننظریهءشکست آن با شکست ایران در جنگ های ایران و روس بسته شد 

،تأکیدازمن(۱۷آنامکانپذیرنشد.)همان،ص

اینجملهراچگونهبفهمیم؟بنبست،»تعطیل«،وشکستیکجنبشاجتماعیازدیدمؤلف،دالیلاجتماعی

(بنبستیکجنبش،واقعهایسیاسی۱نداردبلکهناشیازدالیلفلسفیاست؟دوبارهجملهیباالرابخوانیم: 

(چون»خاستگاهآن«،بحرانیدرآگاهیاست!خاستگاه۲وتاریخینیستبلکهواقعهایفلسفیاست.چرا؟ 

کدام؟چرابحراندرآگاهیخاستگاهبحرانسیاسیاست؟منظوراز»آگاهی«چیست؟چهنوعآگاهیای،

(»نطفهی۳آگاهیچهکسییاکسانی؟آگاهینسبتبهچهچیزی؟نسبتبهاندیشهیایرانشهرِیباستانی؟ 

شکستآن«)نطفهیشکستآگاهی؟نطفهیشکستفلسفی؟نطفهیشکستسیاسی؟(باری،نطفهیشکست

(اما»تأسیسوتدویننظریهیآن«)دوبارهمعلوم۴آن»باشکستدرجنگهاییایرانوروسبستهشد.« 

.نیست»آن«بهچهبرمیگرددشکستجنگی؟(امکانپذیرنشد

آیااینجملهیآخربهاینمعنیاستکههررویدادسیاسیبرایآنکهفهمیدهشودبایدپسازرخداد

دربارهاشنظریهای»تأسیس«شود؟اگراینطورباشد،اینآیاخالفحکماولنیستکهدوخطپیشترگفته

بودبرایفهمشکستبایدبهبحرانفلسفیوبحراِن»آگاهی«ِپیشازآنرجوعکرد؟کدامپیشینوکدامپسین

است؟خودآن»آگاهی«چگونهقراربودهبهدستآیدکهبدستنیامدودچاربحرانشد؟

همانطورکهدرباالنقلکردیم،طباطباییتأکیدکردهبودکهاساساًتاهمینامروزکهایراندر»لبهی

پرتگاه«قرارگرفته،»مشکلبنیادیِندورانجدیدتاریخایران،یعنیمشکلامتناعاندیشه،امکانطرح

نیافته«!یعنیحتاطرحهمنشده،چهبرسدبهاینکه»بسطبیسابقهای«پیداکند!ازآنجاکهنقطهعزیمتما



»فکرسیاسی«است،همهچیزبستگیبهاینداردکهبهکداممتنازمیانسیرالملوکهاواندرزنامهها

رجوعکنیم،یکیحکایتازبنبستوفروپاشیدارد،دیگرینشانازآگاهیتاریخِیجدید!طبعاًدچار

.تناقضخواهیمشدچونداریموقایعتاریخیراطبق»فکرفلسفهسیاسی«یافکرشبهفلسفیبازسازیمیکنیم

طباطباییبهگفتهیخودشفقطحوادثیازتاریخواقعیرانقلمیکندکهبرای»نظریهفلسفی«مفیدباشند،و

اگرحوادثدیگریدرتاریخرخدادهباشد،بااهمیتیابیاهمیت،کهبا»تاریخاندیشه«و»منطقدرونی

آن«بهروایتطباطباییهمراستانباشند،جاییدربحثاوپیدانخواهندکرد.اوپیشاپیشطرحیکالن

درانداخته،سپسبهنحوگزینشیوقایعیازتاریخسیاسییانظامیرادر»اثبات«طرحخودمیآوردتابه

.انسجاِم»تاریخاندیشه«اشخدشهایواردنشود

ـ تاریخنگاری مفهومی ۴

مشغلهیجانبیاماهمیشهحاضردرکتابهایطباطبایی»فکرتاریخی«استیانحوهینگاهبهتاریخوفهم

آن،همراهباموادومصالحیامفهومهاییکهفقطبهاعتبارآنهامیتوانیمسیروقایعگذشتهوحالرادرک

کنیم.فکرتاریخییاتاریخنگارانههممثلپیشینهیبسیاریازعلوماجتماعیازاختراعاتیونانیهاورومی

هایباستانبودهدرکارکسانیچونهرودت،توسیدید،پولیبیوس،تاسیتوس،ودیگران.ایرانیان

ازجملهطباطبایی،براینعقیدهاندتاریخنگاریبهمفهومیونانی/اروپایینداشتهاند.امابرخیپژوهشگران، 

کهجوانههایرویکردمستقل،روشمند،وعقلیبهتاریخ،درعصرشکوفاییتمدناسالمی)قرنهاینهمتا

سیزدهممیالدی(بهچشممیخوردــیعنیتاریخنگاریبدونآویزانشدنبهکیهانشناسِیقُدسیوانواع

روایتهایاسطورهایازپیدایشجهانومشیتهایاالهِیویاطرحکازمیکدراین»آفرینش«وتقدیرو

تطورآنــوطباطباییدرآثارشبهمواردچندیازآنها،اززمانبیهقیومسکویهرازی،بعدهاابن

خلدون،تادورانمشروطهمیپردازد.جالباینجاستکهطباطباییهرگزاشارهنمیکندکهاندیشهیسیاسِی

ایرانشهریوپادشاهانیکهباایزداندرارتباطبودندــکهدرپیوندتنگاتنگباکازمولوژیاساطیریودینی

ازآفرینشجهاناستــازریشهبانگرشتاریخِیعقلیدرتضاداست،واینتضادهرچهبهدورانتجددو

!عصرسکوالرنزدیکترمیشویمفاحشتربهچشممیآید

پرسشازدستگاهمفهومیبرایفهمتاریخ،پرسشمهمیاستکهدرقرنبیستمخودتبدیلبهرشتهیمستقلی

برفرازتاریخنگاریشده،چیزیکهنظریهپردازآمریکاییهایدنوایتنامشرا»متاهیستوری«گذاشته

است،یعنیچارچوبپیشینیونحوهیورودبهتاریخوتنظیمیک»روایت«ازانبوهرویدادهای»مهم«و

برای»غیرمهم«.دراینخصوص،نامهایبرجستهدرقرننوزدهمکانت،هگل،مارکس،ونیچه،هستند. 

ماهمدرایراناینپرسشاهمیتداردکهچگونهمیخواهیمگذشتهیخودرا»بفهمیم«کهفقطانبانیا

کشکولیازذکروقایعِباارتباطوبیارتباطنباشد.اینپرسشهرچهبیشتربهدورانمشروطهو»تجدد«

.)مدرنیته(نزدیکمیشویماهمیتشبیشترمیشود

طباطباییبهدرستیمتذکرمیشودکهتعبیرهایامروزیِنمابناگزیرمجهزبهدستگاههایمفهومِیُمدرن



غربیاستزیراماابزاردیگریدراختیارنداریم.بهیادبیاوریدمثالًمفهوم»فئودالیسم«واطالقآناز

سویایرانشناسانروسیومارکسیستهایایرانیوعدماطالقآنازسویکسانیکهمعتقدبودنداینمفهوم

برایشکلمالکیتزمینداریدرایرانظرفیِتتوضیحیندارد.یامفهوم»استبدادآسیایی«برگرفتهاز

مارکسوویتفوگل.درخودآگاهِیمتاهیستوریکال،یکیازمهترینمفاهیم،»زمان«)تایم(وزمانبندِی

.تاریخیاست)تمپورالیتی(دربرابرگذرانطبیعِیروزهاوشبها

طباطباییبرآناستکهدیدگاههایسنتیوبومِیایرانیابزارالزمبرایفهموتحلیلتاریخراندارد.اوبه

ناگزیروبهدرستیرجوعمیکندمثالًبهجامعهشناسیتاریخینوربرتالیاس،یاتحلیلمفهومهانزد

نظریهپردازانیچونکارلاشمیت،کارلمانهایم،هانسبلومنبرگ،راینهاردکوزهلک،ژاکلُگوف،لوئی

آلتوسرودیگران.همزمانامااینهشداررامیدهدکهمابایددستگاهمفاهیمآنانرامتناسبباموادتاریخ

ایرانکهمتفاوتباتاریخاروپایمسیحیاست،برایخودمانبومیکنیمبهنحویکهازنگاهاروپاییفاصله

داشتهباشد.حتاوقتیکهبهطوراخصبهدانشایرانشناسیمیپردازیمبایدقادرشویمزاویهیدید

ایرانشناسانغربیراازبیرونبهدرونتغییردهیم.سفارِشدرستاوایناستکهدستگاهمفاهیم

تاریخنگارانهیغربیبایدقبلازاطالقبهموادتاریخخودی،ازنوبازاندیشیومتناسبباسنتفرهنگیو

.موادتاریخیایرانیازآنهااستفادهشود

ولیماخوانندگانبایدمتوجهباشیموتفاوتبگذاریممیاندودستهازمفاهیم:یکدستهمفاهیمامروزینی

هستندکهطباطباییساختهیاوامگرفتهتاموادتاریخگذشتهراتوضیحدهد؛مثل»انحطاط«،»سقوط«،

یدومآنهاییاستکهخودبازیگرانصحنهی»فروپاشی«،»بحران«،»پیشرفت«وازایندست.دسته

تاریخدرزمانهایکهمیزیستهاندبرایفهماوضاعِوقتبهکارمیبردهاند.تاریخمفهومهادرکاربرد

آکادمیِکغربیمربوطبهایندستهیدوماست.مثالًراینهاردکوزهلکمثالیمیزندازنخستینموردیکه

پدریکخانوادهیسنتیدرمنطقهایآلمانیازلفظ»پیشرفت«استفادهمیکندتاوضعیتنوینیرابفهمدوبه

زنوفرزندانشتوضیحدهد.طبعاًوضعِنوینازدیدسنتیمیتواندتعبیربه»انحطاط«ِسنتشود.این

ادراکمفهومی،همدرسطحزبانخواصرخمیدهدوهمدرزبانمردمعادیکهباآندنیایخودرا

(خوانندهینوشتههایطباطباییبایدبهاینتمایزآگاهباشدزیراخود۲۱۹،ص۲۰۰۲میفهمند.)کوزهلک، 

نویسندهگاهمیاندودستهازمفاهیمدرنوساناستوآنچهراکهخودتعبیرمیکندبهآگاهِیبازیگراِن

.تاریخینسبتمیدهد

درخصوصگذارازسنتبهامرُمدرن،فرضبگیریدکهیککشاورزدرآگاهِیخودمیپذیردکهبهجای

کودحیوانیمیتواندازچیزیناشناختهبهنامکود»شیمیایی«استفادهکندکهدرابتدانسبتاًبهآندچارشک

استاماحاالمتقاعدشدهکهاینیکبهترکارمیکند.اوممکناستازآنپس»کود«رادرمفهومی

متفاوتدرزبانروزمرهبهکارگیردومهمتراینکهدرهمینارتباطشایددرذهنشمفاهیمانتزاعیتریچون

»ترقی«همبهتدریجتهنشینشود.یامثالًهرآنچهمربوطبهبهداشت،طب،مداوا،پاکیزگی،نجاست،و



مرضاستدررجوعبهپزشکسنتییادکترُمدرن،یاحمامسنتیوحمامُمدرن،بهتدریجمحتوایمعنایِی

مفاهیمسنتیرابامحتوایجدیدیا»ُمدرن«پرمیکندوانسانهاآرامآراموارددنیایجدیدمیشوند.امااگر

مردمکماکانازمفاهیمسنتیوقضاقدریاستفادهکنند،هرچنددرظاهردرشهروباماشینسروکاردارند،

هنوزدرزیستجهاِنسنتبهحیاتادامهمیدهند.حالدرنظربگیریدوقتیبهمفاهیمیچونمشروطه،

حق،فرد،فردیت،آزادی،قانون،وقانوناساسیمیرسیم،گذارازدستگاههایمفهومِیسنتیبهمفاهیم

.ُمدرن،چهاندازهپیچیدهودشوارمیشود

«،طباطباییکمیجدیترواردبحثتاریخمفاهیممیشود.ازجملهمفهومهاییکه مکتبتبریزدر» 

طباطباییبهآنهانظرداردامافرصتبحثازآنهاراکمتربهدستمیآورد:سنت،بحران،فضایعمومی،

افکارعمومی،مصلحتعمومی،انقالب،روشنفکر،گسست،تداوم،پیشرفت،قانون،حق،وازاینقبیل

است.اواینمفاهیمرابهکارمیبردامافرصتتنقیحآنهارادرکاربردایرانیشانبهآیندهموکولمیکند.در

«میگویدمفهوم»پیشرفت«از»مجعوالتسدهءاخیراست...وبهنظرنمیآید  زوالاندیشهکتاب» 

(پسچراخودطباطباییمفهوم۳۵۶بتوانآنمفهومرادرتاریخنویسیجدیدایرانیبهکارگرفت.«)ص 

درموردجدالسنّتباامر»انحطاط«رابهکارمیگیردکهخویشاوندمفهوماروپایی»پیشرفت«است؟ 

دیدبهموازات»تأملیبرایران«،درکتابهاییجداگانهبهسیرتفکراروپاییدرچشمُمدرن،طباطباییالزم 

اندازیتطبیقیبپردازدکهبهادعایخوداوفقطتکراِرتاریخاندیشهازدیدنویسندگانغربینباشدبلکهبر

بزنگاههاومفاهیمیانگشتبگذاردکهفهمآنهامتقابالًبهفهمماازتاریخ»متفاوت«خودمان،بهشکلی

»دیفرنشال«یااختالفی،مددبرساند.مثالًفهماصالحدینِی)پرتستانتیسموکالوینیسم(وغیرقابلاطالقبودن

مفهومچنینمفهومیبرایاسالم.اینبهزعممنشیوهیدرستیبرایمطالعاتتطبیقیدرتاریخنگاریاست. 

»ُعرف«وتفاوتبرداشتازسکوالریزاسیوندرمسیحیتواسالمهمموردتوجهاوقرارمیگیردکه

تفاوتیبسیارمهماستوبدوندرکآناساساًدرکورودتمدناسالمیبهعصرجدیدفاقدمبنایتئوریک

خواهدماند.اینهاهمهدرآثارطباطباییامادرحاشیهیبحثهایاصلی،یادرپانوشتهها،مطرحمیشوندو

بهمفهوم»بحران«نگاهکنیم.طباطباییدرچندمقطعاوهموارهتنقیحبیشترودقیقتررابهعقبمیاندازد. 

تاریخیبرآنتأکیدویژهمیگذارداماتوضیحهرمورددرهوامیماند.نخستبحراناندیشهیسیاسی

ایرانشهریدرطلوعتمدناسالمیکهدربرابرهجومتازیانوخالفتاسالمیبهعقبراندهمیشودورنگ

میبازد.مورددیگر»بحراندروجدانانسان«)!(دردورهیطالییاسالمیاستکهبهتأسیسفلسفهی

اسالمیانجامید.درانتهایدورانگذارودرآستانهیتجدد،»بحرانآگاهی«درزمانجنگهایایرانو

روسنیزبههمینترتیب.اماخودمفهومبحرانموردواکاوِیطباطباییقرارنمیگیرد،درنتیجهاستنباط

:متداولازآن،چیزیمعادلاستیصالودرماندگیبراییافتنراهچارهاست.بهاینجملهدقتکنید

بودوبهنظربحرانی در وجدان انسان این دورهخاستگاهتأسیسفلسفهدردورهءاسالمینیز 

میرسدکهفارابی،باتدوینآراءاهلمدینهءفاضلهودیگررسالههایاخالقیـسیاسی،نظریبه



اینبحرانداشتهوتأسیسفلسفهدردورهءاسالمیراهمچونیگانهراهبرونرفتازاینبحران

،تأکیدازمن(۱۵۳صزوالاندیشهسیاسیمیدانستهاست.)

دردورهءموردبحث،برایتحقیقطباطبایی،بسیاربارورترمیبوداگراوبهبحرانجانشینیدرخالفت

میپرداخت،مثالًاینپرسشدارایاهمیتبسیاراستکهنزدشیعیانچهنوع»بحراندرآگاهی«منجربه

»غیب«امامدوازدهموشروع»دورانغیبت«بهعنوانمفهومیسیاسیشد؟ایناتفاقدرزمانفارابی

میافتد.درکازمفهوِمسیاسِی»غیبت«برآیندهاییبرایمشروعیتخلیفه/پادشاهداشتکهقاعدتاًازدید

تاریخمفهومیمیبایستبرایطباطباییمهمباشد.درعوض،موضوعنسبِتفلسفهیعقلیباشریعتدر

.اندیشهیسیاسیفارابیتوجهاورابیشترجلبمیکند

«منتشرشد،طباطباییتزخودش»تصلبنظریهانحطاط«کهچندسالپساز»مکتبتبریزدرکتاب» 

سنت«رابامکثبیشتربرخودمفهومسنتتعدیلمیکند.اودونوع»سنت«راازیکدیگرتفکیکمیکند.

آنچهدچار»تصلب«شده،سنِتمتشرعانمتکیبر»کتاب«)نصمقدس(استکهتاآستانهیمشروطیتاز

حجرهیخاکگرفتهاشبیروننمیآید.امادو»سنت«دیگرهمدرکاراستکهدردوران»نوزایش«اسالمی

بهوجودآمده،یکیمتأثرازافالطونوارسطودرآثارفیلسوفان»عقلی«اسالمیبهویژهفارابی،دیگری

سیاستنامههاییکهحاویعناصریازاندیشهیایرانشهریاست.بهگمانطباطباییایندوسنِتاخیر،شاید

.بتواننددربازیافتاندیشهیایرانشهرِیامروزهمددرسانباشد

ـ شیوه ی ارائه ۵ 

حالبهجملههایزیرتوجهکنیدکههمانروشفهمتاریخراکهدربخشسومتوضیحدادیمتکرارمیکند

بدونآنکهدرستیاشرااثباتکند.)از»اندیشه«بهتاریخواقعیـاولیپیششرطفهمدومی(واینتکرارو

:تکراروتکرار،دراِزایاستدالل،ویژگِیدیگردرهمهیمتونطباطباییاست

ایندفتررسالهایدرتاریخاندیشهءسیاسیاستواشارهبهحوادثتاریخِیدورهءگذارتنهابه«

عنواندیباچهایبرفهمدرستتحولاندیشهءسیاسیآوردهشدهاستوازاینرو،درفصلیکه

دیباچهایبرنظریه)حوادثتاریخیرامرورمیکنیم،ناچاربهاشارهایبسندهکردهام.« 

»ازاینرو،دراینفصلبهاشارهایبهبرخیازوجوهتحول(۱۹صانحطاطدرایران 

تاریخیایرانزمینبسندهخواهیمکردکهازدیدگاهتاریخاندیشهومنطقدرونیآنجالبتوجه

»اشارهبهحوادثتاریخیتنهاازدیدگاهتاریخاندیشهوبه(۲۸میتواندباشد.«)همان،ص 

ویژهتاریخاندیشهسیاسیخواهدبود.«)همانصفحه،چندجملهپایینتر(

دراینجاتنهابهبرخیازحوادثتاریخِیایندورهاشارهمیکنیم،وایناشارهباتوجهبه«

اندیشهوازدیدگاهآنوهمچوندرآمدیبرتاریخاندیشهخواهدبود.«)همانجا(»والبته،دراین



نخستینفصلتنهاحوادثیرابرجستهکردهایمکهازدیدگاهتاریخاندیشهداریاهمیتاندو...

(۱۱۳)همان،ص

همانطورکهمیبینید،نویسندهعادتبهتکرارجملههایخودداردآنهمنهیکبارودوباربلکهچندینو

«،فقطدربخش»درآمد«،اینجملهونکتههایمکتبتبریزچندباردرطولیکیاچندفصل.درکتاب» 

بارتکرارشدهاست،»بهدنبالشکستایراندرجنگهایایرانوروسبحرانیدرآگاهی۹پیشوپِسآن 

».ایرانیانپدیدارشدودراندیشهسنتیگسسترویدادونطفهآگاهینوآیینبستهشد

درهمانکتابمثالًاینجملهراداریمکهپایانآنتکرارهمانشروعشاست،»میرزاابوالقاسمقائممقام،در

تدبیرامورجنگهایایرانوروس،باتکیهبردیدگاههاییعملمیکردکهباسنتقدمایی،بهگونهایکهدر

رسالههایسیاستنامهنویسانمتأخرتدوینشدهبود،نسبتینداشت.فهمسرشتالزاماتدورانجدید،منطق

مناسباتقدرتهایاروپایی،کهپیشتردرصحنهءسیاستجهانیپدیدارشدهبود،وپیآمدهایایندگرگونیها

درساختاراجتماعیـسیاسیایرانباتکیهبرسیاستنامه (دوخطپایینتر،۵۸هایکهنممکننبود.«)ص 

»عباسمیرزاورجالدارالسطنهتبریزبهایننکتهالتفاتپیداکردهبودنکهباپدیدارشدندگرگونیمهمی

درساختارقدرتسیاسی،رابطهءنیروهاومنطقمناسباتجهانی،اندیشهءسیاستنامههاازدرجهاعتبار

».ساقطشدهاست

ازایندستجملههاوپاراگرافهابهوفوردرهمهیکتابهایافتنیاست:یکبندباجملهایخاتمهمییابدکه

تکرارجملهیاوِلهمانبندبهشکلمعکوساستوهمانمعنیرامیرساند،بدونآنکهالزماًحکمشرا

ثابتکندیادستکمبپروراند.ازایننوعجملههای»ُمدّور«درکتابهایطباطباییصدهانمونه،بدون

اغراق،میتوانآورد.مثالًاینقطعهکهآهنگومضمونآنبهگوشمنخوشمینشیندامااحساسمیکنم

جملهیدومعینهمانجملهیاولاستکهکلماتشپیشوپسشدهاند:»تاریخدولتدرایرانتاریخِپیکار

پتیارگِیدربارباشبحکاوههایمکرربود،اماآنچهازنظرراپورتنویساندورمیماند،پدیدارشدن

کاوههایمسلحبهمفاهیمنوآیینبود.زمانیکهجنبشآغازمیشد،بُِتعیارپیکارباپتیارگیبهچنانشکلی

مفاهیمنوآیین!«درآمدهبودکهعامالنوُخفیهنویسانپتیارگیراتوانبازشناختنآننبود:شبحهایپرهیبت 

(۸۸صنطریهحکومتقانوندرایران)

تعدادبهمراتببیشتریازاینجملههارایادداشتکردهامامادیگرلزومیبهآوردنشاناینجانیست.اما

چرا،بگذاریدیکجملهی»ُمدّور«دیگرکهبا»ازاینروستکه«دورخودشمیچرخدرانقلکنم:

»گفتهامکهدستگاهمفاهیمتاریخوتاریخاندیشهءغربیرانمیتوانبدونتنقیحآنمفاهیمدرموردموادتاریخ

واندیشهدرایرانبهکارگرفت،ودراینجانیزخواهمگفتکهبسیاریازمفاهیمیکهازاندیشهءسیاسی،

هایدینوغیرهبرگرفتهشدهاند،برایتبیینگذشتهوتوضیحوضعکنونیماسودمندنیستند،ازاینفلسفه



روستکه،بهنظرمن،بسیاریازمفاهیمتاریخواندیشهءغربیباموادتاریخوتاریخاندیشهدرایران

۱۵صنطریهحکومتقانوندرایرانسازگارنیست.« (

اگرشماخوانندهیتیپیکایرانیهستیدکههیچ،امااگررویساختارتحلیلِیجمالتومفرداتآنهاتوجِه

خاصمیگذارید،بهطرزوحشتناکیکالفهخواهیدشد.اینطرزنوشتن،بههیچروازتسلطنداشتِن

طباطباییبرزباننمیآید،برعکساوبهفارسیتسلطخوبیداردودایرهیواژگانیاشهمبسیاروسیع

است،)به»الجرم«همعالقهیویژهایدارد(،واینتسلطهنگامیکهاورسالهیاکتابیرامروروخالصه

کردهتاتزهایاصلیآنرابهایجازبیرونکشد،بهخوبیپیداست.مثالًاینایجازوارائهیتوصیفی/نقادانهبه

طرزدرخشانیدرفصلسوِمکتاب»حکومتقانون«،راجعبهاصالحدینی،بهاجرادرآمدهآنجاکه

.رسالههایآخوندزاده،شیخهادینجمآبادی،حاجاسدهللَمَمقانی،بهبحثگذاشتهمیشوند

درنتیجه،برایکسالِتآنتکرارها،راهحلمنبرایادامهدادناینبودکهبهخودبقبوالنماینیکنوع

«استکهبرایاواهمیتپداگوژیکدارد،مثلروشخاصیازتیک طباطبایی»دیسِلکسِینوشتاری«یا» 

مضمونآموزشدادنبهکودکانُکندذهن،باتکرارجملههایاساختنترکیِب»مدور«ازجملههایمشابه! 

»تصلبسنتقدمایی/بیاعتنابهمبانینظریعصرجدید/بهدنبالشکستدرجنگهایایرانوروس/و

شکافدرآگاهی/وپیدایشنطفهیآیینجدید/بااِعراضازمبانیسنتقدمایی/درچنبرتصلب/در

دارالسطنهیعباسمیرزا/بهمقتضایمنطقمناسباِتعصرجدید/درشرایطتصلبسنتقدمایی«بهشکل

جمالتکوتاهوبلندیابسیاربلندمُدوردرکتاب»مکتبتبریز«مدامتیکمیزندوتیکمیزندوتیک

میزندوشماچارهاینداریدکهطاقتبیاوریدتابتوانیدحرفنویسندهراپیبگیرید،کهقطعاًارزشپیگرفتن

دارد.اگرقصدخواندنیکیازاینکتابهایقطوررادارید،میتوانیدخودتانبایکمدادتیکهایمشابهرا

!بیابیدوعالمتبزنیدومشعوفشوید

ـ اندیشه ی ایرانشهری ۶

ایرانشهر«نزدطباطباییقبلازهرچیزیک»اندیشه«است؛نهیکنظامسیاسِیمعیندردورهایخاص،«

ونهیکمساحتجغرافیاییبامرزهایروشندردورهایازتاریخ.»اندیشه«برفرازوقایعسیرمیکند،

فقطدرونمغزهااستکهحرکتمیکندوجلومیآید.اندیشهدر»روح«ملتحلولمیکند،تبدیلبهآگاهی

»ملی«میشودوهمیشهوهمهجاایرانزمینراازقرنیبهقرندیگرحفظوهدایتمیکند.این»اندیشه«،

امروزچگونهبازیافتهمیشود؟ازتعبیرمتنهایبهجاماندهکهشاملدودستهاند:اولمتنهایسیاسیو

تاریخی،سنگنوشتهها،خداینامهها،اندرزنامهها،وسیاستنامهها؛ودوممتنهایادبیاعمازحماسی،

تغزلی،یاعرفانی.ایناندیشهازسهایدهتشکیلشده:پادشاهآرمانی،خردمداریودادگری،ویکپارچگِی

سرزمینی.بهعبارتدیگر،فکرپادشاهِیعدالتگستِرایرانباستان؛فلسفهیعقلییونانیدرعصرزرین

تمدناسالمی؛ونوعیآگاهی»ملی«ِفراتاریخیکهدر»روحفرهنگ«یاروحایرانیهموارهطیهزارهها

،جاریبودهوعاملوحدتوبقایتمدنایرانیاست.بهگفتهیطباطبایی



درعصرزریِنفرهنگایران،ترکیبیازمعنویتجدیداسالمیـشیعیوفرزانگیایرانشهری

شالودهایفراهمآوردتاسامانایرانزمینکهدرواپسینسدههایشاهنشاهِیساسانیان،نیروهای

زندهوزایندهءخودراازدستدادهبود،بربنیادینوآییناستوارشودودردرونامپراتورِی

(۲۹۵صدیباچه..اسالمیتشّخصویژهایپیداکند.) 

جملهیباالرامقایسهکنیدباجملهیزیرکهمیگویدبازپرداختاندیشهیایرانشهریتوسطمحافلشیعیدر

.عملباشکستروبروشد

باچیرگیغالمانترکویورشهایپیدرپِیآنان،والبته،یورشاماممحمدغزالیدرقلمرو

نظربراندیشهءایرانشهریوخردگرایکهدرفاصلهءسدههایسومتاپنجم)هجری(،بویژهدر

محافلشیعی،بازپرداختیازآنعرضهشدهبود،دورهایازتاریخوتاریخاندیشهدرایرانبه

(۱۳۷صزوالاندیشهسیاسی…پایانرسیدوازآنپسنیزتجدیدنشد.)

اساساًازدیدطباطبایی،دریکتعمیمکلیبرایدورانیهزارساله،دلیلسقوطایرانزمینتدویننشدِن

اندیشهیایرانشهریاست!اینفقدانپشتوانهی»اندیشهءعقلی«بودکهنمیتوانستراهبهرستاخیرملیو

:تجدیدعظمتایرانزمینببرد!ازاینایدهآلیستیترنمیتوانبهتاریخسیاسینظرکرد

بایورشمغوالنضربهایکاریونهاییبرپیکرفرهنگوتمدنایرانیفرودآمد...کوشش

خاندانهایایرانیتباربرایتجدیدعظمتایرانزمینونمایندگاناندیشهءایرانشهریبرایاحیای

فرهنگوتمدنایرانی،ازآنجاکهفاقدپشتوانهایازاندیشهءعقلیبود،راهبهجایینداشتو

طبیعیاستکهمحتومبهشکستبود.مفهوم»مصلحتعمومی«ودربهترینحالت،اندیشهء

وحدت»ملی«کهدرنهایتمیتوانستراهرستاخیزی»ملی«،علمیوفرهنگیایجادکند،در

(۱۳۷صزوالاندیشهسیاسی….اندیشهءدورهءاسالمیتدویننشد.) 

نزدطباطبایی،درابتدایعصرتاریِکسدههایمیانهیایرانی،تجدیدعظمتگذشتهمتضمنوحدت»ملی«

بودووحدتملینیزپیشاپیشنیازبهپشتوانهی»اندیشهیعقلی«داشت،وچوناین»اندیشه«تدویننشد،

:وحدت»ملی«پانگرفتوایرانزمیندچارشکستشد

وحدت»ملی«،نهدرعملشاهانکهدرسخنشاعرانجلوهگرشدهوتحققیافتهاست،اما

وحدتیکهشالودهءآننهاندیشهایخردمندانه،بلکهبراحساساتزودگذروچهبساسطحیباشد،

میتواندبهآسانیدستخوشزوالونابودیشودوباتوجهبهتاریخِدورهءاسالمیایران،تا

فراهمآمدنمقدماتجنبشمشروطهخواهی،وحتیپسازآن،میتوانگفتکهپیوستهچنین



بودهاست.وحدت»ملی«ایرانزمین،فاقدپشتوانهایخردمندانهبودوناچارهرعملیازمجرای

احساساتوخاماندیشیوبرپایهءشالودهءنااستوارشعروعرفانانجامشدهاستوبههمین

(۱۴۹دلیل،پایانیجزشکستنمیتوانستداشتهباشد.)همان،ص

فروشندگانامروزیِناندیشهیایرانشهریاحتماالًخشنودنخواهندشداگربدانندجوادطباطباییبهسازگاری

تشیّعبااندیشهیایرانشهریباورداردوترجمهیفارسِیفاضلمشهدیاز»نهجالبالغه«ــبهویژهدربخش

»عهدنامهیمالکاشتر«ــرانمونهایبرجستهازاندیشهیسیاسیکهباآییننامههایایرانشهریخویشاوندی

.دارددرکمیکند

ازسویی،تأکیدبرضابطهء»مصالحمرسله«بهعنوانمفهومبنیادیناندیشهءسیاسیقرینهء

روشنیاستبراینکهازدیدگاهسرشتاندیشه،ایناثر)نهجالبالغه(پیوندیباآییننامههای

ازسویدیگر،خدمتبهرعیتبهعنوانضابطهءدیگریبه»مرتبهءایرانشهریداردو 

عبادت«ارتقاءیافتهاست...تأکیدبر»رعیتپروری«باحفظسنتهایفرمانروایاِندادگر

،دیباچهای...گذشتهنیزباآییننامههایایرانشهریهمسانیبیشتریداردتاباشریعتنامهها.) 

(۳۵۲ص 

نهجالبالغهخلیفهرابه»عدالتورزیدندرحقوقالناسوحقگزاری«ترغیبمیکندوطباطباییبهدلخواه

نتیجهمیگیردکه»مفهوممصلحتعمومیبهعنوانمفهومبنیادیناندیشهءسیاسی«و»رضایتمردم«در

اینکتاببرتعابیردینیواحکامشرعیاولویتپیداکردهاست.اینبرداشتازمصلحتعمومیخودیک

(آیااین۳۵۴»ضابطهءُعقالیی«استواحکامشرعیرا»تابعمنطقاموردنیوی«میکند.)همان،ص 

همانگسستدرعینتداومنیستکهطباطباییگفتهبوددرایراننداشتیمامااروپایمسیحیداشت؟اگرشیعه

ونهجالبالغهباضوابطعقالنی،احکامشرعیراتابعمنطقاموردنیویمیکند،آیاطالیهداِرفکرسکوالر

نیست؟!بهباورطباطبایی،تأکیدنهجالبالغهمشابهبااندیشهیایرانشهریدورانباستان،برِخَردعملیاست

کهبرخالف»عقل«فیلسوفان،نهانتزاعیومعطوفبهمدینهیفاضله،بلکهخردیپراگماتیکمعطوفبه

اینجهانوآبادانیوعمراِنمملکتاست.رایزنیبادانایانوفرزانگاننیزوجهدیگراینبرداشتاز

حکمرانِیدادگستراستکهآنراهمساناندیشهیایرانشهریمیکند.آهاگرمیشدیکنسخهازنهجالبالغه

راپیِشرویامامخمینیمیگذاشتیم،شایددرهمانپاریس،وقتیکهطباطباییدرآنشهردانشجوبود،حاال

!ایرانشهرمانلبریزبودازدادوخرد

اگربپرسید،»چهعواملیباعثافولاندیشهیایرانشهریپسازسقوطساسانیانوپایانعصرزریندر

دوراناسالمیشد؟«بازهمدرنوشتههایطباطباییپاسخروشنینداریم.ماتوصیفاتیازخالفتهایوقت،

افکارسیاسیدوراناسالمی،نقِشخردستیزانیچونغزالی،هجوممغوالن،قدرتیابیترکان،وسلطنتهای



مطلقهدردورههایبعدداریم،امادرنوشتههایطباطبایی،نهتوضیحفلسفیو»منطقدرونیاندیشه«ونه

علیترویدادهاِیعینِیتاریخیقادرنیستاینتحولپارادیمحکمرانیازشاهنشاهیباستانیبهسلطنت

مطلقهیزیانباِردورانهزارسالهیبعدرابهروشنیتوضیحدهد.بهاحتمالزیاد،دلیلایناستکه،بر

خالفباورطباطبایی،میانشهریاریباستانوسلطنِتدوراناسالمی،تفاوتیبنیادینوجودندارد،همآنو

هماینازبنیاد»مطلقه«بودند،زیرابرادغامباوردینیوباورسیاسیاستواربودندکهدروجودیک

.شخصبهمثابهنمایندهیآفریدگاررویزمینتبلورپیدامیکرد

طباطباییتالشبسیارمیکندکهمیانسلطنتشاهانباستانوسلطنتمطلقهخطتمایزآشکاربکشد.در

مواردیاومیان»مطلقه«و»خودکامه«همفرقمفهومیقایلمیشود،تااگربهاوگوشزدشدکهشاِه

شاهاِنباستاننیزحاکممطلقبود،اوبگویداما»خودکامه«نبودورأیخودرادرمشورتبااطرافیان

صادرمیکردوبه»قانون«پایبندمیماند.درواقعیتبرایماروشناستکهتضاددونوعروِشسلطنت

راشایدبهتربتواندرتضادشخصیِتفردِیخلیفه/شاهاناوایلدورهیاسالمینشانداد،مثالًروادارِی

مأمونعباسیکهحتابهرافضیبودنمتهممیشدوجانشیناومتوکلعباسیکهازفرطقشریگریبساط

تفسیِرقرآنرابرچیدواهلذمهراازدولتاخراجکردومراکزمذهبیغیراسالمی،کنیسههاوکلیساهارا

(بامتدولوژِیطباطباییبایدنتیجهبگیریم۱۴۷-۱۴۳صصزوالاندیشهسیاسیدرایرانویرانساخت.) 

!مأموندررگهایشاندیشهیایرانشهرینفوذکردهامامتوکلپایبندقرآنوشریعتماندهبود

شماهرتحقیقتاریخیراجعبهاالهیاِتسیاسِیایراِنباستانراکهبخوانید،بهایننتیجهخواهیدرسیدکه

برخالفتصورطباطبایی،سلطنِتایرانشهریوسلطنتمطلقهدومفهومودوواقعیتمتمایزومتضاد

نیستند،هردوازبنیادیکیوهمانهستند.خودکامگی،ذاتِیهردواست.شهریاِرعادلوخردمندکهتوأمان

حکومِتموروثیودیانِتراستینرادرشخصخودبهیُمنفّرکیانیواختیارمینویمتجسمداشته،در

واقعیِتتاریخی،درمقامنمایندهیخدابررویزمین،نههرگزعادلبوده،نههمیشهخردمند،ونهچندان

نهخلیفه/شاهاِنُسنیوشیعی»عصرانوشیروان،قانونمدار.نهکوروشوداریوش،نهاردشیروشاپورو 

کسیکهمتنطباطباییراراجعبهشاهآرمانِیایرانباستانبخوانددرنخواهدیافتکهزرینتمدناسالمی«! 

امپراتوریهایایرانباستانجملگیازحاکمیتهایتئوکراتیکاستبدادیتشکیلمیشدندکهازمردم

خراجهایسنگینوعوارضکمرشکنمیگرفتند،ازکاربردگیبرایبرپاساختنکاخهاوتجمالتبهره

میبردند،سیستِممبتنیبرامتیازاتکاستیبهنفعاشرافدیوانوسراندین،مغانوموبدانوکارکنان

آتشکدهها،وسردارانوساتراپهایدولتیوسیستِمجاسوسپروریوخبرچینیداشتند؛کهاینامپراتوریها

بههمسایگانخودازهنددرشرقتالیدیویوناندرغربحملهمیبردندومتصرفاتآنانراغارت

میکردندوثروتشانرابهغنیمتمیگرفتند؛کهدرعقیدهوباوردینی،باتحکیمهرچهبیشترتکخدایی،

آیینهایرقیبرابرنمیتابیدند؛کهدرمیان»باالییها«مدامرقابتهایخونینبود،چهدرمیاندرباریانو

جانشیناناحتمالیپادشاهوچهمیانسراندینودربار.باالیجامعهقدرتوتجمالتوفساد،پایینفقرشدید



ونارضایتیوشورشوجنبشهایانقالبی!پِسپشت»اندیشهیسیاسیایرانشهری«فقطشکوِهشقاوتبود:

خشونتوخونریزیوبهرهکشیوامتیازاتطبقاتیکهدیریازودبافسادداخلِیدربارودیوانیانوکاهنان

ازدرونروبهپوسیدگیمیگذاشت!فقطدورانهلنی/یونانِیایرانودورهیپارتهاتااندازهایاستثنابراین

.دمودستگاههاِیسیاسِیپرشکوهوتباهیبود

یکفیلسوفمیتوانددرپاسخبگوید،»منبهواقعیاتتاریخعالقهایندارم.هدفمنبرساختنطرحی

آرمانی،سیاستنامهایازجنسجمهورافالطون،مدینهیفاضلهیفارابی،یوتوپیایتامسمور،یاانواع

کمونیسمهایتخیلیقرننوزدهمباشد.اندیشهایکهچراغراهنمااست،نهتوصیفآنچهدرواقعیتمادیرخ

میدهد.«تدوینسیاستنامهایازایندست،کارینیستکهجوادطباطباییبهآنمبادرتکردهباشد،امابه

نظرمیرسدتبلیغگراناندیشهیسیاسِیایرانشهریازاوهمینانتظاررادارند.فقطدراینصورتاستکه

شمامیتوانیدموجودیفراـانسانیوماوراءطبیعیبهنام»شاهآرمانیبافرهایزدیاشـبرایهمهی

!فصول«رابهمشتریاِنهاجوواجخودبفروشید

برابراصولاندیشهءایرانشهری،"شخص"شاه،"خدایبررویزمین"،سببساِزوحدِتدر

عینکثرِتآناقوامبودوبدینسان،شاه،اگرنهیگانهنهاد،اماالجرم،استوارترین"نهاد"این

ـتأکیدبر»شخص«و۱۱۵صدیباچهایبرنظریهانحطاطایراننظامسیاسیبهشمارمیآمد. 

)»خدایرویزمین«ازخودطباطبایی

بهکلیدواژهی»الجرم«توجهبفرمایید:شاهالجرماستوارتریننهادوحدتبخشدرسراسرتاریخایرانبود!

اگراینالجرمهاوضرورِتآنهارادرنیابیم،آیاماهمبهقولطباطباییدچار»مانعمعرفتی«هستیم؟آیاما

دچار»ایدئولوژیهایجامعهشناسی«شدهایم؟یااینکهبهقولفروشندگاناندیشهیسیاسِیایرانشهریبه

سادگیخائنهستیموتمام؟

اماآیاواقعاًاینحکمدرستاست،اینکه»شاهاستوارتریننهادوحدتبخش«درایرانبود؟اگرسلسلهای

دچارانقراضمیشد،اگرسرزمیِنشاهیدستخوشهجومقرارمیگرفتازجانبکسانیکهایرانینبودند

)اسکندر،چنگیز،تیمور،محمودافغان(،یاایرانیبودندامابهسلسلههایرقیبتعلقداشتند،طبعاًآنهانیزبه

میتواندنبالپیروزیخودرا»شاه«میخواندند،آنهانیزنهادحاکمیتیا»دولت«راتصرفمیکردند. 

،دورانیازواقع بینانه تراینتغییراتبنیادیوگاهتخریبگررا»تداوموثباتقلمرو«خواندامامیتوان، 

بیثباتیوهرجومرجوتکهپارهشدنقلمرودانستوسپساحیایدوبارهیاقتدارمرکزِیحاکمیت.بهاین

اعتبار،برخیازشاهاِنخودکامهعاملوحدتسرزمینیبودندوبرخیدیگرعاملضعفوهرجومرجو

بیثباتیوتجزیه.وحدتسرزمینینیزثابتوبادوامنماند.بخشهاییاضافهشدوبخشهاییبرایهمیشه

ازدسترفت.طبعاًآنچهاینوحدتسرزمینیرااعادهمیکرد،زورنظامیوتدبیِرسیاسیبرخیازشاهان



طباطباییخودبهاینواقعیتآگاهاستوبود،نهگونهایخودآگاهِیفلسفینسبتبه»نظریهیایرانشهری«! 

درنتیجهدچارتناقضگوییمیشود،چندخطپایینتربهدنبالنقلقولباالمینویسدنهادشاهیبهطور»پی

درپی«دچار»فروپاشی«میشدواینفروپاشیها»ازویژگیهاینظامحکومتیایران«بود.)دیباچهایبر

خوانندهخودبایددرذهنشهماهنگکندکهنهادپادشاهیکهگفتهشد(.۱۱۵نظریهانحطاطایران،ص 

پی درایننظامسیاسیبهشمارمیآمد«،همزمانالجرم»الجرم استوارترین نهاد»  

ازهرچهبگذریم،باالخرهجوادطباطبایینظریهپرداز»زوالاندیشه«و»انحطاطبود«!فروپاشیدچارپی 

تاریخیایران«استطیدورانیهزارساله!پسنهادپادشاهیدرواقعیت،بهتناوب،نهچنداناستوارباقی

.ماندهبودونهچندانوحدتبخش

فرهایزدی«کههماناتصالبهنیتوارادهیخدایانباشد،چیزینیستمگریکایدئولوژِی«

مشروعیتساز.همانندبسیاریازایدئولوژیهایطبقاتحاکم،واقعیتراوارونهجلوهمیدهد.پردهی

ساطریاستبرقهربرهنهکهفرمانروایخودکامهوبرگزیدگاندیوانیوروحانیبرایاستثمارفرودستان

واستمرارحاکمیتخودترویجمیکردهاند.ازدیدجامعهشناسیتاریخی،نظریهیسیاسِیایرانشهری،روکِش

مشروعیتسازبرایاستبدادآسیاییبودهوبههیچوجهازآننظریهایبرایدولتامروزینوآیندهبیرون

.نمیآیدکهمردمساالریراهدفداشتهباشد

امروزه،طبق»پروژه«یطباطبایی،اگرقرارباشداندیشهیسیاسِیایرانشهری!می رسیم به امروزپس 

زمینهسازنظریهیجدیدیبرایدولتوحاکمیتدرایرانباشد،تأکیداصلیبرعناصروحدتبخشدرآن

مبتنی بر کازمولوژِی اسطوره ای ازخواهدبودونهالزاماًپادشاهآرمانی/فّرکیانیکهایدهایآناکرونیستیکو  

است،کیهانشناسیایکهفقطمختِصتمدنهایباستانیوپیشـمدرنپیدایش جهان و نظِم مقدِس حاکم بر آن 

انسانُمدرن،سکوالر،ودموکراتحتااگراعتقاداتدینیهمداشتهباشدقادرنخواهدبودبهبودهاست.هیچ 

.آنکازمولوژیاسطورهایواالهیاتسیاسیاشرجعتکند

پسنهفّرکیانی،بلکه»وحدت«اسمرمِزامروزیِنپروژهاست.گفتهمیشوداینوحدتدراصل»وحدت

،وجاهایمتعدددیگر(.منظوراز»وحدتدرکثرت«،پذیرشحدخفیفی۱۱۵درکثرت«است)دیباچهص 

ازهویتاقوامگوناگوناستتازمانیکهآنهادمازخودمختایفرهنگیوترویجزباِنبومینزنند.اگرچنین

.کنندضرورت»وحدت«ایجابمیکندکهدولتمرکزیآنهارابهعنوانتجزیهطلبگوشمالیدهد

پرسِشتاریخییاجامعهشناختِیپِسپشتاین»پروژه«راطباطباییدرمواردمتعدداینگونهطرحکرده،

»مایهءثباتوتداومقلمروسرزمینیایراندردولتمستعجِلفرمانرواییسلسلههاییکهبرایرانزمین

است،)loaded(»حکومتکردند،چهبود؟«)همانجا(.خوداینپرسشامروزهبهقولفرنگیها»لوِدد

یعنیبارایدئولوژیکدارد.»ثباتوتداومقلمرو«برداشتیاغراقآمیزوبحثانگیزاستچنانکهدرباال

اشارهکردیم.اماحتااگراینثباتوتداومرا،بهمثال»روح«درفرهنگوتمدن،بهشیوهیپانایرانیستها

هموارهمفروضبگیریم،طباطباییعالقهایبهیافتندالیلتاریخییاجامعهشناختِیآنندارد،اوپاسخشرا



در»نظریه«میجویدوقرعهبهنام»اندیشهیایرانشهری«میافتد.ومامیدانیمداستانازاینجابهکجا

میرود!اندیشهیایرانشهری»مایهءثباتوتداوِمقلمرو«است،اگرشمامجابنشدهباشید،شایدبهاندازهی

کافیایرانیووفاداربه»قلمرو«نیستید،شایددلتانهوایتجزیهدارد،شایدروشنفکرجهانوطن

)کاسموپولیتن(یابدترچپگرایانترناسیونالیستهستید،کهترجمهیفارسیِاینهاهمهمیشود»خائنبهمنافع

!»ملی

بهنظرمیرسدماباردیگربهواکاویحسهویتیاهمان»تعلقملی«نیازداریم.طباطباییدرنوشتههایش

همهجا»ملی«رادرگیومهمیآورد،احتماالًبهاینخاطرکهآنرامتمایزکندازمعنِیامروزینآنکهبا

پیونددرونیدارد.امادربحثهایآتشینمیانطرفدارانومخالفان)nation-state(دولِتملیُمدرن

طباطبایی،این»ملی«درگیومهازگذشتهبهامروزفرامیرویدوتبدیلبههویتاصلییازیرساخِتآگاهی

ملیبهمعنِیُمدرنآنمیشود.دوگونهیمتفاوتازحستعلقجمعی،یکیپیشُمدرنودیگریُمدرن،با

یکدیگرمخلوطمیشوند!تبلیغگرانحتابهچنینتمایزیهمدیگرقایلنیستندو»آگاهیملی«سدههاو

هزارههایگذشتهراباآگاهیملیعصرجدیدیکیوهمسانمیپندارند.اینجاستکهبایدباردیگربه

.مختصاِتدونوعحستعلقجمعیپیشوپسازدورانُمدرناشارهایبکنیم

ازلحاظتجربهیزیستی،برایماامکاننداردانواع»احساستعلقگروهی«ِگذشتگانرادراعصاردور

همانندآنهااحساسکنیم.آنتجربهوحستعلق،مثالًچیزیکهمردماندردورانهخامنشی،اسکندریونانی،

ساسانی،تمدناسالمی،عصرمغوالن،ترکان،صفویوبیشتردولتهای»اتنیک«وطایفههایمنطقهایدر

  از حیطه ی ادراک حسی وخطههایمختلِففالتیکهبهنامایرانمیشناسیمدرخودحسمیکردهاند،

.اینتجربهبهطورطبیعیازراهمیانجیمستقیمبهمانرسیده. است تجربه ی وجودی امروزین ما به دور 

باگذشتگاِندور،نوعیخشونتمفهومیاست،یعنیساختنتصوریازهمبستگیپیوند هویتیتنهاراه 

»ملی«ِفراتاریخیباهویتواحدوپیوستهکهنسلبهنسلبیانقطاعبهمارسیده.اینیکدستکاری

میتواندباشد،احساسناامنیدرلحظهیحاضر،ایدئولوژیکویکخودفریبیروانیاست.دالیلآنمتعدد 

ترسازبیهویتوبیسیرتشدن،هراسازتجزیهیسیاسیوتجربهیشکست،شرمدربرابربیگانه،حس

بیقدرتیوبیاثربودنوغیره.ناسیونالیسمافراطیوپانایرانیسمیکرفتارتدافعیحاکیازهراس،

اقتداِر کاذب است که به جایی در امروِز تاریخ وصل نیست، دررواننژندِیترس،وعقدهیحقارتاست.  

بهدنبالسکویثابتومحکموقویبرایاستوار.نتیجه می خواهد حقانیت اش را از عظمت گذشته بگیرد 

بودنامروزشمیگردد.امادرواقعیت،هیچهویتیخالصنیست.هیچکالنروایتاز»سرنوشتیک

ملت«،کهدارایوحدتویکپارچگیوتداومطیواحدهایزمانیبزرگ،سدههاوهزارهها،باشدوجود

نداردواگرمیبینیمکهدرتاریخنگاریعصرجدید،اینسرنوشتبهشکلانواعتاریخ»ملی«یاادبیات

»ملی«تدوینگردیده،اینتاریخنگاریباسرکوبخردهروایتهاوصداهایحاشیهایوحذف

»ناخالصی«هایبسیارتوأمبودهاست.روشهایتاریخنگاریجدیدتردرغرب،»تاریخازپایین«،و



»صدایفرودست«)سابآلترن(،آنکالیتروایتهاراموردتجدیدنظرجدیقراردادهومانیزدرایران

ایرانازلحاظتاریخوفرهنگوحتازبان،یککشورچندهویتیاست.وجهاشتراکوبایدچنینکنیم. 

احساستعلققومییادینی،متفاوتاستازاحساستعلقملّی.اولیازنوع»هویتمدار«باریشههای

ُمدرن،بهقولبندیکت)imaginary(دیرینهیتاریخیوزبانیاست،دومییکبرساختهیاخیالوارهی

اندرسون،کهدردورانُمدرنوعصرتجدد،باظهوروجهتولیدسرمایهداریوتشکیل»دولت/ملت«و

وسراسری،مرزهایجدیدکشوری،صنعتچاپ،رسانههایسراسری،سیستمدرسیوآموزشیجدید 

قوانینیعامکههمهیخطه)کشور(رادربرگیردوغیرهدرآگاهیمردمشکلمیگیرد.مادردوران

باستان،درقرونوسطا،امپراتوریهایقدیم،دراستبدادهایآسیایی،درفئودالیسمونظامخانخانیو

زمینداری،احساستعلق»ملی«بهتعبیرامروزیننداشتهایم.دولتباابزارمدرنوبوروکراسیمدرنو

ارتشمدرنهمنداشتهایم.ایرانوایرانیبهمثابهدولت/ملتواحساستعلقملی،برساختههایُمدرناند.

»ناسیونالیسم«بهعنوانجهانبینیوایدئولوژیمایلاستمابپذیریمکهخودتأسیس»دولتـملت«در

وهلهینخستبراساسوجودیکجمعیتهمبستهی»ارگانیک«ویکفرهنگمتجانسوهمگنصورت

گرفته.اماواقعیتتاریخیآناستکهایندولتملیجدیداستکهبانظامآموزشیسراسریویکدست،و

بوروکراسیکارمندیدرسطحکشور،وتثبیتمرزهایجغرافیاییوبازارملی،جادهسازیوریلگذاریو

امکانمسافرتسریعبهنقاطدور،باعثوبانیاحساسهمبستگی»ملی«میشود.حستعلق»ملی«در

همبستگیهای»اورگانیک«،عصرمدرن،متعاقبتشکیلدولتمرکزی،نهمقدمبرآننهادیمیشود. 

مربوطبهجوامعکوچِکماقبلصنعتیاند.ازهمینرو،بهکارگیریاستعارههایارگانیکبرایهمبستگی

فورمالوصوریدرسطحکشوری)ملی/دولتی(میتواندخطرناکتلقیشود.»ملت«یکقبیلهیبزرگ

درعصرُمدرن،ماشیندولتیپدیدهایاستکهدردورانماقبلُمدرنوجودنداشته،حاملیکدستنیست! 

ابزاروتکنولوژینظارت،کنترل،اسارت،وکشتارجمعیبسیارپیشرفته.هر»نظریهییدولت«یسواربر

باشدکهچهکسانیباچهنظریهایپشتفرمانچنینماشینیمیشود،ومابهعنوانشهروندبایدحواسمان 

اینماشینخواهندنشست.مردیبااندیشهیایرانشهریبرایتمامفصول؟

ازآنجاکهاینروزهادررسانههایاجتماعیجوادطباطباییازمقامیکروشنفکروپژوهشگِردانشگاهیبه

مرتبهیکاهنیوموبدیارتقاءیافتهــوخوداوهمبدشنمیآیددرایننقشفرورودــبگذاریدباجملهیا

توییِتنیکوییازخوداواینصحبترابهپایانببریم:»تاریخدولتدرایران،تاریخِپیکارپتیارگِیدرباربا

اشدربرابرشبحِکاوههایَشبَحکاوههایمکرربود.«بله،داستانهمیشههمینبوده:درباِرپتیارهوفّرکیانی

بیشمارازمیانمردمبیفّر،کهبرخاکمیافتندوبهپامیخیزندوبازبرخاکمیافتندوباز...همیشه

///.همان

 به نقل از فیسبوک  نویسنده


