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  مقدمه
انجمن دوستداران «صر، آقاي دكتر جواد طباطبايي، نوشته پژوهشگر و انديشمند معا» ديباچه اي بر نظريه انحطاط ايران«پس از انتشار كتاب 

از اين رو شماري از اعضاء و .  فرهنگي است، بر آن شد تا اين اثر مهم را مورد بررسي و تأمل قرار دهد-، كه يك نهاد انديشگي»انديشه
 فصل و با دقت مورد بررسي قرار را در نشست هاي پياپي در كتابخانه كوچك انجمن در برلين فصل به» ديباچه«دوستان انجمن، كتاب 

دادند و كوشيدند با تأمل و سنجش، موضوع ها و مفهوم هاي مطرح شده در كتاب را بهتر دريابند و با روشني و تمايز الزم تأمالتي از اين 
  .دست پرسش هاي نويني پيش آرند

و بحث ها و بررسي هاي انجام شده در باره » ديباچه«ب انجمن، پس از پايان نشست هاي خود بر آن شد تا با برگزاري نشستي همگاني، كتا
حضور دكتر جواد طباطبايي، نويسنده كتاب، مي توانست بر غنا . آن را در ميان شمار بيشتري از ايرانيان خرددوست و انديشه ورز طرح نمايد



۲  

سمينار معرفي، نقد و : تأملي در باره ايران«ام ، نشستي با ن٢٠٠٣ ژانويه ١٨و ژرفاي نشست همگاني بيفزايد، آن چنان كه شد و در تاريخ 
بخش هاي گوناگون اين سمينار عبارت . با حضور نويسنده كتاب در برلين برگزار شد» ديباچه اي بر نظريه انحطاط ايرانبررسي كتاب 

  بودند از
 معرفي فشرده و فصل به فصل كتاب و طرح پرسش هاي مربوط به فصل ها .١

 نقد و سنجش كتاب .٢

 ي نويسنده كتاب به پرسش ها و سنجش هاپاسخگوي .٣

  
 ساعت ٧ نفر از ايرانيان انديشه دوست از برلين و ديگر شهرها در سمينار كه با عالقمندي، توجه و شكيبايي به مدت ١٥٠حضور بيش از 

كه از جمله به ايران زمين بحث هاي سنگين مطرح شده را پي گرفتند، نشانگر اشتياق روشنفكران ايراني به گفتگو هاي فلسفي و نظري است 
  .از ديدگاه ژرف تري مي نگرد

، و چگونگي طرح پرسش ها و »تأملي فلسفي در باره ايران زمين«روح فلسفي حاكم بر سمينار، نه تنها در موضوع اساسي طرح شده، يعني 
 براي پاسخ به -قرار گرفته بود كه كتابش در معرض پرسش و سنجش -سنجش ها نمايان بود، بلكه همچنين در كوشش دكتر طباطبايي

  .پرسش ها و روشني بخشيدن به نكته هاي مطرح شده در كتاب و پذيرش پاره اي از سنجش ها و نقد ها نيز مشهود بود
  

ش انجمن دوستداران انديشه تالش ورزيد، با استفاده از امكانات كامپيوتري براي نمايش نوشتار و تصوير، زمينه مناسب تري براي ارائه بخ
دست اندركاران انجمن اميدوارند كه اين نشست توانسته باشد گام مؤثري در معرفي كتاب . هاي معرفي كتاب و نقد و سنجش فراهم آورد

و اين كه ايران زمين موضوع يك تأمل فلسفي قرار گيرد، آنچنان كه هدف اصلي نويسنده » ديباچه اي بر نظريه انحطاط ايران«ارزشمند 
  .شداست، برداشته با

  

  "ای بر نظريه انحطاط ايران ديباچه"معرفی اجمالی كتاب : بخش نخست
 صفحه تشكيل شده است كه از سوي سه تن از ياران ٥٦٤ فصل و يك خاتمه در ٦از يك درآمد، ای بر نظريه انحطاط ايران  ديباچهكتاب 

  :و دوستان انجمن معرفي شد
  در آمد •
 از چالِدران تا تركمان چاي: فصل نخست •

 طرحي از نظريه دولت در ايران:  دومفصل •

 ايران زمين در سفرنامه هاي بيگانگان: فصل سوم •

 سفارت و سفرنامه هاي ايرانيان: فصل چهارم •

 فصل پنجم، انديشه سياسي تاريخ نويسان •

 انديشه سياسي دوره گذار: فصل ششم •

  طرحي از نظريه انحطاط ايران: خاتمه •
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  مبانی نظری
  از در تاريخ ايران دارد و به عامل انديشه و سير تحوالت فکریای   ويژهتوجهی به موضوع مورد مطالعه، ايران، نويسنده با رويکردی فلسف

پيشين دچار تصلب شد و های  به نظر طباطبايی انديشه سنتی ايرانی در سده. پردازد  به پرسش از بنيادهای سنت می)مدرنيته(پايگاه تجدد 
های سوم تا ششم هجری و  توجه به اوج عصر زرين فرهنگ ايران در سده.  بودعمل و امتناع در انديشه بن بست در سرانجاِم اين تصلب،

 است  تدوين نظريه ای در مورد انحطاط ايرانپژوهشی طباطبايی تالشهدف . انجامد های اخير به طرح مفهوم انحطاط می رود آن در سدهف
 مفاهيم و مقوالت تاريخ تدوين  نظريه انحطاط ايران کوششی است برایتدوين. دارای نقش اساسی است عامل فکری و داخلی که در آن

ی به چنين منطقی، زمينه ساز طرح نظريه ای عمومی برای تاريخ دستياب .ی در ايرانفرمانرواي راهيابی به منطق نظام به مثابه شرط الزمايران 
 بدين سببو گيرد  صورت میبرای نيل به خودآگاهی تاريخی  و  نيست تالشی، هنوز تاريخ نگارانه و يا علمیچنين . بودخواهدايران 

  .فلسفی استتالشی 
  

  درآمد
درک معنای  را يادآور می شود و برآن است که  بحث درباره ادوار تاريخی برای فهم تاريخ و تاريخ انديشهضرورتنويسنده در درآمد، 

او تحول تاريخي ايران و به تبع آن، تاريخ انديشه در ايران را به دو دوران . است ناپذير مکانآن ا مبانی فتی ازتحول تاريخی بدون دريا
  :اساسي قديم و جديد تقسيم مي كند

 یاسالمی دوره ها از شاهنشاهی هخامنشی تا واپسين سده:  قديمدوران

  دوره باستان از آغاز تا فروپاشی شاهنشاهی ساسانيان: لفا
  ) تا آغاز فرمانروايی صفويان،ميانهبه تعبيری سده های (دوره اسالمی  : ب

  آغاز فرمانروايی صفويان تا امروز:  جديددوران
  )ران تا پيمان ترکمان چایاز جنگ چالدِِ(دوره گذار : الف
  )از اصالحات عباس ميرزا تا جنبش مشروطه(مکتب تبريز : ب
  )از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی(دوره انقالب : ج

  . برای توضيح اين دوره است طرحی از نظريه انحطاط ايران و گذار کتاب حاضر دورهموضوع
  

 فصل اول

، به شرح اجمالي مهمترين )ميالدی ١٨٢٨ تا ١٥١٤ شمسي برابر با ١٢٠٧ تا ٨٩٣(ران تا ترکمان چای  چالِدازنويسنده در فصل اول، با عنوان 
دادهاي دوران شاه اسماعيل اول، بويژه جنگ چالدران، اصالحات ويروقايع تاريخي و سياسي دوره گذار، يعني روي كارآمدن صفويان و 

زنديه و قاجاريه مي پردازد و آن را تا شكست ايران در سپس  نادرشاه و سلطنت ، حمله افغانان، سست عنصري شاه سلطان حسين،شاه عباس
 هايي از ايران و يا به گفته نويسنده، جنگ هاي ايران و روس كه منجر به عقد دو عهدنامه گلستان و تركمن چاي و جدا شدن بخش

 و سلطنت، در ادامه سلطنت  تصوف، تشيعبر پايه ترکيب فرمانروايی ايران نظامدر اين دوره، . فروپاشي ايران زمين، مي شود، ادامه مي دهد
انديشه نوآيين و منطق شده بود،  تصلّبدر ايران دچار  انديشه سنتیدر حالي كه. خودكامه دوره اسالمي متأخر، تحول عمده اي پيدا نكرد

 ميان  تعارضآگاهی به  در ايران،زوال انديشهو  ی خبری نسبت به منطق انديشه جديدب، اما به سبب شد ه میچير  زمينمغربجديد در 
  . پديد نيامدانديشه سنتی و سرشت مناسبات نوآيين
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  فصل دوم
، (Hinz)هينتس نويسنده پس از طرح نظرات والتر  .ميت ويژه اي برخوردار است از اه،فصل دوم، با عنوان طرحي از نظريه دولت در ايران

 (Benveniste) بنونيست ،(Kantorowicz) يچ كانترو،(Stayer) جوزف استير ،)(Savoryسيوري ، )Brockelmann(بروكلمان 
به .  است و تداوم قلمرو ايران زمينبقامايه  پرسش اساسی در اين نظريه. و هگل مي كوشد تا طرحي از نظريه دولت در ايران به دست دهد

در اين نظام شخص شاه وحدت دهنده اقوام گوناگون ايرانی .  نظام شاهنشاهي است،نظر طباطبايی پاسخ اين پرسش در دوره ايران باستان
ي قرار دارد، در كنار نهاد شاهي، فرهنگ ايراني، که در كانون آن انديشه ايرانشهر. بود و استوارترين نهاد نظام سياسي به شمار مي آمد

وحدت در كثرِت . شاهنشاهي، دولت نيست، دولت دولت هاست. عامل ديگر اين وحدت و دومين ستون بقاي ايران زمين به شمار مي آمد
ده در گرايش عم. اين صورت از دولت با خودكامي و وحدت بدون كثرت دولت ها سازگار نيست. دولت هاي ناوابسته، اما پيوسته است

تحول دولت در ايران در دوره اسالمي، در عمل، در دهه هايي كه پادشاه مقتدري در رأس امور قرار داشت، تثبيت وحدت و حذف كثرت 
در اين دوره اگرچه انديشه سياسي ايرانشهري تجديد شد، اما بازپرداخت آن بيشتر از آن كه انديشه ايرانشهري باشد، واقعيت هاي . ها بود

  .انديشه ايرانشهري رفته رفته از حوزه سياست بيرون شد و تنها توانست خود را در شعر و ادب و عرفان ايراني تجديد كند. لقه بودسلطنت مط
ی جانشين.ها پی آمداز جمله اين . می به دنبال داشت مههایپی آمد شکاف ميان تکوين دولت و انديشه سياسی ايرانشهریبه نظر طباطبايی 
که به بود، در بيرون از دولت » ملی« وحدت و هويت تکوين ديگر پی آمد. ، که راه را بر خودکامگی گشود بود دولتشاه به جای نهاد

نويسنده بر آن است که پيچيدگي هاي تاريخ . جر گرديد من دولت به مفهوم مدرن از نظام سياسی ايرانغيبت و جدايی ميان مردم و حکومت
اصل راهنما در پژوهش هاي مربوط به تاريخ ايران اين است كه مفاهيم و .  جديد قابل تحليل نيستايران با صرف مقوالت علوم اجتماعي

 .مقوالت علوم اجتماعي جديد بايد به محك مواد تاريخ ايران زده شده باشد

  

  فصل سوم تا ششم
رحي از نظريه انحطاط ايران در بخش هايی است که بر پايه آن و در چارچوب نظری فصل دوم ط های سوم تا ششم دربردارنده داده فصل

  . است سياسی در ايراِن دوره گذارهی و انديشها فرمانرواي  مضمون اين داده.شود  پايانی کتاب ارايه می
ديشه  البته نه اهل ان نويسانسفرنامه .کند  را بررسی میايراِن دوره گذار یفرمانرواي سفرنامه، نگاه غربيان به شيوه ٩فصل سوم با استفاده از 

محسوس است  انديشه سياسی جديد حضورها  در سفرنامه.  کشورهای اروپايی بودند سياسیهنماينديا و  ، ماجراجو، جهانگردازرگانبلکه ب
  فرمانروايی ايراِن دوره گذار از ديدگاهی نظامها مهمترين ويژگی. يافت درباره شيوه فرمانروايی ايرانيان ینکته های دقيقدر آنها توان  و می

  : به شرح زير استسفرنامه نويسان
، در يک  امورهی پادشاهان سست عنصر در ادارناتوان  پادشاهان توانمند وهت مطلقيعنی قدرآن،  قطب دو و ی پادشاهانخودکامگ •

 )شاِه نهاد( به عنوان تنها نهاد فرمانروايی پادشاهکالم، 

  حوزه عمومی و مصالح عمومینبود •

مانند ( سفيدان و بزرگان قبيله ريش، )اروپامانند ( موروثی و نيرومند اشرافيت نده قدرت، مانند يا ضعف عوامل محدود کننبود •
 )ايران پيش از حمله مغولمانند ( وزارت نهاد يا )نظام قبيله ای ترکان

  )پادشاه به عنوان تنها مالک( مالکيت خصوصی نبود •
 و ی شدن فساد در دربارهمگان،  اعضای خاندان شاهینابودکردن، رای شاهی وليعهد در حرمستوان از پرورش میهای باال  افزون بر ويژگی

  .نويسان نام برد به عنوان مشاهدات سفرنامهی اخالق همگانی تباه
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 ايرانی که در دوره گذار به هند، خاور دور و اروپا سفر کردند، با هدف دريافت ديدگاه ٩های  های سفر و سفرنامه در فصل چهارم گزارش
 نفر از اينان فرستادگان شاهانند و بقيه بازرگان، جهانگرد يا ٥ .گيرد يران و مسافران نسبت به تجدد غرب مورد بررسی قرار میاين سف
های اجتماعی و  فرستادگان رسمی شاه ايران معموالً به پديده: مشاهدات خود داشتندهای متفاوتی به  نگاهها  نويسندگان سفرنامه. دانشجو
 .دادند   نشان میهای بنيادين کشورهای غربی دگرگونیبه ی کنجکاوو عالقه بودند و شيفته ظواهر و عجايب، اما ديگران بی توجه سياسی 

از ميان سفرنامه . ناتوانشالوده نظری آن توجه بودند و از کاوش در  بین آمبانی داشتند، به ها  دگرگونیاين  سطحی از یدريافتاما اينان هم 
 مسير طالبي اثر ميرزا تحفه العالم اثر عبدالطيف شوشتري،: قال انديشه تجدد خواهي به ايران نقشي اساسي ايفا كردندها، سه رساله در انت

 .سفرنامه ميرزا صالحابوطالب خان و 

دطلباِن بی توجه تجّداين ی ميان دوگانگاز آن زمان . قد برافراشتند»  قوممتفکّران«  به عنوانتجّددطلب  نويسان سفرنامه،در پايان دوره گذار
  . شکل گرفتدوگانگی بنيادين تاريخ جديد ايران زميناز سوي ديگر به عنوان بر از دنيا خ یب و اهِل نظر از يكسو به انديشه

  
نخست به پيشينه تاريخ  نويسنده .گيرد  ايرانی در دوره گذار مورد بررسی و داوری قرار میانديشه سياسي تاريخ نويساندر فصل پنجم 

اجمالی از آن بر اساس انديشه تاريخی حاکم در هر دوره را به دست مي بندی   در ايران پس از اسالم نگاهي مي اندازد و يک دورهنويسي
 ديني بود، با استوار شدن شالوده انديشه فلسفي و تناورده شدن -پس از نخستين سده هاي دوره اسالمي، که انديشه تاريخي كالمي .دهد

ترين ضابطه و بنيادي ترين مقوله تاريخ  هاي چهارم و پنجم، انديشه تاريخي نيز توانست مفهوم خرد را به مثابه عمدهجريان خردگراي سده 
ابوالحسن مسعودي، ابوعلي ُمسكويه رازي، ابوالقاسم فردوسي و ابوالفضل بيهقي نمايندگان شاخص اين جريان هستند و . نويسي طرح كند

با پايان يافتن عصر زرين فرهنگ . و مصالح عالي را در قالب زبان پارسي استوار تشخيص داد» ملي«گاهي در آثار آنها مي توان مفاهيم آ
تاريخ نويسي جديد ايران، نه در . ايران و با آغاز دوره زوال انديشه، انديشه تاريخي نيز منحني زوال انديشه و انحطاط تاريخي را دنبال كرد

انديشه تاريخی .  ايران و حتي در گسست آگاهانه از آن، بلكه در بي توجهي به اين سنت آغاز شدتداوم و بسط سنت تاريخ نويسي قديم
سلطنت مطلقه گر   که توجيه،يابد و بجاي آن آگاهي ديني مي نشيند زوال مي» ملي« ديني است، به نحوي كه آگاهي -دوره گذار خطابي

 مثابه و دايره سلطنت به گر طنت، شاه، همچون خليفه خدا بر روي زمين جلوهدر چارچوب اين انديشه، با تركيب تصوف، تشيع و سل. است
  مصنوع و پرتکلّفیزبانند که با منشيان، دبيران و کارگزاران دربار:  نويسانتاريخ. ادامه دايره نبوت و امامت در نظر گرفته مي شود

  .ش توضيح معنای حوادث گذشته نه دان،دانند  میمکان تحقق سرمشق های اخالقیرا  نويسند و تاريخ می
در تحول تاريخي، تفسيري از اسالم آن بود که نويسی و انديشه تاريخی در دوره گذار  های انحطاط تاريخ به نظر طباطبايی، يکی از سبب

نيا در آغاز به  انديشه ديني از تعادل ميان دين و د، اين تحولدر. عرضه شد كه قوت دنيوي اسالم را به ضعف دنياگريزي آن تبديل كرد
با تأثيري كه از عرفان مبتذل متأخر ، به ويژه تاريخ نويسيدر پی آن . شد» قدساني«عدم تعادل به نفع آخرت ميل كرد و تبديل به اسالم 

  از جنبه هاي خردگراي عصرآن راقدساني كردن انديشه تاريخي كرد و الجرم زدايی يا  پذيرفته بود، كوششي بي سابقه در جهت ُعرفی
  .  کردي تهزرين 

  
 ه تاريخِی انديشسيرس از اسالم عرضه و آن را با  سياسی در ايران په تاريخِی انديش سيردر آغاز فصل ششم نويسنده طرحی اجمالی از

انه  جريان های سه گتحليل دوره گذار سياسی هانديشبه نظر طباطبايی نکته برجسته در . کند  در اروپا در همان دوره مقايسه میسياسی
»  نامه های شرعیسياست«و   سلطنت مطلقهنظريه، در  نويسینامه شريعت  و فلسفه سياسی، سياست نامه نويسی، يعنی سياسی ايرانانديشه
از نوشته گردآوری شده ی هاي نگُج ها  نوشتهبيشتر اين.  نيستنظام منسجم انديشه سياسیی سياسی دوره گذار نشانی از ها در نوشته. است

 انديشه در يک کالم از ديدگاه  اند وشرعی و اخالقی بحث هایحاوی تنها  هستند، ینوآور فاقد  والتقاطیو به پيرو آن، ، های پيشين
ی سياسی دوره ها نوشتهتنها استثنا در ميان . پردازند  می سلطنت مطلقهتوجيهی پرابهام تنها به زبان و بيانها با  اين رساله. سياسی بی اهمّيت

، تحت توجه به مصلحت عمومياست که در آن  ، به قلم فاضل مشهدي،عليامام از نهج البالغه » عهدنامه مالك اشتر« شرح ترجمه و گذار
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مضمون سياسی نهج ،  و ترجمه ممتاز فاضل مشهديشرحاين عليرغم وجود اما متاسفانه   . در كانون انديشه قرار دارد،»مصالح ُمرسله«عنوان 
  .رار نگرفتق هد توج مورگذارالبالغه در دوره 

 ميانه را های ه مي كند و گسست از سداشاره يی ميانه اروپا در جنبش نوزاهای ه اهميت تأمالت حكماي الهي سددر اين فصل بهنويسنده 
ذير گسست در تداوم مي داند، به اين معنا كه سنت در اروپا دستخوش چنان تصلبي نشد كه گسست جز در بيرون سنت و با نسخ آن امكان پ

حال آن كه با زوال انديشه و تصلب سنت در ايران، كه سيطره قشري تفسير ديانت يكي از عمده ترين عوامل آن بود، راه هرگونه . نباشد
امانت داران  خروج يا نوزايشي بسته شد و اگر گسستي از سنت صورت گرفت اين گسست در ِاعراض از سنت بود و نه در تدوام آن، زيرا

از بيرون سنت نيز گسست از سنت از مجراي نقادي آن و با تكيه بر مباني انديشه دوران جديد مي  .خروج را بسته بودندسنت، خود راه 
  .جود نداشت وتوانست امكان پذير شود، كه اين اندازه از آگاهي

 

  خاتمه
يكي از عمده ترين مفردات ر آن است که  نويسنده ب.فصل هاي پيشين كتاب را بايد همچون مقدمه اي بر طرح نظريه انحطاط ايران دانست

انديشه سياسي جديد غرب، نظريه انحطاط مغرب زمين در سده هاي ميانه بود و غربيان توانستند با تأمل در انحطاط غرب و با گسست از 
ه به انحطاط خود نشدند، تا حال آن كه ايرانيان، به شهادت تاريخ نويسان ايراني، حتي آگا. سنت در عين تداوم پا به دوران جديد بگذارند

فروپاشي شاهنشاهي صفويان و حوادث پس از آن و شكست ايران در جنگ هاي . دچه رسد به اين كه بتوانند براي آن نظريه اي تدوين كنن
ن، بلكه حتي ايرانيان نه تنها فروپاشي صفويا .ايران و روس به موجوديت ايران زمين و حضور و نفوذ آن در مناسبات جهاني پايان بخشيد

  .فروپاشي ساسانيان را نيز موضوع تأمل نظري خود قرار ندادند
 عدم تمايز .ن از ديگر عوامل اساسي تر استآنقش عامل انديشه در  و  هاي انحطاط ايران به طور عمده دروني استزمينهبه نظر طباطبايی 

 طرح نظريه انحطاط ايراناو . ام بيگانه نمونه هايي از اين دست استاخالق فردي و اجتماعي و بي توجهي به انديشه دفاع در برابر هجوم اقو
  :کند خود را بر شش گونه تنش استوار می

اين عامل در نظريه انحطاط طباطبايي را مي توان از بين رفتن مداراي ديني نام داد كه در انحطاط :  فرهنگي-تنش هاي آييني .١
شالوده استوار وحدت . ز كهن ترين ايام، سرزمين آيين هاي گوناگون بوده استايران ا. ساسانيان و صفويان تأثير بسيار داشت

به درستي فهميده نشد، وحدت و تنوع به يكسان » وحدت در تنوع«سياسي و آييني ايران زمين، تنوع آن  است و هر بار كه 
 .دستخوش مخاطره شد

 و نظام هاي خودكامه حكومتي سازگاري وجود ندارد و يكي از ميان خُلق و خوي ايرانيان: تنش ميان فرمانروايي و فرهنگ ايراني .٢
خاستگاه نظام حكومتي ايران فرهنگ ايراني نيست، بلكه نظام حكومتي امري . علل بي ثباتي حكومت ها در همين امر نهفته است

طنت آغاز شد و با  سل- تصوف-در دوره گذار فرمانروايي صفويان با تركيب تشيع. عارضي وگذرا در تاريخ اين كشور است
 .سيطره دريافت قشري از ديانت به پايان رسيد و راه انحطاط ايران را هموار کرد

يكي از عوامل عمده انحطاط ايران زمين يورش هاي مكرر اقوام گوناگوني كه در هم جواري ايران : تنش ميان ايران و انيران .٣
علت بي توجهي . از رفاه و دستاوردهاي زندگي خود از سوي ديگر بودزندگي مي كرده اند، از يكسو و ناتواني ايرانيان در دفاع 

وضعيت پيكار . ايرانيان به دفاع از تمدن خود را بايد در فقدان انديشه سياسي و غلبه تصوف و ديانِت بيگانه با الزامات زمانه جست
فرهيختگي، اگر انديشه اي مدير و مدبر پشتوانه فرهنگ و . نابرابر ميان اقوام جنگ ساالر و ملتي فرهيخته، منحصر به ايران نيست

 .آن نباشد، خود از عوامل انحطاط مي تواند به شمار آيد

مهاجرت تركان به ايران را بايد ، به دليل تنش ميان ادب ايراني و آداب تركي، : تنش هاي ميان فرهنگ ملي و آيين هاي بيگانه .٤
 تركان به ايران تحميل شد، به طور عمده چالشي نظامي بود، اما پاسخ چالشي كه با مهاجرت. سرآغاز انحطاط ايران دانست

در چالش با عربان كه به (از اين رو گذار از عصر فرهنگ . ايرانيان به آن چالش بطور عمده از محدوده پاسخي ادبي فراتر نرفت
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را بايد ) حطاط ايران زمين منتهي شددر چالش با تركان و مغوالن كه به ان(به عصر ادب ) عصر زرين فرهنگ ايراني انجاميد
 .در تاريخ فرهنگ ايران دانست» انقالبي«همچون 

اوج شكوفايي فرهنگ و تمدن ايراني و انحطاط آن تابعي از آباداني و خرابي : پي آمد هاي تنش هاي سياسي  در نظام اقتصادي .٥
 .شور نيز تابعي از نظام حكومتي و پادشاه وقت استراه ها و كاروانسراها يا به زبان امروزين اقتصاد كشور است و اقتصاد ك

با انحطاط همه جانبه ايران، باب مهاجرت جمعي ميان ايرانيان باز شد و با اين كار هم كشور از نيروي : تنش ميان ايرانيان و ايران .٦
ر شرايط اوج انحطاط مهاجرت واپسين كالم بسياري از ايرانيان و د. كارآمد محروم گشت و هم نيروي پايداري سستي گرفت

 .تاريخي، يگانه واكنشي بود كه آنان در رويارويي با نابساماني ها از خود نشان دادند

  
  :طباطبايي در پايان اين فصل، كه پايان كتاب نيز است، دوره گذار را چنين ارزيابي مي كند

 جنگ هاي ايران و روس و فروپاشي ايران زمين به دوره گذار تاريخ ايران كه با شكست جنگ چالدران آغاز شد و با شكست ايران در«
دوره گذار سه سده بحران در عرصه هاي تاريخي و فرهنگي ايران . ... پايان رسيد، دوره انحطاط تاريخي و زوال انديشه در ايران بود

از نظمی سست و سخيف و نثری بود، اما از ويژگي هاي اين دوره آن بود كه آگاهي از بحران از سطح نازل ادبيات منحط فراهم آمده 
دوره هاي طوالني جنگ، ناامني و آشوب و سده هاي زوال انديشه همه امكانات انديشه اي خردورزانه . مصنوع و پرتکلف فراتر نرفت

» گاه مفهوميدست«و انديشه عرفاني انحطاط يافته به يگانه » متفكران قوم«در اين ميان اهل تصوف، بيش از پيش به . را به تحليل برده بود
اين وضعيت مضاعف انحطاط و امتناع آگاهي از آن، بن بستي بود كه ايراِن پايان دوره . ايرانيان تبديل شد» ملي«آگاهي و خودآگاهي 

 در. گذار به انتهاي آن رانده شد و بديهي است كه بيرون آمدن از آن با تكيه بر منابع تاريخي و فرهنگي ايران زمين امكان پذير نمي شد
، تنها مي »ملي«پايان دوره گذار، آگاهي از زوال انديشه، بحران در اركان تمدن ايران، جايگاه كشور در مناسبات جهاني و خودآگاهي 

و با پشتوانه ارزيابي از دگرگوني هايي امكان پذير شود كه ايرانيان سهمي در ايجاد آن نداشتند، اما هنوز آن » بيرون«توانست از 
با شكست ايران در جنگ هاي ايران و روس، نطفه آگاهي از . مرحله اي نرسيده بود كه پيوند با آن امكان پذير نباشددگرگوني ها به 

بسته شد و با همين آگاهي و خودآگاهي، دوره اي از تاريخ ايران آغاز » دارالسلطنه تبريز«در » خط مقدم جبهه«بحران و خودآگاهي، در 
 در تاريخ - بهتر بگوييم، دوراني -و اثراتي كه از نظر تاريخ و تاريخ انديشه به دنبال داشت، سده ايبا اين آگاهي و خودآگاهي، . شد

اين سده، در تبريز، با واكنش به شكست ايران در جنگ هاي ايران و روس آغاز شد و با انقالب . ايران آغاز شد كه زادگاه آن تبريز بود
  ».بود» مكتب تبريز«وطه خواهي، و جايگاه  و خاستگاه آن اين سده، سده مشر. مشروطيت به پايان رسيد

  

  ها و ترديدها  پرسش
 :در خاتمه پرسش ها و ترديد هاي زير، كه در طول بررسي كتاب براي دوستان انجمن پيش آمده بود، با نويسنده كتاب در ميان گذارده شد

 الهيات مسيحی نظر غالب در انديشه غربی است يا دل و برآمدن دولت نوين از» گسست در تداوم«ريافت تجدد به مثابه آيا د •
 خواننده کتاب بايد چنين آيا؟  ميسر شده است انديشه از طريق بازگشت به انديشه يونانی و کليسازدايیدرکس، گسست برع

د ممکن بوده برداشت کند که در ايران نيز با استفاده از بحث های کالمی، امکان تدوين مفاهيم و مقوالت انديشه سياسی جدي
 است؟

 به فلسفه يونان آن را از نيروی پرسش تهی کالم الهيات و با پوشاندن لباس » عصر زرين فرهنگ ايران« فيلسوفان ايرانی در آيا •
 آغاز زوال انديشه و انحطاط در عمل را نبايد در دگرديسِي متافيزيِك ارسطويي به الهياِت ابن سينايي و سقوط فلسفه آيا نکردند؟
 عقلي كه در مبادي و اصول تابع شرع است و به آن التزام دارد، قادر است آيا عبادت و اطاعت جست؟» فلسفه« شناسي به هستي

كه اساسش بر عقل شرعِي ملتزم به ديانت است، خود به » عصر زرين فرهنگ ايران «آيا مقدمات خروج از سنت را فراهم آورد؟
 ارك نديده است؟دست خويش علل و اسباب زوال انديشه را تد
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 آرمانی سبب درونی انجاميدن آن به نظريه سلطنت مطلقه نبود؟- پيوند امر سياست و امر ديانت در نظريه شاهیآيا •

اين دريافت از .  سکوالر است و ديِن دنياگريز قدسانیدنياگراديِن : به عنوان ويژگی دين مطرح ميشود» سکوالر« پنجم رفصلد •
 کليسا و فرهنگ،ی ايمان و علم، دين و  جدايارف از سکوالريزاسيون به معنای روند تاريخی  با دريافت متعسکوالرمفهوم 

   اين تفاوت در کاربرد مفهوم چيست؟توجيه. دولت، متفاوت است
فصلی نو در « البالغه، چگونه مي توان آن را نهجلک در  وجود نشانه های فراوان گرايش به نکوهش دنيا و برتری دين به ُمبا •

   ناميد؟گذارايران در دوره » ريخ انديشه سياسیتا
 گام در راهی گذاشت که نظريه پردازانی چون خواجه و نظر که شاه عباس، تأملی ژرف در سرشت قدرت سياسی کرده بود  اين •

 ی هموار کرده بودند، تا چه اندازه واقع بينانه است؟وسطنظام الملک 

  

   نقد و بررسي كتاب: بخش دوم

  ر شيرازي دكتر اصغ-۱
عوامل اقتصادي و «و » انديشه سياسي ايرانشهري«نخستين سخنران اين بخش، دكتر اصغر شيرازي بود كه گفتار خود را به دو موضوع 

به نظر سخنران، از اين كه نويسنده كتاب از فرآيند انحطاط انديشه و جامعه در ايران سخن گفته است، . اختصاص داد» اجتماعِي انحطاط
اما . و با فروپاشی آن وضعيت ما شاهد انحطاط هستيمالزم مي آيد يک وضعيت شکوفائی در انديشه و جامعه در تاريخ ايران فرض وجود 

متاسفانه خواننده عالقمند در کتاب مورد بحث، هيچ پاسخ روشني به اين پرسش که  وضعيت شکوفائی در چه دوره اي وجود داشته و 
سخنران به ناچار و براي اطالع از مشخصات دوره مفروض، به آثار ديگر . و جامعه است، نمي يابدداراي چه مشخصاتي از نظر انديشه 

  از جمله اين كه . اين مراجعه خود موجب پرسش هايي ديگري مي شود. نويسنده رجوع مي كند
انديشٌه سياسی « بپردازد، چرا نويسنده، که به گفته خود، می خواهد از ديدگاه تجدد به نقد زوال انديشه و جامعه در ايران •

 و جامعه ايران در دوران باستان را محک تمييز  شکوفائی از انحطاط قرارمی دهد ؟» ايرانشهری

و چه در شکل تحقق يافته » انديشه سياسی ايرانشهری«چرا طباطبايي بر همه آن عناصر استبداد خيز و انحطاط آوری که چه در  •
  تند، چشم می بندد؟مفروض آن در ايران باستان وجود داش

  
و ساير کتابهای طباطبائی بازتاب يافته اند، برشمرد و به » ديباچه«دكتر شيرازی در سخنراني خود نمونه هائی از اين عناصر را، آن سان که در 

ز اشاره به تکرار او پس ا. همساني ها و همانندی هاي آنها با آنچه در نظر طباطبائی موجب انحطاط انديشه و جامعه شده است اشاره كرد
دوره های متناوب شکوفائی و انحطاط در تاريخ ايران و ذکر شواهدی از کتاب طباطبائی برای وجود اين دوره ها به طرح اين سئوال 
 پرداخت كه آيا بهتر آن نيست که طول تاريخ ايران را به گونه اي ديگر تقسيم کنيم، يعنی به جای تصور يک شکوفائی آغازين و انحطاط و

زوال بی انقطاع پس از آن، به ترسيم طرحی بپردازيم که در آن تکرار پی در پی فراز و نشيب ها انعکاس يافته باشد؟ در اين طرح، استبداد و 
انديشه سياسی استبدادی در تمامی طول تاريخ عنصر حاکم است، ولی با اين تفاوت که در دوره های شکوفائی استبداد، به تصديق 

  .است و در دوره های انحطاط نا بخردانه» دمندانهخر«طباطبائی، 
  

 در زمينه شرح عوامل اقتصادی و ديباچه اي بر نظريه انحطاط ايرانسخنران در بخش دوم گفتار خود به اين موضوع پرداخت كه كتاب 
به نظر سخنران آن . ائه دهداجتماعی انحطاط داراي كاستي هاي جدي است و قادر نيست اين عوامل را در چهارچوب يك نظريه عمومي ار

چه در اين کتاب قطور در باره عوامل اقتصادی و اجتماعی انحطاط آمده است نه تنها بی اندازه مختصر است، بلکه حتي از دقت كافي در 
  .بيان علل و اسباب پيدايش آن عوامل و تأثيرات آنها بر انديشه و سياست نيز بي بهره است
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    محمد علي مرادي-۲
ديباچه «به نظر او كتاب . آغاز كرد» شرايط امكان يا امتناع تاريخ نويسي در ايران«لي مرادي، سخنراني خود را با عنوان او، محمد عپس از 

فرصتي را در فضاي زبان فارسي فراهم آورده است تا با بازبيني تاريخ گذشته ايران به اهميت تدوين نظريه » اي بر نظريه انحطاط ايران
پرسش اساسي اي كه سخنران مطرح كرد اين بود، كه آيا ما اساساً مي . ن واقف شويم و از اسباب و علل انحطاط پرسش كنيمانحطاط ايرا

  توانيم تاريخ خود را بنويسيم و شرايط امكان تاريخ نويسي در ايران فراهم است؟ 
به نظر او بينش تاريخي بر بستر زمان تاريخي استوار است و با مفاهيم پيشرفت و قهقرا . وي ابتدا به مباني تاريخ نويسي غربي اشاره كرد

 يا خداشناختي سهم نظرات يوآخيم فيوره، وجه تئولوژيكدر . او سپس وجوه مختلف بينش تاريخي را برشمرد. پيوندي تنگاتنگ دارد
يوآخيم فيوره كوشيد تا الگويي براي . ه سده هاي ميانه، در هموار كردن نگرش تاريخي در غرب مسيحي را يادآور شدمتأله مسيحي دور

وي بينش خوشبينانه را وارد تاريخ كرد و با نقد بينش آگوستين از زمان، هزاره شكوهمند . توسعه تاريخ و پيشگويي تاريخي ارائه دهد
ل تاريخ آورد و بدينسان تصور دوراني از زمان را به تصور خطي بدل كرد، حلقه مسدود زمان را گشود بشريت را از فراسوي تاريخ به داخ

يوآخيم فيوره تاريخ را توالي صرف وقايع ارزيابي نكرد، بلكه آن را با روند زمان در . تا مفهوم توسعه و گستردگي را در تاريخ بارور كند
  . بندي قائل شودپيوند قرار داد و كوشيد براي تاريخ دوره

دكارت مركز ثقل فلسفه .  بينش تاريخي پرداخت و به نظرات كساني چون دكارت، كانت، هگل اشاره كردوجه فلسفيسخنران سپس به 
ي كه خود را »من«با شك دكارتي و .  شدفلسفه سوژهپايه گذار » من مي انديشم، پس من هستم«اش را بحث آگاهي قرار داد و با 

به نظر سخنران براي آن كه بينش تاريخي شگل گيرد، حضور اين . في قرار داده است، دوران جديد غرب شگل گرفتموضوع تأمل فلس
به سوژه اي نياز است كه جهان را نه بصورت مستقيم بنگرد، بلكه آن را در درون خود . من دكارتي كه در خود تأمل كند، ضروري است

دوران جديد، هنگامي در وجه فلسفي خود آغاز شد كه دكارت، جز به خود، به همه .  قرار دهدبازتاباند و آنگاه آن را مورد توجه فلسفي
دكارت انديشه را انديشيد و آگاهي به خود را به عنوان آن كه چون مي انديشد و به خود مي انديشد، . چيز شك كرد و خود را بنيان دانست

 مستقيم و سرراستانه به جهان مي نگريست، نمي توانستيم از انقالب دكارتي نام او مستقيم به جهان ننگريست، چه اگر. خودآگاهي ناميد
وي با تفكيكي كه ميان حسگاني .  در تمدن غربي بنيان گذاري شدفلسفه فهمبا كانت .  ببريم، بلكه او جهان را در درون خود تأمل كرد

(Sinnlichkeit=sensibility)ترافرازنده  و فهم و خرد و نيز منطق عمومي و منطق (transzendentale Logik= 

transcendental logic) ايجاد كرد، قادر شد حوزه هاي فهم را از حوزه هاي خرد جدا كند و خطاها و محدوديت هاي خرد را 
  چونان واسطه اي ميان حسگاني و(Einbildungskraft=faculty of imagination)توجه او به نيروي انگارش يا خيال . بشناسد

هگل كه ميراث دار فيلسوفان پيش از . با كانت انديشه غربي در همه حوزه ها به تفكري مفهومي ارتقاء يافت. فهم از هر نظر قابل اعتناست
 هگلي متحول ساخت و توانست براي سير و سرگذشت روح فلسفه روحخود بود، با وارد كردن مفهوم زمان، فلسفه فهم كانتي را به 

بر چنين بستري است كه علوم اجتماعي و تاريخي در . ني بنويسد و منطقي براي فلسفه خود به رشته نگارش درآوردانساني تاريخي جها
  .غرب شگل گرفت و بارآور شد

سخنران در بخش دوم گفتار خود و با سودبردن از مقدمات نظري كه در بخش نخست سخن خود به آن ها اشاره كرده بود، كوشيد تا به 
او ابتدا مفهوم زمان را در فرهنگ و ادب و متون ديني مورد توجه قرار داد و متذكر شد كه از كتاب و سنت فرهنگي ما . نگردتاريخ ايران ب

چنين برمي آيد كه زمان و سلسله آنات، گستره اي است كه هر آن از آنات آن، دال بر اراده و مشيت الهي است و وقايع به صورتي منقطع و 
اين ويژگي گسستگي زمان در فرهنگ ما و نيز نگاه بدبينانه به زمان، به باور سخنران، . اي پيوسته و مداوم جريان داردگسسته و نه به گونه 

  . مانعي است بر شكل گيري مفهوم تاريخي در نزد ما
را مي توان » من «در فرهنگ ايراني، بويژه عرفاني، اگر چه. محور ديگر سخنراني محمد علي مرادي را تشكيل مي داد» سوژه«موضوع 

را مي جويد، تا آن را در پيشگاه » من«عارف . يافت، اما اين من عرفاني، با من دكارتي، كه تاريخ خويش را مي نويسد، تفاوت بسيار دارد
بر سخنران سپس موضوع فهم و تخيل را در فرهنگ ايراني پي گرفت و به اين نتيجه  رسيد كه در فرهنگ ما . پروردگار خويش فنا كند
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خالف فرهنگ غربي، نيروي خيال بر نيروي فهم غالب است و همين برتري، اگرچه مي تواند در حوزه شعر و ادب كارساز باشد، اما 
همچون مانعي بر سر راه بينش تاريخي قرار دارد، زيرا به گفته هابز، در تاريخ نگاري نيروي داوري بايد برتر از نيروي تخيل باشد، زيرا در 

ل بر كاربرد روش و درستي گفتار و انتخاب حوادث و دانستن آنهاست، نيروي خيال جايي ندارد و تنها مي تواند در آراستن جايي كه اص
به نظر سخنران، اگر بتوانيم در تعادل رابطه تخيل و فهم، معادله را به سود فهم دگرگون كنيم، آنگاه مي توانيم . سبك نگارش سودمند افتد

به اعتقاد او ما اكنون در وضعيت امكان قرارنداريم، بلكه در وضع امتناع تاريخ نويسي به سر مي بريم و . ا فراهم كنيمامكان تاريخ نويسي ر
  .در چنين وضعيتي تنها مي توان به نقد ايدئولوژي بسنده كرد

  

   شهرام اسالمي-۳
به طرح پرسش هاي روش شناسانه و "  نگرش تاريخینکاتی پيرامون"سومين سخنران بخش نقد و بررسي، شهرام اسالمي بود كه با عنوان 

 را برجسته كرد و كوشيد تا نظريه انحطاط و معضل ديدگاه تاريخيوي در گفتار خود دو موضوع . موضوعی در بارة كتاب پرداخت
 را محصول دوران سخنران بديهی بودن ديدگاه تاريخی. عناصر اصلي کتاب و شرايط امکان ارائه بحث را از منظری فلسفی بررسي كند

از نظر وي جهت گيرِی بررسی تاريِخ انديشه سياسی بطور اخص و انديشه بطور اعم متوجه . مشخص تاريخ انديشه و تاريخ خرد دانست
اين جهت گيری اساسي و مهم، نويسنده كتاب را به گونه ای نظری مجبور به .  است"فلسفه تاريخ"فراهم آوردن مفردات و مقدمات 

سخنران در نقد خود بر كتاب، ناپيگری و عدم تجانس برخی .  جوانب عام تئوری های موجود در باره فلسفه تاريخ كرده استپذيرش برخی
از جمله می توان به مسائلی اشاره کرد که در رابطه تنگاتنگ با فلسفه تاريخ قرار دارند، مانند . مفهوم ها را در اين جهت گيری يادآور شد

 عنصر متافيزيکی" فلسفه تاريخ"ل که الزمه هر فلسفه تاريخ است و يا اين نكتة مهم که در مرکز هر تئوری درباره تدوين تاريخ جهانشمو
  . جای گرفته است که با آن فلسفه تاريخ، قوام می يابد و با فروشِد اين عنصر متافيزيکی  فلسفه تاريخ از هم فرو می پاشد

سفه تاريخ و اجزاء آن به طرح اجمالی نظرات فيلسوفاني چون کانت، فيشته، هگل پرداخت، سخنران به منظور دنبال کردن شکل گيری  فل
ارجاع به نظرات اين فيلسوفان نه از بابت ارائه سيستماتيک . که در بحث هاي نويسنده كتاب نيز اين جا و آن جا مورد توجه قرار گرفته اند

ين منظور است كه فلسفه تاريخ در ارتباط با ضرورت های خردگرايي مدرن تكوين يافته آرای فلسفی آنان در تاريخ انديشه، بلکه بيشتر  به ا
در پي » ديباچه«سخنران با اشاره به اين موضوع كه نويسنده .  است، که پايه گذار اقتدار خردگرايي در تمام زمينه های فعاليت انسانی است

به اعتقاد او اين خطر وجود دارد كه . يي، مشکالت فلسفه تاريخ را نشان دهددرافكندن فلسفه تاريخ است، كوشيد تا تا با طرح پرسش ها
  .وي در اين ارتباط، انتقاد جدی به اين تئوری را در دوران پساهگلی يادآور شد.  تبديل شود"اسطوره اجتماعی"فلسفه تاريخ به 

. انا افق هنرمنوتيکی امروز ماست، اشارات کوتاهی داشتشهرام اسالمي به رابطه پيچيده تاريخ و دين و موقعيت و مختصات کنونی که هم
.  را آن عنصر متافيزيکی اي دانست كه در بررسی تاريخ انديشه در سرتاسر نوشته های طباطبايي دنبال می شودنظريه ايرانشهریوي 

به تبع آن انديشه سياسی را در رابطه با طباطبايي  نظريه ايرانشهري را در دوران های مختلف مورد بررسی قرار می دهد و تحوالت سياسی و 
  . نزديکی و دوری آن ها با نظريه ايرانشهری و تجلي عيني اين نظريه يعني دولت شاهنشاهی ارزيابي مي كند

اين نظريه برای بحث نويسنده داراي اهميت . پرسش هايي در باره نظريه انحطاط، موضوع بخش دوم سخنرانی اسالمي را تشكيل مي داد
سخنران بار ديگر به هسته .  زيرا طباطبايي تدوين نظريه ای برای اين دوران را شرط اساسی برای برون رفت از انحطاط می دانداست،

محوری نظريه های انحطاط اشاره کرد که همانا پذيرش دوران زرين در گذشته است و تالی منطقی آن اين مطلب است که انحراف از اين 
وي ماهيت اين دوران زرين را به اعتبار نوشته های طباطبايي در تبعيت از خرد و .  بطور واقعی سبب گشته استدوران، مقدمات انحطاط را

نويسنده كتاب، . فرمانبری از عقالنيت دانست كه سخن از حضور سويه هاِی گوناگوِن نظريه های ادواری از تاريخ در نظريه انحطاط دارد
سخنران اين ايراد طباطبايي را . آمد مي داند كه اين نظريه ها نمي توانند پديده نوزايش  را توضيح دهندنظريه های ادواری را از آن رو ناكار

در ارتباط با کارآمدی مقوالت نظريه . موجه ندانست، زيرا در تمام نظريه هاي انحطاط سودجستن از الگوي ارگانسيم زنده وجود دارد
.  رجوع داد که در فصل آخر  بصورت تنش های گوناگون برشمرده شده اند" ديباچه" از کتاب انحطاط، سخنران به ارزيابی های  نامتعادلی
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وي بر اين نظر بود كه آنها در نهايت به تناقضاتی مي انجامند، که رفع آنها در چارچوب محورهای تئوريک موجود در کتاب ناممکن به 
سفه تاريخ در ارتباط با مفاهيمی کليدی قابل بررسی است که سخنران به پاره در واقع نظريه انحطاط  همانند بحث کلی تر فل. نظر می رسد

  .اي از آن ها چون پيشرفت در تاريخ، غايتمندی و حرکت خطی، اسطوره و حقيقت در پيوند با خرد و ياگسست از آن، اشاره كرد

  پاسخگويي نويسنده كتاب به پرسش ها و سنجش ها: بخش سوم
وي نخست از . ، دكتر جواد طباطبايي، رسيد»ديباچه اي بر نظريه انحطاط ايران«رسي كتاب، نوبت به نويسنده معرفي و نقد و برپس از 

آنگاه . انجمن دوستداران انديشه، برگزاركننده اين سمينار، و نيز از دوستاني كه كتاب را معرفي، توصيف و نقد كردند، صميمانه تشكر كرد
  .ر زير مي آيدمتذكر مطالبي شد كه خالصه اي آن د

  

  فلسفه تاريخ و پرسش بنيادين

سخنران، سنجش هاي شهرام اسالمي را مبني بر اين كه نمي توان فلسفه تاريخ غيرجهان شمول نوشت و تدوين فلسفه تاريخ را كساني چون 
نيز نوشتن فلسفه تاريخ نيست، هگل كرده اند و اكنون زمانه اين كار نيست، مقدمه اي بر ورود به بحث خود گرفت و افزود كه مسأله او 

و منظور او از موضوع به معناي دقيق كلمه . بلكه وي مي خواهد مفهوم ايران را به عنوان موضوع بحث فلسفه تاريخ طرح كند
Objekt=object است و نه Subjekt=subjectبنابراين بحث .  كه البته در زبان فارسي معادل دقيقي براي اين دو اصطالح نداريم

  سر اين است كهبر 

  يست؟چاين ايران، كه مبناي هويت تاريخي ما را مي سازد  .۱
  آيا مي توان اين ايران را به عنوان ابژكت به معناي موضوع يك علم مورد بررسي قرار داد؟ و درباره آن نظريه پردازي كرد؟  .۲
  مل فلسفي را به تاريخ جهاني پيوند زد؟أو سرانجام آيا مي توان اين ايران موضوع ت .۳

نويسنده بر اين نظر بود كه چنانچه ما موفق به اين كار شويم و اين ايران نظريه پردازي شده را به فلسفه تاريخ جهاني گره بزنيم، آنگاه 
نوزايش يا رنسانس ما آغاز خواهد شد و ما از اين وضعيت انحطاطي كه چندين قرن است به آن مبتال هستيم، خارج خواهيم شد؛ در غير اين 

  .از گردونه تاريخ جهاني بيرون خواهيم افتادصورت 

گفت كه مسأله او اين است كه نسبت اين صدر و ذيل را » صدر تاريخ ما، ذيل تاريخ غرب است«وي با اشاره به اين سخن احمد فرديد، كه 
، حتي سنتي ترين بخش هاي روشن كند و براي اين كار راهي جز چنگ زدن به دستگاه مفاهيم غربي نيست، زيرا بدون اين مفاهيم غربي

يعني نمي توان . وي تأكيد كرد كه در اين ياري جستن از دستگاه مفاهيم غربي بايد محتاط و مبتكر بود. جامعه ما، نمي توانند سخني بگويند
 مبتكرانه آن ها به مسائل آن ها را عيناً در مورد ايران به كار برد، بلكه بايد مانند يك صنعتگر چيره دست، در آنها تصرف كرد و با پرداخت

 و پرسيد كه آيا مي توان و تا اه گردنگ» مقاومت مصالح«از سوي ديگر بايد همانند مهندسان، مواد تاريخ ايران را از منظر . ايران نگريست
 صرف غرب را پيش گرفتند هم كساني كه راه تقليد:  مي توان از آن ها سود برد؟ به نظر او به غير از اين راه، به جايي نخواهيم رسيدحدچه 

و هم كساني كه راه تقليد صرف سنت را و هم آن روشنفكران ديني كه مقلدان دو مقلدان گذشته اند، جملگي برخطا هستند و نمي توانند 
در اين  زماني آغاز خواهد شد كه بتوانيم نخست -فتگر بتوان به مسامحه اگ -ايرانشناسي ما . معضل و مشكل ايران را درك و حل كنند

وي متذكر شد كه من خود كوشيده ام كه در كتابهايي كه تاكنون . ابزارها دخل و تصرف بكنيم و سپس آن ها را به مواد تاريخ ايران بزنيم
منتشر شده است و جلد » ديباچه اي بر نظريه انحطاط«منتشر كرده ام، و نيز در كتاب هاي نه گانه اي كه اكنون جلد نخست آن تحت عنوان 

 زير چاپ است، نشان دهم كه اين دستگاه مفاهيم غربي از كجا مي آيند، مبادي و مباني آنها كدامند  و به غرب اختصاص دارد، كهم آندو
  .و چرا بايد و چگونه مي توان از آنها در تبيين تاريخ انديشه سياسي ايران سود برد



۱۲  

  سكوالريزاسيون

ي از مفاهيم غربي است و در مورد دين مسيحيت كارايي دارد، اما كاربرد آن در مورد طباطبايي در مورد سكوالريزاسيون گفت كه اين يك
پيامبر اسالم خود را فردي همانند ساير . زيرا اين دو دين با يكديگر متفاوتند و داراي دو سنت كامالً مختلف مي باشند. اسالم نابجاست

خداوند خود را انسان كرد و به صورت فرزند خويش درآورد و او را . تآدميان مي دانست، حال آن كه در مسيحيت، مسيح فرزند خدا س
از همين . به اعتبار جسم لطيفش در همه عالم حضور دارد و عالم چيزي نيست جز حضور او. مسيح داراي دو جسم است. قرباني كرد

ود ندارد و عرفي كردن در واقع به معناي جن وآجاست كه سكوالريزاسيون ضرورت پيدا مي كند، يعني در الهيات مسيحي دنيا در استقالل 
 دنيا را در كنار آخرت پذيرفته بود و به عرف در ،حال آن كه اسالم از همان آغاز. دنيوي كردن و طرح استقالل دنيا در كنار آخرت است

 دوران وجود داشته است، پذيرفته مي دانيم كه بيشتر احكام اسالمي امضايي اند، يعني اسالم آنچه تاكنون در آن. كنار شرع باور داشت
از اين رو در اسالم نيازي براي گشودن امر دنيا و سكوالريزاسيون وجود ندارد، زيرا .  كرده است- يعني تصويب -است و آن ها را امضاء 

بحث . و سنت مختلفنداز سوي ديگر اين دو دين داراي د. فت اسالم از آغاز سكوالر بوده است و سكوالر به دنيا آمده استگر بتوان گا
ا كه در دست انتشار است به پلد اول تاريخ انديشه سياسي در اروجمن در . ا مطرح كردجيده تر از آن است كه بتوان اينچيپسنت البته 

ليسا و واريان و نيز پدران كحدر الهيات مسيحي سنت با قول و فعل عيسي مسيح آغاز مي شود و با سنت . تفصيل در اين باره بحث كرده ام
حال آن كه مفهوم سنت به معناي . از همين رو به عنوان مثال پاپ نمي تواند حكم طالق را امضاء كند. ها ادامه بيدا مي كند حتي پاپ

 هجري، با غيبت كبرا پايان مي يابد و بعد از آن منطقه ۳۳۰ هجري و در نزد تشييع تا حدود ۳۰كالمي و فقهي آن، در نزد اهل تسنن در سال 
 .فقه در واقع چيزي نيست جر تطبيق احكام اسالمي با عرف. ف آغازمي شودعر

  تجدد و گسست در تداوم 
نظريه نخست اين كه مفاهيم انديشه . او گفت در اين زمينه دو نظريه عمده وجود دارد. موضوع بعدي سخنران سنت و گسست در تدوام بود

كساني چون كارل اشميت، . رت ديگر تجدد كنوني ادامه ماقبل تجدد استبه عبا.  الهيات و انديشه سنت است ي عرفي شده،تجدد
به نظر اشميت تجدد عبارتست از سكوالر شدن مفاهيم .  فيلسوف از مهمترين مدافعان اين نظريه هستندحقوقدان آلماني، و كارل لويِت

نظريه دوم، .  مفاهيم و نهادهاي مسيحي ناشي شده اندمفاهيم نويني چون دولت، دستگاه اداري و نهادهاي نوين، جملگي از. الهيات مسيحي
ن دفاع كرده آسست است و بلومن برگ آلماني به بهترين شكل از گريه ظار است ، نگكه تصور مي كنم با داده هاي تاريخ انديشه ساز

يعني اين طور نيست كه . م روبروئيممطابق نظر او، ما با يك گسست در مفاهي.  وي كتابي در مقابل نظريه نخست به رشته تحرير كشيد.است
غاز آ در تاريخ انديشه در ، بلكه برعكس،مفاهيم نويني مانند دولت و دمكراسي و غيره از دل مفاهيم الهيات مسيحي بيرون آمده باشند

ايران اصطالح گسست ا در قياس با پمن درباره اروسخنران ادامه داد كه . رفته استگاه مفاهيم قديم صورت گديد گسستي از دستجدوران 
در غرب . آنچه ما در ايران مشاهده مي كنيم، گسست در تداوم نيست، بلكه گسست در اعراض از سنت است. يرمگدر تداوم را به كار مي 

فارابي . بلكه از آن اعراض كرديم. حال آن كه اصوالً ما هرگز با سنت درگير نشديم. رفته استگدالي با سنت شكل جتجدد بر مبناي 
اصوال او براي ما وجود . و بوده ايم و نه توانسته ايم او و آراي او را مورد نقادي قرار دهيم ردر نه با او رو. يچوقت براي ما مسأله نبوده استه

سهروردي براي ما وجود نداشته است، تا اين كه هانري كربن فرانسوي حدود سال هاي . نداشته است، كما اين كه هنوز هم وجود ندارد
چرا ما او را نمي شناختيم و براي ما اصالً وجود نداشت؟ براي اين كه اصالً ما نه سنت را به آن .  ميالدي پيدا شد و او را به ما شناساند۱۹۵۰

از همين روست كه به گمان من، جامعه ايران، اگر در حوزه فكر باقي . معنايي كه غرب مي فهمد، مي فهميم، و نه ارتباطي با سنت داريم
ما وقتي تاريخ ايران و تاريخ انديشه در ايران را مي . يم، با وجود اين كه داراي سنت مهمي است، اما يكي از غير سنتي ترين جوامع استبمان

 .نويسيم، با يك چرايي روبروئيم كه خالف آمد عادت است كه چندان به آن اعنتايي نكرده ايم و به جزئيات آن واقف نيستيم
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  راندوران بندي تاريخ اي
. سخنران در ادامه گفت به من انتقاد كرده اند كه دوره بندي تاريخي اي كه در كتاب ارائه داده ام، حدود و ثغورش چندان روشن نيست

بايد بگويم كه تا زماني كه جلد دوم كتاب به دستتان نرسيده است، مفهوِم بخشي از مسائلي كه در جلد نخست آمده است، برايتان چندان 
در غرب زماني توانستند دوره اي را قرون وسطي نام گذاري كنند كه رنسانس آغاز شده بود و بشر غربي پا به دوران . هد بودروشن نخوا

يعني . جديد خود مي گذاشت و مي توانست اختالف خود و دوران خود را با دوران پيش از خود روشن كند و آن ها را تقسيم بندي كند
اما . بر دوران ها زد و توانست ماقبل خود را متعين كندرا دا شده بود و اين آگاهي بود كه مهر و نشان خود نسبت به دوران جديد آگاهي پي

در نزد ما از آنجا كه هنوز دوران جديد تاريخ ايران وجود ندارد، نمي توانيم سده هاي ميانه خود را مشخص كنيم و بگوئيم كه از كجا 
ما هنوز از تاريكي در نيامده ايم و . كجاست؟ و آخر ما كجاست؟ تا دوره اي ميانه آنها داشته باشيماول ما . شروع و به كجا ختم شده است

از اين روست . هنوز روشن نشده ايم تا بگوئيم كه دوره سده هاي ميانه دوره ظلمت بوده است و بدانيم كه در ظلمت بر ما چه گذشته است
من بر اين نظر هستم كه با شكست ايران در جنگ هاي ايران و روس، آنجا كه . قت تقسيم كنيم به د راكه نمي توانيم دوره هاي تاريخ ايران

اي بيگانه به من توضيح بده كه مايه فالكت من چيست؟ مگر آن «و گفت كه  عباس ميرزا در ديداري با فرستاده ناپلئون دست در دامن او زد
اولين نطفه آگاهي از وجدان » ينجا مي تابد و مگر اين خاك آن خاك نيست؟آفتابي كه بر كشور شما مي تابد، هماني نيست كه بر ا

قائم مقام، وزير عباس ميرزا، نيز در يكي از نوشته هايش مي گويد كه بايد اين بساط كهنه را برچيد و طرحي نو . نگونبخت ايراني بسته شد
بنابراين نطفه دوران جديد تاريخ ايران از . اساسي آن متولد شدفرزند اين آگاهي سد سال بعد، در انقالب مشروطه وقانون . در انداخت

به اين دليل است كه دوره قبل از آن را مي توان .شكست ايران در جنگ هاي ايران و روس بسته شد و آغاز دوران جديد ما اين جاست
 بود و حتي در يورش افغانان و فروپاشي ايران  سال دوره اسالمي هرگز در ما ايجاد نشدههزار و دويست سي سداين آگاهي در . توضيح داد

ديد جوان نقطه آغاز دوران ن هاي ايران و روس را به عگنجوني بايد شكست ايران در كنبنابراين به نظر من در شرايط . زمين نيز پيدا نشد
فت يا نه بحث گ مي توان از نوزايش سخن اما بحث درباره سده هاي ميانه تاريخ ايران و اين كه آيا در تاريخ ايران. ذيرفتپتاريخ ايران 

ه هر حال روشن كردن اين مفاهيم در توان يك بالبته . لد دوم تاملي درباره ايران حواله دهمجر به گمن محبورم بار دي. مفصل تري مي طلبد
 .دفرد نيست و كوشش من هم از حد بسيار ابتدايي و در واقع باز كردن باب بحث يا طرح سوال فراتر نمي رو

  

  كالم و الهيات
 سپس به پاسخگويي به اين پرسش پرداخت كه آيا مي توان از بحث هاي كالمي ما همان استفاده را كرد كه در مسيحيت كردند؟ سخنران

ما معادلي كه  جا از آن ووي پاسخ منفي به اين پرسش داد و افزود كه مسيحيت به دليل ويژگي هاي آن توانست تئولوژي تاسيس كند 
اما الهيات مسيحي چيست؟ الهيات مسيحي، در معناي دقيق آن دانش ايمان است، يعني يك .  الهيات ترجمه مي كنيم، آن را به نداريمخوبي
كلمه ايمان در مسيحيت، همان معنايي را نمي دهد . كسيون علمي درباره ايمان است و البته نبايد آن را با باور يا اعتقاد اشتباه كردوكونستر
همانطور كه پيامبر مسيحيت . ايمان به تعبير عرفا لطيفه اي نهاني و الهي است. ما باور داريم.  اين كلمه در فرهنگ اسالمي مي فهميمكه ما از

همينقدر .  اسالم به ظاهر حكم مي كنندبه همين دليل است كه شرِع. همان پيامبر اسالم نيست، ايمان مسيحي هم با باور اسالمي متفاوت است
ري دارد و با كليسا گبگوئيد كه مسلمان هستيد، اين اقرار لفظي براي مسلمان بودن كافيست، اما در مسيحيت ايمان داشتن شرايط ديكه شما 

دال احسن جعلم كالم . علم كالم در دوره اسالمي همان الهيات يا تئولوژي مسيحي نيست .و سنت در معنايي كه اشاره كردم مرتبط است
 ۱۳ و ۱۲در تاريخ الهيات مسيحي دوره كالمي در نخستين سده ها به بايان رسيد و آنچه از قرن .  در برابر معاندان استيا دفاع از اصول دين

 به اين معنا كه دستگاهي از مفاهيم بسيار پيچيده و گسترده بر مسيحيت ساده سوار ،ه با توماس قديس تدوين شد، الهيات استژميالدي بوي
يدا كند پمن تصور نمي كنم كه كالم در تمدن اسالمي همان تحولي را . اه مفاهيم الهيات مسيحي استگقد دستكالم اسالمي فا. شده است

 لبه معنايي كه كار -يزي شبيه به الهيات سياسيچكه الهيات در مسيحيت داشته است و بيشتر از آن تصور نمي كنم در تمدن اسالمي از 
فت كه به دنبال آنحه من تصلب سنت خوانده ام علم كالم در تمدن اسالمي اهميت خود گدهي بايگوان. فتگ سخن -اشميت مراد مي كند 
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ديد سخن مي جفتي نيست كه امروزه حتي اهل ديانت از كالم گاي شج. را از دست داده است و فعال كردن آن نيز تعليق به محال است
 .ويندگ

  نهج البالغه
وي گفت كه همه مي دانيم كه . از پرسش هاي مهم، يعني مسأله نهج البالغه پرداختسخنران در بخش ديگري از پاسخگويي خود به يكي 

يشتر از آن كه سند  بحدس من است كه شايد بخش هايي از اين كتاب. نهج البالغه هم از نظر ديني و هم از نظر سياسي سند مهمي است
 سياسي -در يك سند ديني. ذبرفته استپسياسي ايرانشهري تاثير ر بخش هايي از آن از انديشه گبه عبارت دي. ديني باشد سياستنامه است

اصل بر حكم خداوند است، حال آن كه در نهج البالغه بويره در عهدنامه مالك اشتر به نظر مي رسد كه توحه خاصي به رعايت مصالح 
در تاريخ انديشه .  سياسي ايرانشهري استدنامه اصل مصالح مرسله يا مصلحت رعيت است كه متأثر از انديشهعهدر اين . سياسي شده است

اين كه آدم متشرع و متصلبي مانند خواجه نظام الملك كتابي در انديشه سياسي ايرانشهري مي نويسد و . در ايران نيز همين امر صادق است
در عهدنامه . يرانشهري است و نه اسالمي، همه ناشي از نفوذ انديشه ا»ظلم نمي ماند لك با كفر مي ماند، اما باُم«اين شعار دوران انقالب كه 

معناي اين سخن اين است كه گرچه . مده است كه اي مالك توان رعيت را در نظر بگير و با توحه به توان او خراج بگيرآخطاب به مالك 
به همين . گير كه مصلحت استخداوند دستور داده است كه بايد از مسلمانان اين اندازه خراج گرفت، اما تو، به آن اندازه نگير، آن قدر ب

 گفتم، كه نهج البالغه رساله اي در انديشه سياسي است، سياست نامه است، تا آن شبهه ديباچه اي بر نظريه انحطاطدليل است كه در كتاب 
ي توجه شد كه انديشه جالب توجه است كه از نظر تاريخي، زماني به نهج البالغه به عنوان يك نوشته سياس. را كه بو برده بودم، القاء كنم

 -يعني بعد از مغول انديشه شاهي. سياسي سنتي در ايران همه امكاناتش تمام شده بود و تكيه بر آن در تامل نظري در سياست امكان نداشت
ورت گرفت با آمدن صفويه، چون تغيير عمده اي ص. آرماني ايران به نظريه سلطنت مطلقه تبديل شد با تركيبي از عناصري ديني و عرفاني

ه اي گفت كه آن رگمال مي توان تبه اح. بود، به نهج البالغه به عنوان جانشين انديشه سياسي ايرانشهري كه از دست رفته بود، توجه پيدا شد
  .تيمبهر حال در اين زمينه نيازمند يك تحقيق اساسي هس. كه انديشه ايرانشهري و نهج البالغه را به هم پيوند مي دهد، مصلحت رعيت است

به اين نكته نيز بايد اشاره كنم كه به نظر من يكي از عللي كه مشروطه در غرب جا افتاد اين بود كه اهل دين تمام امكاناتي را كه علوم ديني 
د متالهين مسيحي مفاهيم الهيات و حقوق شرع را توانستن. در اختيار آ ن ها مي گذاشت، در جهت بسط نظريه مشروطه خواهي به كار بردند

ه در آغاز  چرگا. به اين مطلب باالتر اشاره كردم. حال آن كه در ايران چنين چيزي انجام نشد. يرندگديد سياسي به كار جدر نظام انديشه 
مشروطيت، برخي كارهاي اساسي انجام شد و علما توانستند حتي بربايه برخي احكام نابرابر اسالم، و به رغم آن ها اصل مساوات را در قانون 

  .اين كار مهمي بود كه ما به دليل نگاه جامعه شناسانه نمي توانيم اهميت آن ها را درك كنيم. ساسي بياروندا

  نظريه ايرانشهري و  نقد ديدگاه جامعه شناسانه
الهيات فت نخست بايد ميان كالم و گسخنران در اين باره . يكي از اين پرسش ها مربوط بود به مقايسه ابن سينا و ارسطو و بحث عقل

اما فيلسوف . متكلم كسي است كه ملتزم به شريعت است، پذيرفته است كه خدايي هست و مي خواهد آن را اثبات كند. تفاوت قائل شد
از فارابي و ابن سينا تا سهروردي در قلمرو فلسفه در ايران و در . ملتزم به دين نيست عقل را قبول دارد و با نظامي از مفاهيم بحث مي كند

 به تعبير من ،يميوگ كه به آن تمدن اسالمي مي ،با فارابي در دوره اسالمي.  اسالم اتفاقي افتاده است كه ما به آن بهاي الزم را نداديمجهان
ر يعني درست است كه فارابي، گفته اند، شيعه بود، اما اقدام او ناظر ب. ديدي بيدا كردج فلسفه يوناني بسط ،در درون اسالم، اما در بيرون آن

ديد تاريخي جامي از انديشه يك دوره ظاه مفاهيم فلسفي يوناني به نگاين دريافت او بود كه دين بدون بحث فلسفي و تفسير آن با دست
اين كه . يعني دين بايد خود را به محك عقل بزند و نه برعكس. بايد نسبت ديانت را با عقل تعيين كردكه ن بود آاو بر . نخواهد شدتبديل 

وقتي فارابي كتابي مي نويسد به نام آراء اهل مدينه فاضله، در واقع مي خواهد بگويد كه من . ، عصر زرين فرهنگ ايران، يعني اينمي گوئيم
براي دستگاه خالفت، كه در آن زمان در اوج خود بود، ارزشي قائل نيستم و مدينه فاضله اگر يك دانه باشد، همانست كه من مي گويم و 

  .اين حرف خيلي مهمي است كه ما به آنها بهاي الزم را نمي دهيم. ينه هاي ضاله هستندبقيه مدينه ها مد



۱۵  

  
دو كتاب ديگر، يكي در باره » خواجه نظام الملك«من قصد داشتم كه در كنار كتاب . در مورد انديشه ايرانشهري هم همين طور است

اما متاسفم كه نتوانستم و نخواهم توانست .  را در نزد آنان نشان دهمفردوسي و ديگري در باره بيهقي بنويسم و تجديد انديشه ايرانشهري
اين كه اكنون ما از چيزي به نام ايران سخن مي گوييم ناشي از همين تجديد انديشه ايرانشهري در دوره اسالمي . چنين كاري را انجام دهم

ديكترين مكان به مركز ثقل اسالم قرار داشت از حل شدن در اسالم اهميت اين انديشه آن بود كه ايران را كه از نظر حغرافيايي در نز. است
 بر مي ۵۵۰وقتي سهروردي در حدود سال . خالفت نجات داد و برخالف كشورهايي كه از بين رفتند، ايران به واسطه همين انديشه باقي ماند

ندين رساله مهم فلسفي مي نويسد و حتي اشاره اي هم خيزد و مي گويد كه كار من عبارتست از احياء حكمت باستاني فرزانگان ايران و چ
در اوج سيطره امپراطوري اسالمي و جنگ هاي صليبي كه هر نغمه مخالفي را خاموش مي كنند، . به اسالم نمي كند، بسيار قابل تأمل است

  .اين مسأله مهمي است. كسي بر مي خيزد و مي گويد كه من مي خواهم تجديد ايران باستان بكنم
  
هر حال ما مشكالت بسيار مهم نظري داريم، مشكالت تاريخي بسيار مهمي داريم و تا زماني كه به قول بيهقي تاريخ پايه اي ننوشته باشيم، ب

زيرا نه مبادي و مباني علم . موضوع مهم اين است كه ايران را نمي توان تنها از ديد جامعه شناسانه ديد و فهميد. اين ها روشن نخواهد شد
اگر كشورهايي هستند كه به طور . ه شناسي براي ما روشن است و نه پيچيدگي هاي ايران را مي توان با جامعه شناسي توضيح دادجامع

، به اين دليل )مانند برخي كشورهاي عربي يا كشور تركيه(جامعه شناسانه روئيده اند و هم فهمشان جامعه شناسانه است و هم تغييراتشان 
حال آن كه ما از چنين فرهنگي . ي كهن ، پيچيده، گسترده و گره خورده با تمام اجزاي وجودي كشورشان نيستنداست كه داراي فرهنگ

بر روح و ذهن ما ... اين شعر و ادبيات و فلسفه . از همين روست كه تغييرات بنيادي در اين كشور به راحتي ممكن نيست. برخورداريم
ما روزي نتوانيم تكليف خودمان را با آن، با يك نقادي فلسفي اساسي و با نوشتن يك تاريخ سنگيني مي كند و سنگيني خواهد كرد اگر 

راحتي از ما دست برنمي دارد و ما نيز كه اكنون ملتي ضعيف شده ايم، تاب تحمل كشيدن بار ه اين نعش عزيز سنت ب. پايه اي روشن كنيم
در روي اين نعش عزيز سنت بيايستيم و با اين سنت تصفيه حساب كنيم، راه  وبهر حال جز اين كه آگاهانه روزي ر. اين سنت را نداريم

  .هدف اين بحث ها به نظر من دسِت كم دامن زدن به آنهاست. ديگري نداريم
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