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 «زوالسیاسیدرایران»هاییبرمقالۀتعلیقه

 سیروسپرویزی

 درآمد

مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی است. عنوان « زوال سیاسی در ایران»ها مالحظاتی نقادانه بر مقالۀ  این یادداشت

ام اینجا  توانسته می کرد که من تر از آن طلب می ام که هر یادداشتی بحثی مفصل ها داده تعلیقه را از این حیث به آن

بیاورم. وانگهی، جای چنین بحث دقیقی فضای مجازی نیست. جای تأسف است که در فقدان دانشگاه در ایران چنین 

تواند بر آن  گیرد و بدیهی است که نتایج چندانی نیز نمی هایی ناچار در المکان و میان حاضران غایب صورت می بحث

مندی برسد. این  سپارم به امید اینکه شاید به دست عالقه ها بر باد می ر صورت تعلیقههای د مترتب شود. من این یادداشت

خواهی یا روشنفکری  ها را نه به عنوان فعاالن سیاسی دموکراسی امید را نیز دارم که دست کم نویسندگان مقاله آن تعلیقه

ر کنند، بار دیگر به منابع و ارجاعات خود و ها نظ دینی، بلکه به عنوان دانشگاهی بخوانند، در درستی و نادرستی آن

کنم باب بحث دربارۀ نسبت مارکشیدن و مارنوشتن آغاز  های گردن را دلیل قرار ندهند. گمان می من مراجعه کنند و رگ

 توان شده است )مقدمۀ طباطبایی بر کتاب قدیم و جدید( و هر ایرادی که بتوان به طباطبایی گرفت، این فضیلت او را نمی

توان نادیده گرفت. من حدود ده سال  نادیده گرفت که او چنان سهمی در این گشودن باب داشته است که به هیچ وجه نمی

های نظری ایران خواهد  تاز میدان بحث پیش گفته بودم )اینجا( که طباطبایی آمده است و در دهۀ هشتاد خورشیدی یکه

های نظری ایران را به داخل ایران انتقال داده، جایگاه خود  کانون بحثهای دهۀ نود، طباطبایی  شد. در این نخستین سال

ها استوار کرده و در ایران کنونی هیچ بحث نظری نیست بتوان بدون ارجاعی  را به عنوان یگانه سردار میدان این بحث

ای خواهد بود یکسره  ههبه او پیش برد. دهۀ هشتاد دهۀ پایان روشنفکری کهن ایران بود، به احتمال بسیار دهۀ نود د

 متفاوت، دهۀ مرگ نوعی از روشنفکری و آغاز راهی نوین در اندیشیدن.

کنم.  ای کوتاه می برای روشن شدن موضع من، پیش از ورود در بحث، به یک نکتۀ کلی که در مقاله آمده اشاره

های  بست اندیشه، رگ  چرا که در بن کند که نقدش بر سنت از دیدگاهی مدرنیستی است؛ طباطبایی تأکید می»اند:  نوشته

کند که چگونه چنین جایگاه مدرن و  هایش هیچ جا روشن نمی اند. او، اما، در نوشته تفکر سنتی ایرانی سخت گرفته

ممتازی را، که به باور طباطبایی از همۀ دیگر روشنفکران ایرانی دریغ شده، به دست آورده است. آیا او توانسته است 

تمامی از سنت ایرانی اندیشه برهاند و از گذر این کار، دیدگاهی بیطرف/مدرن به دست آورده و از آن  خودش را به 

دیدگاه بر سنت ایرانی بنگرد؟ هر پاسخ مثبتی به این پرسش با هرمنوتیک فلسفی ناسازگار خواهد بود که برابرش، سنت 

گر سو، پاسخ منفی این نکتۀ هرمنوتیکی را آشکار شرط الزم برای فهم هر چیزی، از جمله مدرنیته، است. از دی پیش

اند. اما  کند که در سنت/افق اندیشۀ ایرانی، به راستی عناصری هستند که به فهم طباطبایی از مدرنیته کمک کرده می

 اند؟ و چرا در خاطر طباطبایی نگنجیده که اند که به طباطبایی امکان فهم مدرنیته بخشیده ها چه عناصری از سنت آن

  اش نیز بتوانند از همین عناصر برای فهم درخوری از مدرنیته بهره بگیرند؟ چرا برای طباطبایی قابل دیگر هموطنان

اندازی از  توانند هم چنین در خدمت نقد خود سنت درآیند و بدین روی، چشم درک نیست که عناصر برسازندۀ سنت می

ای  گوید، هویت ایرانی چهل تکه با طباطبایی، داریوش شایگان، میای متفاوت بگشایند؟ چنان که دانشوِر معاصر  آینده

های تازه و شگفتی برای  امکان»گیری فکری ایرانیان نیست بلکه  تنها مایۀ ناتوانی و زمین  اش نه است که ناهمگنی
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بدبینانۀ طباطبایی بودن سنت و هویت در برابر خوانش   نهد. تأکید شایگان بر ناهمگنی و چند الیه در کف آنان می« درک

 «نشیند؛ خوانشی که در قدمگاهش امید سر بریده شده است. از استخوانی بودن سنت )کذا!( یکپارچه می

کنم. در تعلیقۀ دیگری خواهم گفت که بحث  دربارۀ اینکه طباطبایی دربارۀ سنت چه نظری دارد، من این بحث نمی

کنند، اما آنچه اینجا باید اشاره کنم این  وانندگان توجهی به آن نمیهایی دارد که بیشتر خ ها و ظرافت طباطبایی چه دقت

کند که چگونه چنین جایگاه مدرن و ممتازی را، که  جا روشن نمی هایش هیچ او، اما، در نوشته»نظر نویسندگان است که 

ز همۀ روشنفکران ـ که او هرگز ا« به باور طباطبایی از همۀ دیگر روشنفکران ایرانی دریغ شده، به دست آورده است.

های روشنفکران معینی انتقاد کرده است. طباطبایی  معلوم نیست چه کسانی باید باشند ـ سخنی نگفته است، بلکه از دیدگاه

احمد، شریعتی و شایگان ـ که مورد عالقۀ نویسندگان بویژه  کرد که به عنوان مثال روشنفکرانی مانند آل باید روشن می

پذیرد. او این کار را کرده  اند و چرا موضع آنان را در بحث خاصی نمی طباطبایی است ـ چه گفته در مخالفت با موضع

دانند.  است. اگر نویسندگان ایرادی دارند، باید با ذکر مورد بیان کنند و توضیح دهند که چرا نقد طباطبایی را درست نمی

همان ایرادهایی وارد است که آنان بر طباطبایی    ،«از همۀ دیگر روشنفکران ایرانی»بر این نوع کلی سخن گفتن، 

نگاه کل »است ـ بگذریم از اینکه این ترکیب معنایی ندارد ـ « هگل باوری»همان    ، که گویا«ذات باوری»اند:  گرفته

کنم، اما چون نویسندگان به  اینکه آیا موضع طباطبایی با هرمنوتیک سازگار است یا نه فعال بحثی نمی… و« ساز

ای است که  هویت ایرانی چهل تکه»گوید،  اند که می ، اشاره کرده«دانشوِر معاصر با طباطبایی، داریوش شایگان»

های تازه و شگفتی )کذا!( برای درک  گیری فکری ایرانیان نیست، بلکه امکان  تنها مایۀ ناتوانی و زمین  اش نه ناهمگنی

های تازه و  امکان»اند، دلیل آن هم  ه نویسندگان بسیار درست گفتهشوم ک ، همین قدر یادآور می«نهد در کف آنان می

شایگان گذاشته است. آن دانشور سی و پنج سال پیش در مخالفت با « در کف»است که سنت چهل تکه چند بار « شگفتی

، در «ه استبودن سنت یکپارچه، خوانشی که در قدمگاهش امید سر بریده شد  خوانش بدبینانۀ طباطبایی از استخوانی»

دهند. جای آن دارد که عین  ای بود که نویسندگان به تبع علی میرسپاسی اینک ظهور آن را وعده می همان معجزه   انتظار

گفتۀ شایگان را از سایت تایمز لندن بیاورم تا معنای چهل تکه بودن هویت ایرانی روشن شود. خبرنگار روزنامه در 

، از «شود عصر خمینی: ایران به حکومت دینی تبدیل می»با عنوان  ۹۱۹۱هم فوریه ای از تهران در تاریخ دوازد مقاله

دموکراسی در کشوری که سنت دموکراتیک ندارد امری صعب است، اما ایرانیان »کند که گفته بود:  شایگان نقل می

ود، اما تردیدی نیست که دانست گاندی که ب شناسی برجسته، که البد می او به عنوان هند« اند که یاد بگیرند. آماده

محور جنبش ما اوست »ـ « گاندی اسالمی است»ـ یا « خمینی گاندی اسالم است»دانست خمینی کیست؟ افزوده بود:  نمی

ترین موفقیت او سرنگونی رژیم خواهد بود. اما باید یک جمهوری دموکراتیک برقرار شود. در نظر ایرانیان  و بزرگ

ها بار دیگر اتفاق  افتد. امیدوارم یکی از همین معجزه ها همیشه در آخرین لحظه اتفاق می زه)یا در خلقیات ایرانیان( معج

 «خواهد افتاد.

شد. نویسندگان، به عنوان  این چهل تکۀ کنونی توجیهی بر این اوهام دیروز است که جز به اضغاِث احالم ختم نمی

، که دانشوِر خوشبین معاصر «معجزۀ دموکراسی»ند که شناسان باید بتوانند توضیح ده مدافعان روشنفکران و جامعه

، وعدۀ آن را داده بود، چگونه بار دیگر «خوانش بدبینانۀ او سر امید را در آغاز راه بریده است»طباطبایی بدبین که 

ی مای ها شناسی نویسندگان یعنی چه؟ آیا هویت چهل تکه توهمی نیست که با خیالبافی تحقق پیدا کرد. معجزه در جامعه

بخشد؟ و  انقالبی دیروز در داخل و دموکراسی خواه در خارج امروز سازگار است؟ یعنی وجدان معذب ما را تسلی می

شناس را از  دانیم؟ اگر توان این را داشته باشیم که کسوت برازندۀ جامعه ای منسجم می چون سازگار است، آن را نظریه
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اینکه آن «. همان آغاز بریده بود   سر امید در»ف دانشور معاصِر خوشبین، تن در بیاوریم، شاید، بتوان گفت که، به خال

توانست با خوشبینی هندو وار خود این سر بریده را ببیند، شاید، از  شناس غرق در معنویت، نمی دانشور، به عنوان هند

های تازه و شگفتی  امکان»ی کند چهل تکه گ شد، اما اینکه او سه دهه بعد گمان می همین خوشبینی چهل تکه ناشی می

و در زبان « خیالی بی»شود. در زبان عامیانۀ کنونی این را  ، از خوشبینی ناشی نمی«نهد برای درک در کف آنان می

گویند. بر نویسندگان است که توضیح دهند که مبنای موضع خوشبینی آنان کدام  می« عدم احساس مسئولیت»دانشوان 

کنند، از فاصلۀ بیش از ده هزار  های دیروز شایگان و امروز میرسپاسی دل خوش نمی یاست؟ آنان، اگر به خیالباف

 اند؟ کیلومتری چگونه و در کجا نشانه ظاهر شدن آن امکانات شگفت را دیده

جا روشن  هایش هیچ اما، در نوشته»اند: طباطبایی،  ماند و آن اینکه نویسندگان پرسیده یک پرسش دیگر نیز باقی می

د که چگونه چنین جایگاه مدرن و ممتازی را، که به باور طباطبایی از همۀ دیگر روشنفکران ایرانی دریغ شده، کن نمی

های  همان کلی بافی   های این پرسش در صورت کلی آن معنایی ندارد و در واقع از مصداق« به دست آورده است.

توان و همه حق دارند،  که در دام آن نیفتند. میچیست « ذات باوری»دانند  شناسان وطنی است که درست نمی جامعه

ای بر مبنای کدام مقدمات مطرح کرده  ای؟ از طباطبایی بپرسند که نظر خود را درباره مسئله برابر قانون از کجا آورده

جا هیچ »ای که نقل کردم،  تواند داشته باشد، اما سه عنصر کلی در گزاره و از کجا آورده است؟ این پرسش پاسخی می

عبارتی خطابی است و « طباطبایی همه مطالب خود را از کجا آورده؟»و « از همه روشنفکران دریغ شده»، «نگفته

توانستند بپرسند طباطبایی نظریۀ سنت خود را از کجا آورده؟  بحث مشخص نظری نیست. به عنوان مثال، نویسندگان می

کردند و ایرادهای  در چند صد صفحه توضیح داده مناقشه می هایی از آنچه او بودند باید بر بخش تر می یا اگر جدی

هایی داشته باشد، اما چون ـ چنان که خواهم گفت ـ  توانست پاسخ گرفتند. چنین مناقشه و ایرادهایی می مشخص می

ند که ندارند. در اند تا توهم علمی را القا کرده باش اند ناچار به سئوالی کلی اکتفا کرده ها را نخوانده نویسندگان این متن

طلبد که نویسندگان  افتادن با مباحثی که در چند هزار صفحه بر پایۀ منابع دست اول بسیار مطرح شده مقدماتی می

اند. آرامش دوستدار در پاسخی به چنین پرسشی  اند، مقدماتی که آنان به خوشبینی و امید به دموکراسی فروکاسته نداشته

که چنین پرسشی نشانۀ بارزی از مخالف خوانی جهان سومی است. )نقل به مفهوم( مهم که از او شده بود، گفته است 

هایی رفته تا به نظری برسد، بلکه مهم این است که آیا نظری درست است یانه؟ پرسش از  این نیست که کسی از چه راه

اینکه این پرسش چرا او توانسته  ای به مقدمات علمی ـ دست کم هم سطح طرح کنندۀ نظر ـ نیاز دارد، اما درستی نظریه

ای اکتفا  های چهل تکه بنیاد است. اگر بشریت به خوشبینی اند، مخالف خوانی بی است به نظری برسد که دیگران نتوانسته

کرد که چرا دیگران نفهمیدند و تو فهمیدی؟  کرده بود، و با مطرح شدن هر نظر جدیدی مطرح کننده را محاکمه می

تر نیامده بود! پاسخ من به نویسندگان این است که مهم نیست که چگونه  از عصر هابیل و قابیل پیشگمان تاکنون  بی

 دانید باید دالیل خود را عرضه کنید! طباطبایی به نظری رسیده است، شما اگر مخالف هستید یا آن نظر را درست نمی

اند، مورد بررسی قرار  ندگان بر طباطبایی گرفتهکنم برخی از ایراداتی را که نویس های بعدی من کوشش می در تعلیقه

 های آنان وارد است، پاسخ دهند. دهم و بر نویسندگان است که به ایرادهایی که بر دیدگاه

 متن انگلیسی تایمز چنین است:

David Jackson, « The Khomeini Era: Iran Becomes a Theocracy” Times, Monday, Feb. 12, 

1979 
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“Democracy is a very difficult thing for a country that does not have a democratic tradition,” 

Daryush Shayegan, a noted Islamic philosopher in Tehran, told Times Correspondent last 

week. “But Iranians are ready to learn it. Khomeini is an Islamic Gandhi. He is at the axis of 

our movement, and his greatest achievement will have been to have overthrown the regime. 

But there must be a democratic republic. In the Iranian character, miracles always happen at 

the last moment. I hope one will happen again 

 ۹۱۱۱نگاشته شده سه شنبه چهارم شهریور 

 

 تعلیقۀدوم/سیروسپرویزی«/زوالسیاسیدرایران»تعلیقههاییبرمقالۀ

   

چربد، در تفسیر از روشنفکری گوشۀ چشمی نیز  از آنجا که، به هر حال، دیانت روشنفکری دینی بر روشنفکری او می

زایای روشنفکری در این جهان در جهان باقی نیز از ثواب عبودیت محروم به اجتهاد و تقلید دارد تا ضمن استفاده از م

« زوال سیاسی در ایران»نماند. باری، در فاصلۀ تعلیقۀ نخست تا این سطور پریشان فرصتی بود تا شاید نویسندگان 

همان    فرمودۀ نویسندگاناندکی دربارۀ آنچه گفتم بیندیشند. سخن دربارۀ هگل بود که گویا گفته است بوف مینروا ـ که به 

اند،  حکمت عملی و نظری و به عبارتی آگاهی انتقادی باشد ـ به تعبیری که نویسندگان بر زبان طباطبایی جاری کرده

به آن نشان که تاریخ این پهنه بازنمای سیر و »، به گفتۀ بسیار دقیق نویسندگان، «تواند بر فراز ایران بال بگشاید نمی»

ای است که  تر گفتم که این سخن نه از هگل است و نه از طباطبایی، بلکه یاوه پیش«. خردی است بی گسترش نه خرد که

اند که مرجع چه گفته است و  اند و، مانند همۀ مقلدان، نفهمیده بافته« استاد ازل»نویسندگان به تقلید از بیانات معجز آثار 

ای دربارۀ  گاه نیز چند جمله کنم و آن ای می ست به سابقۀ این ادعا اشارهاند. در این تعلیقه، نخ آنان نیز نفهمیده تکرار کرده

 مقام و معنای سخن هگل خواهم گفت.

های چپ و بویژه حزب طراز نوین توده است که  فضل تقدم در تسویه حساب با مخالفان از راه شعار دادن از آِن گروه

نامید و از آنجا که حزب ـ به قول لنین ـ اشتباه  بی پیگیر میهمۀ مخالفان خود را لیبرال و موافقان خود را نیز انقال

کرد بپرسد به عنوان مثال راه طی شدۀ مهدی بازرگان چه ربطی به لیبرالیسم دارد و اینکه آیا  کند، کسی جرأت نمی نمی

های  قلع و قمع گروه هللا خلخالی کمی بیش از حد انقالبی پیگیر نیست؟ این سنت حسنه با انقالب به ارج رسید و با آیت

های مذهبی گویا مخالف هیأت حاکمه و روشنفکری دینی رسید، اما پیش از آن یک نمونۀ  چپ نیز بخشی از آن به گروه

جالب توجه نیز داشت. در جنگی که زیر دو علم هایدگر و پوپر میان فردید و سروش برای نیل به مقام فیلسوف رسمی 

های جنجالی اکبر گنجی او  بودن و رقیب نیز از طریق نوشته« ماسونی -صهیونی» دربار درگرفت، فردید رقیب را به

آمد، به افتخار  متهم کرد. با مرگ فردید، رضا داوری، که به نوعی وارث بر حق فردید به شمار می« فاشیسم»را به 

تر مغلوبه  نیز که پیشنایل آمد و جنگ برای تصدی ریاست معنوی انقالب فرهنگی « قرائت فاشیستی دین»نمایندگی 

یافت. اینجا بود که سروش نبردی را باخت که به  شده بود شدتی پیدا کرد که جز با قتل یکی از طرفین جنگ پایان نمی

زد. در این زمان بود که با فضای نیمه بازی که ایجاد شده بود، بحث دربارۀ تجربه  نوعی سرنوشت جنگ را نیز رقم می

ای  ای با روزنامۀ همشهری در اشاره ی جسته گریخته به روزنامه کشید. طباطبایی در مصاحبهو پیامدهای انقالب فرهنگ

به انقالب فرهنگی و نقش روشنفکری دینی در آن، شاید، یکی از نخستین کسانی بود که از سروش نام برد. این بحث، 
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در آن زمان ایران بود و نه چیزی در این باره ام نه طباطبایی  به تدریج، بسطی یافت، که البته تا جایی که من دنبال کرده

گفت و نوشت، دلیل آن هم به نظر من این بود که موضع طباطبایی دانشگاهی بود، اما بحث در ادامۀ آن میان 

 کارگزاران حکومتی و سیاسی جریان پیدا کرد.

، به همگان پرید «درستی و درشتی»ای با عنوان  با مغلوبه شدن جنگ، سروش، که به بن بست رانده شده بود، در مقاله

خواند و « نویسندۀ تازه به دوران رسیده و روی ناشسته»و دربارۀ طباطبایی نیز که نه سر پیاز بود و نه ته پیاز او را 

کند، این پرسش  ای که با حسن نیتی این مسائل را دنبال می شاید، برای خواننده… مانده و« با هگل در گل»نوشت که او 

توان گفت که  بگذریم، می« خر در گل هگل ماندن»که معنای این هگلی بودن چیست؟ اگر از ایهام مانند  مطرح شود

آزادی « ما»اینجا به مناسبت هگل جای هایدگر ـ هر دو به عنوان نمایندگان فکر فاشیستی ـ را گرفته است. از آنجا که 

، پس، مخالفان «همان نشان که پوپر   به»توان گفت،  می« انزوال سیاسی در ایر»خواهان هستیم، با اقتدای به نویسندگان 

گذاشتند،  توانند باشند. اگر نویسندگان اندکی به ردای دانشگاهی خود احترام می جز فاشیست نمی« ما آزادی خواهان»

ی که در یکی های طباطبایی ـ بویژه در چند مطلب بایست تورقی در نوشته ای جدی تلقی کنند و می بایست چنین یاوه نمی

، سخنی نو ـ هرچند «آنچه استاد ازل گفت»کردند و، به جای تکرار  ای به این بحث نوشته ـ می دو سال اخیر در اشاره

گفتند. الحق، باید گفت که آن عبارت، که من در پایان تعلیقۀ نخست آوردم و اینجا نیز تکرار خواهم کرد،  نادرست ـ می

اند چند بار به انگلیسی ترجمه  را از آن گرفته« بوف مینروا»ب هگل که نویسندگان تمثیل نهایت آشفتگی است. آن کتا  در 

هگل را درست « اصول فلسفۀ حق»و تفسیرهایی نیز بر آن نوشته شده است. اگر نویسندگان حتی یک بار متن مقدمۀ 

ند که پرواز بوف مینروا هیچ ربطی به توانستند بدان خوانده بودند، البته با به فراموشی سپردن فتوای مرجع تقلید، می

توانسته است  ای به انحطاط نیز به هیچ وجه در آن نیست و بدیهی است که طباطبایی نمی ندارد، اشاره« آگاهی انتقادی»

کنیم که نویسندگان عبارت هگل را درست فهمیده باشند،  نظریۀ انحطاط ایران را از آن گرفته باشد. برعکس، فرض می

ای به انحطاط وجود دارد. در این صورت باید به طباطبایی آفرین گفت که بر مبنای یک تمثیل از  بارت اشارهو در آن ع

هگل دربارۀ انحطاط آلمان توانسته است نظریۀ انحطاط ایران را تدوین کند، حتی اگر او در نظریۀ خود یکسره به خطا 

 رفته باشد.

یسندگان و نسبت هگل مآبی به طباطبایی، من بار دیگر عین عبارت با فراغت از اشاره به پشت پردۀ کشف بزرگ نو

در چشم او »اند:  افزایم. نوشته آورم و مالحظاتی را برای روشن شدن عمق فاجعۀ مرتبۀ فلسفیدن استادان می آنان را می

این جمله به دست )یعنی طباطبایی( اندیشۀ هگل کلید پاسخ به پرسش دربارۀ انحطاط ایران ـ و جهان اسالم ـ را در 

توانست بر فراز ایران ـ و  دهد که بوف مینروا، یعنی حکمت عملی و نظری، یا به بیان بهتر، خودآگاهی انتقادی، نمی می

 «خردی است. جهان اسالم ـ بال بگشاید، به آن نشان که تاریخ این پهنه بازنمای سیر و گسترش نه خرد که بی

انحطاط « کلید»اند که طباطبایی هگلی است و  تاد ازل، از پیش تصمیم گرفته بودهگفتم که نویسندگان، به تقلید از اس

توان بر این عبارت وارد کرد این است که به گمان من در  جوید. نخستین ایرادی که می ایران را در فلسفۀ هگل می

توانم بفهمم، روح  ی که من میهای این جویندۀ کلید این واژه شاید حتی یک بار هم به کار نرفته است و تا جای نوشته

های طباطبایی، که به طور عمده ناظر بر طرح پرسش هستند، با هیچ چیزی به اندازۀ جستجوی کلید بیگانه  نوشته

در « زوال سیاسی در ایران»تواند کلید جستجو کند که قفلی داشته باشد، هم چنان که نویسندگان  نیست. کسی می

اند. طباطبایی،  هستند، زیرا آنان مشکلی در شناسایی قفل خودکامگی نداشته« بر حقیقتدموکراسِی مقدم »جستجوی کلید 

و « جمهوری خواهان»کند که مانند  نگاه نمی« مشکل ایران»که فعال سیاسی نیست، این قدر ساده لوحانه به 
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دی را نیز ایدئولوژی آنان معین توان با رفراندم یا انتخابات آزاد ـ که میزان آن آزا گمان کند که می« روشنفکری دینی»

کند ـ به آزادی رسید. تردیدی نیست که کاربرد کلیدجویی در مورد طباطبایی تفسیر به رأی نویسندگان است و الغیر!  می

 توان یافت و نه طباطبایی در جستجوی کلید است. نه در فلسفۀ هگل کلیدی می

طاط ایران است، در این صورت این طرح پرسش نه پاسخ وانگهی، اگر نظریۀ انحطاط طباطبایی طرح پرسش از انح

ای علمی نیست که  تواند وجود داشته باشد. طرح پرسش ـ یا مشکل ـ مسئله دقیق دارد و نه برای آن پرسش کلیدی می

پاسخ دقیق و کلیدی برای حل آن وجود داشته باشد. خود طباطبایی به تفصیل گفته است که منظور او از انحطاط چیست. 

خواهم بگویم که جعل  ای وارد نیست. بر عکس، می بدیهی است که منظور من این نیست که هیچ ایرادی بر چنین نظریه

کند و نویسندگان ـ به عنوان استادان علوم سیاسی و فلسفه که باید  تبار برای نظریۀ انحطاط طباطبایی مشکل را حل نمی

باید به اصل کتاب طباطبایی بپردازند، منابع آن را نظر بگذارند، هایی بدانند ـ  چیزکی نیز دربارۀ روش چنین بحث

آورد تحلیل کنند و نتایج را  هایی را که او بر درستی فرضیۀ خود می فرضیۀ او را مورد بررسی قرار دهند، برهان

ت خود ترتیب بسنجند. دون شأن دو استاد است که مانند یک عامی در این مباحث قیاسی بر مبنای صغرا و کبرای خیاال

ای دربارۀ انحطاط دارد. پس،  دهند که خلق را از قیاس خنده آید. هگل فاشیست نظریۀ انحطاط دارد. طباطبایی نظریه

 طباطبایی هگلی است و البته فاشیست!

ده های طباطبایی در هیچ جایی در بحث از مسائل ایران به این عبارت هگل استناد نش دانم، در نوشته تا جایی که من می

تواند  یک تمثیل است، و نمی« بوف مینروا»ای بنویسد.  داند که چنین یاوه است. طباطبایی بیشتر از آن دربارۀ هگل می

همان دموکراسی است که    داشت ـ که گویا عین حکمت عملی و نظری باشد. وانگهی، اگر انحطاط ایران کلیدی می

اند ـ دیگر نیازی به نوشتن سه جلد کتاب در دو هزار  کشف کرده های اخیر استادان ساحل شرقی ایاالت متحده در سال

بود. با دو هزار صفحۀ دیگری که گویا در دست اقدام است. اگر طباطبایی چنین  صفحه با عنوان تأملی دربارۀ ایران نمی

استالین را حالل  ای از لنین و ای از انقالب در انقالب یا خالصه ها که خالصه داشت ـ مانند مارکسیست اعتقادی می

نوشت تا مردم ایران درهای بسته را با آن  نوشتند ـ یک کتاب خالصه دربارۀ هگل می دانستند و تاریخ نمی مشکالت می

دانم که  برم و می کلید باز کنند. این تاریخ نویسی ربطی به جستجوی کلید ندارد. اصطالح استادان را به کار می

ایی عبارت هگل به شیوۀ استادان برهان قاطعی است بر اینکه استادان همین قدر فلسفه طباطبایی دنبال کلید نیست. رونم

دانند که به نقل قولی از رضا براهنی بنویسند ـ منظورم بروجردی است در کتاب دوران ساز خود دربارۀ  می

الۀ آل احمد دربارۀ ها و شریعتی هاست ـ که رس ها، آل احمد روشنفکری که البته بیشتر داستان تاریخ فکری نصر

 اند! ها دربارۀ آن با سکوت توطئه کرده غربزدگی به اندازۀ بیانیۀ حزب کمونیست کارل مارکس اهمیت دارد، اما غربی

کند.  اند، بر هیچ چیزی به اندازۀ فلسفه ندانی استادان داللت نمی آن نقل قول، بویژه به صورتی که نویسندگان آورده

اند. من  ای نکرده ان برای رونمایی نقل قول هگل به کتابی که عبارت در آن آمده مراجعهتردیدی ندارم که نویسندگ

ای که در  کنم تا خواننده بداند دعوا بر سر چیست. هگل در پایان مقدمه بر آخرین رساله نخست آن عبارت را خالصه می

نویسد: دربارۀ آموختن اینکه جهان  د، میتواند وجود داشته باش زمان حیات از او منتشر شد، در نفی اینکه کلیدی می

آید. فلسفه، به عنوان اندیشیدن دربارۀ جهان، زمانی پدیدار  چگونه باید بگویم که به هر حال فلسفه همیشه بسیار دیر می

آموزد،  شود که واقعیت سیر تکوینی خود را به پایان رسانده و به کمال رسیده باشد. آنچه صورت مفهومی به ما می می

آموزد. باید انتظار کشید تا واقعیت به کمال برسد تا امری که در  همان را می   همان درجه از ضرورت   اریخ نیز بات

قلمرو ایده قرار دارد، در برابر امری واقعی پدیدار شود، جهان را در مرتبۀ جوهری آن درک کند و در قلمروی در 
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کند، صورتی از زندگی به کهنسالی  ری روی خاکستری نقاشی میوعاِء عقل بازسازی کند. زمانی که فلسفه با خاکست

آورد  تواند درک شود. اینجا هگل تمثیل بوف را می شود، اما می رسد و با این خاکستری بر روی خاکستری جوان نمی می

 «آید. بوف مینروا جز با آغاز شامگاه به پرواز در نمی»نویسد:  و می

اند، گمان  ای انحطاط نشده است. نویسندگان، که اصل عبارت را نخوانده ت اشارهتوان دید، در عبار هم چنان که می

ای به انحطاط آمده است. اینکه نویسندگان  ، از این حیث که با زوال آفتاب نسبتی دارد، اشاره«آغاز شامگاه»اند در  کرده

هگل نیست، به این معناست که هگل  اند که گفته بود برای فهم دوران جدید گریزی از فلسفۀ از طباطبایی نقل کرده

توانسته است نخستین نظام مفاهیم درک عقالنی دوران جدید را تدوین کند. معنای این حرف آن نیست که هگلی باید بود ـ 

اعتنایی به این  توان هگلی نبود، یعنی در بی فهمند ـ بلکه منظور این است که نمی به معنایی که استاد ازل و حواریان می

جز سر درد « دموکراسی مقدم بر حقیقت»مفاهیم دوران جدید را فهمید. البته، این بحث به هواداران نظریۀ  نظام

های مفهومی  تواند بدهد و بدیهی است آنان نیازی به فهمیدن این مطلب ندارند. بحث هگل دربارۀ نسبت نظام صورت نمی

ای نوشته که در آن بویژه از حقوق،  ان مقدمه بر رسالهو تاریخ در معنای تکوینی آن است. هگل این حرف را در پای

دهد که چرا او توانسته است چنین نظامی از  جامعه مدنی، دولت و تاریخ جهانی بحث کرده است. هگل توضیح می

به پایان رسیده، یعنی دوران جدید تحقق « تکوین دورانی از تاریخ»گوید به سبب اینکه  مفاهیم را تدوین کند و می

یخی پیدا کرده است. تمثیل بوف مینروا اینجا و در ادامۀ این بحث آمده و معنای آن نیز جز با ارجاع به عبارت پیش تار

شناس و فعال دموکراسی خواهی، به  از آن قابل درک نیست! هگل یک نتیجۀ مهم نیز گرفته است که برای هیچ جامعه

تواند بیاموزد که جهان  بل درک نیست و آن اینکه فلسفه نمیای در ذهن آنان وجود دارد، قا سبب مانع معرفتی عمده

کند بفهمد! یعنی کلیدی در کار نیست! متأسفم  تواند آن را در نظام مفاهیمی که تدوین می چگونه باید باشد، بلکه تنها می

 که هگل هم با استادان و استاد ازل سر ناسازگاری دارد!

نویسد که زمان آن فرا رسیده است که این مقدمه را به پایان  ند از مقدمه، میهمان مطلب، در واپسین ب   هگل در ادامۀ

برسانم. هدف این مقدمه، از این حیث که مقدمه است، تنها این بود که به صورتی بیرونی و شخصی دیدگاهی را که 

ای  ن بگوییم، باید به شیوهای بر آن است به اشاره بیان کند. اگر بخواهیم دربارۀ موضوعی از دیدگاه فلسفی سخ دیباچه

ای را که صورت علمی خود موضوع را  علمی و غیر شخصی بحث کرد. از این رو، نگارندۀ این سطور هر ردیه

فایده برای او و دیدگاهی شخصی تلقی خواهد کرد. این اشارۀ هگل به روش فلسفی  بنیاد، بی ای بی نداشته باشد، مالحظه

گوید  ندۀ معمولی را به کار آید، اما یک نکتۀ اساسی در آن هست و آن اینکه هگل میتر از آن است که خوان خود مجمل

شود و این نقادی،  هر انتقادی که ناظر به نفس موضوع نباشد، ردیه نویسی کسی است که از بیرون در بحث وارد می

د، فاقد اعتبار است. بار دیگر، کن کند، یعنی روش فلسفی را دنبال می برای او که از درون و علمی موضوع را لحاظ می

شود، نسبتی ندارد، هم چنان که انتقادهای بیرونی  توان گفت که روش فلسفی با کلید، که از بیرون در قفل انداخته می می

توانند در میدانی فلسفی که او حدود و ثغور آن را مشخص کرده است وارد  به نظریۀ طباطبایی، از این حیث که نمی

خصی و فاقد اعتبار هستند. از این حیث، هر گونه رونمایی نفل قول و عبارتی از هگل تا میرسپاسی شود، نظراتی ش

های امریکا مزایای مادی دارد ـ اما بحثی نیست که دموکراسی  تواند توهم نقادی ایجاد کند ـ و البته در دانشگاه می… و

 خواهی در این طرف آب را به کار آید!

در چشم او )یعنی طباطبایی( اندیشۀ هگل کلید پاسخ به پرسش دربارۀ انحطاط ایران و جهان » پس، روشن شد که نه تنها

که … در این جمله»دانیم کدام است وجود ندارد. آن کلید مفقود نیز  نیست، بلکه از بیناد کلیدی برای قفلی که نمی« اسالم
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توانست بر فراز ایران ـ و جهان  انتقادی، نمی بوف مینروا، یعنی حکمت عملی و نظری، یا به بیان بهتر، خودآگاهی

به آن نشان که »دهد. و این بحث  ، به قول نویسندگان پاسخی به پرسش انحطاط ایران به دست نمی«اسالم ـ بال بگشاید

خردی در  ربطی ندارد. طباطبایی هیچ جا از بی« خردی است تاریخ این پهنه بازنمای سیر و گسترش نه خرد که بی

گذراندند. من  گوید. بد نبود نویسندگان با دقت بیشتری چند هزار صفحۀ او را از نظر می سخنی نمی« این پهنه تاریخ»

های طباطبایی تورقی بکند، اما به  کنم در نوشته مانم و نویسندگان را دعوت می در این مقام، تا تعلیقۀ بعدی، خاموش می

 های آنان را در هم بریزد! ارد که بسیاری توهمدهم که چنین تورقی این خطر را د آنان هشدار می

   

 ۹۱۱۱نگاشته شده یکشنبه نهم شهریور  

 aspx-jadid.blogfa.com/post-va-http://gadim.399منبع:: 

 

 

قه ی ل ع ی ت ر های ۀ ب قال سی زوال» م یا س ران در  قۀ / «ای ی ل ع سوم ت یروس /  س ز  روی  یپ

 

ترین منابعی که مباحث اساسی خود را  های خود به مهم یکی از کشفیات جدید منتقدان طباطبایی این است که او در نوشته

سرقت »و « انتحال»از من است تا ترکیب مهوع « با الهام»ها مطرح کرده ارجاع نداده است. تعبیر  با الهام از آن

داند، به کار نبرده باشم. این کشف در کشوری که رسم  در آقاجری همۀ هفتاد بطن معنای آن را میرا که برا« علمی

نماید. از علی  ارجاع در میان روشنفکران هرگز وجود نداشته است، تاحدی شگفت و حتی اندکی مشکوک نیز می

کردن جوانان دهۀ پنجاه برای کاله  ترین ارجاع او به مرحوم پروفسور شاندل بود، و هدفی جز مرعوب شریعتی، که مهم

من « تر از ایدئولوژی فربه»گذاشتن سر آنان نداشت، تا عبدالکریم سروش که با تورقی در نزدیک به چهار صد صفحۀ 

جلد زندگانی شاه عباس اثر نصرهللا  ۵جز آثار شریعتی و مطهری، مثنوی و بحاراالنوار تنها یک ارجاع پیدا کردم: به 

باید خواننده چند هزار صفحه را ورق بزند تا بیاید که در کدام جلد و صفحه از شمشیر دو دمی سخن رفته  فلسفی که البد

خواهد، اما باالخره صد  است که دو انگلیسی به شاه عباس نشان دادند. بدیهی است که خطابه و روضه خوانی منبع نمی

ربط نگویند و منبع هر  اند که منظم حرف بزنند، بی هسالی است ملت اسالم، و بویژه روشنفکران این ملت، یاد گرفت

به »اند، این حق بر آنان محفوظ است که بگویند:  ای رسیده ادعایی را توضیح دهند. البته، آنجا نیز که خود به نتیجه

 یک مورد جالب توجه از این کشفیات از آِن برادر آقاجری است که در جلسۀ چهارم…« خالف دیگران من بر آنم که

« انتحال»را از دانشمندی که از تلفظ اسم او نیز عاجز بود « افق انتظارات»اردیبهشت کتابخانۀ ملی ادعا کرد طباطبایی 

توانست پیدا کند، یا دست کم  کرده است، در حالی که اگر او به واقع کتاب مورد بحث را خوانده بود، ارجاع دقیق را می

 د.تلفظ درست نویسندۀ آلمانی را یاد بگیر

 

نیز « زوال سیاسی در ایران»که بگذریم، کشف نویسندگان « با الهام از»یا « انتحال»از این اشاره به سابقۀ درخشان 

انگیز است، بویژه از این حیث که آنان به خالف دیگر کارآگاهان خصوصی، که نام بردم، استادان  سخت عبرت

گوید و نظری که طباطبایی دربارۀ  ان آنچه لئو اشتراوس میهای امریکایی هستند و باید تصوری از فرق می دانشگاه

یابی در « انتحال»، که در ادامۀ سنت «زوال سیاسی در ایران»داشتند. نویسندگان مقالۀ  جدال قدیم و جدید دارد می

http://gadim-va-jadid.blogfa.com/post-399.aspx
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اند که بدانند چه  دهاند. نویسندگان که از چندان علمی بهره نبر اند، به گمان خود، آن را یافته جستجوی منبعی ناشناخته بوده

گوید بسیاری مسائل از روشنفکری مغفول مانده است، در حالی  اند که می گویند، مانند اینکه بر طباطبایی ایراد گرفته می

اند که  زند، خود این فرض را داشته احمدی دارد که با مارکس پهلو می که اصال این طور نیست و روشنفکری ایران آل

ـ شده « انتحال»توانسته است از ابتکارات او باشد و باید از منبع یا منابعی ناشناخته اقتباس ـ یا  میآنچه طباطبایی گفته ن

یک انگارۀ کانونی در فهم »اند:  را رسوا کنیم. نوشته« سارق»باشد. پس، بر ماست که آن منبع یا منابع را پیدا و 

گیری فکری از لئو   های خویش به وام یی در کتاباست. اگرچه طباطبا« جدال قدیم و جدید»طباطبایی از بحران، 

ی اشتراوس و نیز «ها ها و جدید جدال قدیمی»راستی یادآور   کند، این انگاره به ای نمی اشاره (۹۱۹۱-۹۹۱۱اشتراوس )

 «اوست. این دو دوگانه اهمیتی بنیادین در برآورد اشتراوس از زوال غرب دارند.« آتن ـ اورشلیم»دوگانۀ 

 

یقۀ دوم توضیح دادم که نویسندگان نقل قولی از هگل رونمایی کرده بودند و توضیح دادم که علم آنان از هگلیات در تعل

رسد  ای دارد. اما به هر حال وقتی نویسندگان به برهان قاطع هگلی بودن طباطبایی را اثبات کردند، نوبت آن می چه پایه

جدال قدیم و »ی بوده اما آن منبع خود را پنهان کرده است تا بحث که اثبات کنند طباطبایِی هگلی در واقع اشتراوس

اند نظری انداخته  ای که از اشترواس نقل کرده را از ابتکارات خود جلوه دهد. نویسندگان اگر بر یکی دو مقاله« جدید

تراوسی هم باشد، زیرا تواند اش توانستند دچار چنان تناقض گویی شوند، زیرا اگر کسی هگلی باشد دیگر نمی بودند، نمی

همان مقالۀ دربارۀ    که در نظر اشتراوس هگل ارج تجدد ئ تسویۀ حساب با نظام سنت است. گویا نویسندگان جز

ی اشتراوس و «ها ها و جدید جدال قدیمی»راستی یادآور   این انگاره به»اند:  اند که گمان کرده نخوانده« آتن –اورشلیم »

های خود به جدال قدیم و جدید اشاره و دربارۀ آن بحث  اشترواس در همۀ نوشته« اوست.« مآتن ـ اورشلی»نیز دوگانۀ 

به کدام دگرگونی در تاریخ اندیشه در اروپا مربوط « جدید»اند بحث جدال قدیم و  دانسته کرده است. نویسندگان چون نمی

آید جدال قدیم و قدیم با بهتر بگویم  وان آن برمیاند که چنان که از عن شود، ناچار بحثی از اشتراوس را رونمایی کرده می

داند و از سوی دیگر  در تاریخ اروپاست که از سویی کتاب مقدس را بنیان تمدن اروپایی می« جدال دو وجه قدیم»

فیلسوفان آتن را. بدیهی است که هیچ یک از، به قول نویسندگان، دوگانۀ آتن و اورشلیم جدید نیست و اشتراوس هم این 

 دانسته است که آن را قدیم و جدید نداند. اما توضیح مطلب. در تاریخ میق

 

ده سال پیش در کنفرانس دوساالنۀ مطالعات ایرانی خوانده شده، علیرضا « زوال سیاسی در ایران»تر گفتم که مقالۀ  پیش

اند، البد، برابر  آن را دیده« نیمطالعات ایرا»شمالی آن را بازنویسی و مطالبی بر آن افزوده، اعضای هیأت مدیرۀ مجلۀ 

اند. اگر مجموع این علما را  های علمی، دو بررس مورد اعتماد آن مجله آن مقاله را برای چاپ تأیید کرده رسم مجله

شناسی معاصر به شمار آورد، اما جالب اینکه هیچ یک از  شود که همه را باید از اجلۀ ایران جمع بزنیم، به ده تن بالغ می

اند. از گرداندۀ مجلۀ ارگان روشنفکری دینی و شرکا نام  توجه نادرستی بسیاری از ادعاهای نویسندگان مقاله نشدهآنان م

کنم. به خالف گفتۀ  های انشایی است که اشاره می نویسند. دلیل آن هم غلط نبردم که مدیر آن حتی فارسی را درست نمی

یابم که معنای این انگاره چیست؟( بحران را جدال  بته من درست درنمی)ال« انگارۀ کانونی»نویسندگان مقاله، طباطبایی 

آتن و »های اشتراوس، بویژه بر بحث  داند، در طرح بحث دربارۀ قدیم و جدید نیز او به نوشته قدیم و جدید نمی

از او اشاره کند. خود « گیری به وام»، نظر ندارد، بنابراین، از او چیزی در این مباحث وام نگرفته است که «اورشلیم

طباطبایی را « جدال قدیم و جدید»داشتند و اگر کتاب بسیار مهم  های اشترواس می اگر نویسندگان آشنایی دقیقی با نوشته
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راستی یادآور  این انگاره به »توانستند بدانند که  دانستند او چرا آن کتاب را نوشته است، می درست خوانده بودند و می

اند که  نیست. نویسندگان این جمله را نیز افزوده« دیدهای )کذا!( اشتراوس و نیز دوگانۀ آتن ـ اورشلیمها و ج جدال قدیمی 

 «این دو دوگانه اهمیتی بنیادین در برآورد )کذا!( اشتراوس از زوال غرب دارند.»

 

شناس از حد  ایرانی و ایران دهد فارسی دانی استادان کنم که نشان می ای به ترجمۀ همین عبارت از مقاله می نخست اشاره

رود. دلیل فارسی ندانی یک ارگان روشنفکری نیز همین است. اگر نویسندگان انگاره را به  تر نمی سوم راهنمایی فرا

جدال »اند، سه معنایی که در لغتنامۀ دهخدا آمده، باید گفت که  گرفته« فرضیه»و « طرح ذهنی»، «نقش ناتمام»معنای 

همان    ها نیست، بلکه یکی از مباحث تاریخ فرهنگی اروپاست. اصطالح برآورد نیز در ک از اینهیچ ی« قدیم و جدید

و جز آن آمده که معلوم نیست منظور چیست؟ در « دید زدن»، «بازدید»، «تعیین قیمت»، «تخمین»لغتنامه به معنای 

ـ که صفت است و نه « ها جدید»ها با  جدیدیها به جای  نیز معلوم نیست چرا قدیمی« ها و جدیدهای  جدال قدیمی»ترکیب 

توانستند بدانند که او در این مورد بیشتر  اسم ـ در جدال هستند. وانگهی، اگر طباطبایی را درست خوانده بودند، می

است. این اشاره تنها   the modernبه کار برده که این متأخرین معنای دقیق و درست « قدما و متأخرین»اصطالح 

ترین ابتکارات طباطبایی است که  لغوی نیست که نویسندگان توجهی به آن نشان نداده باشند، بلکه یکی از مهمیک نکتۀ 

یک انگارۀ کانونی در فهم طباطبایی از »اند:  آوردم. نوشته از آنان فوت شده است. بار دیگر، عبارت استادان را می

نای فرضیه بگیریم، باید جمله را چنین معنا کرد: یک فرضیۀ اگر انگاره را به مع« است.« جدال قدیم و جدید»بحران، 

توان گفت طباطبایی  است. فرضیه در فهم طباطبایی از بحران یعنی چه؟ می… کانونی در فهم طباطبایی از بحران جدال

ال قدیم تر از آغاز آن است: فرضیه در فهم طباطبایی از بحران جد معنا فرضیه دربارۀ بحران دارد. ادامۀ عبارت بی

است، اما این جزء نیز معنایی … جدال… شود: فرضیۀ کانونی تر کنیم می جدید است، یعنی چه؟ اگر جمله را ساده

را اصل … ای بخواهد جدال ای ـ در تاریخ اندیشه است و فرضیه نیست. اگر فرضیه بحثی ـ یا مقوله… ندارد. جدال

بیین بحران مبتنی بر فقدان جدال قدیم و جدید در ایران است! این تبیین قرار دهد، باید گفت: فرضیۀ طباطبایی برای ت

 جمله درست است و نزدیک به توضیح طباطبایی!

 

آورده و آن بحث را با ماکیاوللی « سه موج تجدد»ای با عنوان  اشتراوس اجمالی از نظریۀ تجددستیز خود را در مقاله

یاید، به پایان رسانده است. اشتراوس، که یهودی بود و از  ه میآغاز کرده و با موج سوم، که از هگل تا نیچه ادام

آید، توجهی چندانی به الهیات  های او برمی مجرای دیانت یهودی نیز توجهی به فیلسوفان اسالم داشت، چنان که از نوشته

ۀ سیاسی اشتراوس مسیحی نداشت تا جایی که از بسیاری از متألهین مسیحی حتی نامی نبرده است. تجدد در کانون فلسف

های فلسفۀ جدید که بر سفینۀ سنت فرود آمد و آن را نابود کرد ـ  ـ به نشانۀ موج« موج»قرار داشت که او آن را در سه 

های میانه هیچ نگفته است. تاریخ اندیشه، در فاصلۀ سقوط آتن تا ماکیاوللی  خالصه کرده، اما دربارۀ سابقۀ بحث در سده

های او به فیلسوفان دورۀ اسالمی و یهودی از بسط فلسفۀ یونانی در دو دین الهی  است و اشارههای او غایب  از نوشته

شناسی تعلیم دیده بود، به احتمال بسیار، الهیات مسیحی را به نوعی در  رود. اشتراوس، که در مکتب پدیدار تر نمی فرا

توضیح او از گسست میان قدیم و جدید خللی ایجاد  کرد و چنین تفسیری در پیوند آن با زمینه ساز تجدد بودن تفسیر می

 کرد. می
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وجه نخست نوآوری طباطبایی در این بود که با پشت کردن به دیدگاه تجددستیز اشتراوس سابقۀ بحث در الهیات مسیحی 

دهه پیش بحث  را اصل قرار داد. رسالۀ مهم او دربارۀ ابن خلدون با توجه به چنین بحثی قابل فهم است. طباطبایی از سه

های مختلف آن را باز کرد.  دربارۀ جدال قدیم و جدید را به عنوان بحثی مبنایی مطرح کرد و در چندین کتاب به مناسبت

کنم که دویست صفحۀ نخست آن  طباطبایی جلب می« جدال قدیم و جدید»نظر نویسندگان را به رسالۀ بسیار مهم 

کنم طباطبایی برای نخستین بار در  بر ـ نتایج نظریۀ سنت است، که گمان میتوضیحی از این جدال در افق ـ و با تکیه 

ای  اند تا مقاله اثری به زبان فارسی توضیح داده است. جای شگفتی است که نویسندگان حتی تورقی در این کتاب نکرده

ها و جدیدهای  دال قدیمیراستی یادآور ج این انگاره به »از اشتراوس را برای نشان دادن کشف خود در اینکه گویا 

ها به تصریح گفته است که دیدگاه او مبتنی بر  است رونمایی نکنند. طباطبایی بار« اشتراوس و نیز دوگانۀ آتن ـ اورشلیم

کند، نظر به اشترواس مفسر فلسفۀ  دفاع از تجدد است و نه جز این! بنابراین، در مواردی که به اشتراوس اشاره می

واس فیلسوف سیاسی! البته، ابتکار طباطبایی در این بحث و اجتهاد بسیار عمیق او در این باره سیاسی دارد نه اشتر

وجه دومی نیز دارد و آن طرح بحث جدال قدیم و جدید ـ یا بهتر بگویم انتقال آن ـ به قلمرو تاریخ فرهنگی ایران است و 

 تر در این باره کاری کرده باشد. کنم کسی پیش گمان نمی

 

اند که دیدگاه طباطبایی هگلی  های جالب توجه فلسفه ندانی استادان است. ادعا کرده آورم از نمونه ی که در زیر میعبارت

اند هگلی بودن چیست و این هگلی بودن نیز با نقل قول رونمایی شده سازگار نبود، ناچار  دانسته است، اما چون نمی

چون کاربستش از هگل،  های طباطبایی از اشتراوس نیز، هم  رگرفتهناسازگاری هگل و اشتراوس به کنار، ب»اند:  گفته

جوشی است از دو دوگانۀ  هم  اند و پروای یکدستی و انسجام ندارند. انگارۀ جدال قدیم و جدید طباطبایی در  بسیار گزینشی

ی آن در هم جوشی درست اما اشترواس چه گفته است که طباطبایی بر مبنا« ها اشاره کردیم. تر به آن اشتراوس که پیش

 کرده است؟

 

ابزاری  هیچ عقالنیت « جدیدش»که  طباطبایی بسیار همانند اورشلیم اشتراوس است. درحالی« قدیم»»اند:  نوشته

طباطبایی نامی دیگر است برای حکمت/خرد « جدید»راستی  آورد. به بیان دیگر، به  خاطر نمی اشتراوس را به 

نشیند. چنین است که  ابزاری که در دوگانۀ اشتراوس در برابر حکمت عرفی/یونانی می  نیتعرفی/یونانی، و نه بر عقال

دید  در طباطبایی از آن تمایز ظریف و کانونی که اشتراوس میان عقالنیت ابزاری )که به « جدید»کاربست مفهوم 

ان که اشتراوس فلسفۀ سیاسی ای از سرشت رو به زوال مدرنیته است( و حکمت/خرد یونانی/عرفی )هم اشتراوس پاره

 «بهره است. اندازد، بی خواند( درمی افالطونی می

 

اند. اینکه  اند، مشکل این است که آنان تفسیر خود را مبنای توضیح قرار داده البته که چنین است که نویسندگان گفته

افالطونی و عقالنیت ابزاری « حکمت/خرد عرفی/یونانی»اشتراوس چنان تمایزی ظریف ـ به قول نویسندگان ـ میان 

کند، برای آن است که بتواند خرد جدید را به عقالنیت ابزاری فروکاهد. طباطبایی در این بحث هگلی ـ یعنی  وارد می

جدید و مدافع تجدد ـ است و از این حیث اعتنایی به اشتراوس فیلسوف ندارد. چنان که گفتم، کافی است نویسندگان به 

خواهی جدید در جدال قدیم و جدید! راستی نویسندگان از  لدون نگاه کنند و نیز به فصل جمهوریرساله دربارۀ ابن خ

طباطبایی نامی دیگر است برای « جدید»راستی  به »اند:  های طباطبایی این بیان معجزاثر را درآورده کجای نوشته
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نظریۀ »و « مکتب تبریز»تاب صفحۀ دو ک ۹۵۱۱دفاع طباطبایی از موضع جدید در «. حکمت/خرد عرفی/یونانی

های خدا به شمار آورد. موضع بنیادین طباطبایی در هر دو  را اگر کسی نبیند باید این را از چشم بندی« حکومت قانون

توان  ، یعنی جدید، است و مشروطیت ایران را نیز جز این نمی«فلسفۀ افالطونی»کتاب غیر اشتراوسی و البته غیر 

به موضع جدید طباطبایی و دفاع از اشتراوس از استادان هوادار دموکراسی به نظر من در این  اعتنایی توضیح داد. بی

دانم هر دو کتاب به مدت پنج سال در مدیریت جهانی ریاست جمهور  نماید. تا جایی که من می عبارت کمی مشکوک می

های امریکا  کمی بیشتر از استادان دانشگاهسابق اجازۀ انتشار پیدا نکرد. خوف آن دارم که بگویم ممیزان وزارت ارشاد 

بینی  های هگل و مارکس را با جهان کوشش شریعتی برای اینکه بینش»دانستند! البته، از کسی که بنویسد:  فلسفه می

)روشنفکران ایرانی « پذیر رهنمون شد شناسی به سان یک گزینه دسترس تر شیعی خود درآمیزد او را به پدیدار  گسترده

 رود. چنین انتظاری می( ۹۴۶ص.  و غرب،

     

تر شیعی )کذا!( شریعتی  بینی گسترده های هگل و مارکس با جهان شناسی چیست و چگونه از آمیزش بینش راستی پدیدار

فهمید که چه  ای دسترس پذیر به دست آمده؟ تردیدی نیست که نویسندۀ این عبارت در خیاالت خود می به عنوان گزینه

دانست که چه اثری مهمی را در عالم روشنفکری  پرداز هویت چهل تکۀ ما نیز می ، ناشر کتاب ـ نظریهنوشته. وانگهی

کنم: آیا  کند، اما پیش از آنکه تعلیقۀ دیگری را بر قبای ژندۀ نویسندگان بیاویزم، یک پرسش را هم مطرح می منتشر می

ای  خواهد بود، به این نیست که ترهات نویسنده اهمیت نظریۀ چهل تکه، که راهگشای تحقق دموکراسی گاندی زمان

شناسی  تر شریعتی بار گذاشته و از آن پدیدار بینی گسترده چاپ کرده که آش شله قلمکاری از هگل، مارکس و جهان

 درآورده؟ هوسرل آسوده بخواب که بروجردی بیدار است!

 

یی به نظریۀ اشتراوس آوردم، در تعلیقۀ بعدی به این اعتنایی طباطبا ای توضیح بر سبب بی این مطالب را از باب مقدمه

 بحث خواهم پرداخت.

 

 ۹۱۱۱نگاشته شده سه شنبه یازدهم شهریور  

 

 تعلیقۀچهارم/سیروسپرویزی«/زوالسیاسیدرایران»تعلیقههاییبرمقالۀ

 

رسد که به  خورد؟ اگرچه مرا نمی یاین بحث باز ماند که چرا دیدگاه اشتراوِس فیلسوف سیاسی به درد طباطبایی نم

توانم اشاره نکنم که با خواندن  های امریکا درس بدهم، اما به این نکته در داشتن روحیۀ علمی نمی استادان دانشگاه

توانم بفهمم که هدف از سخنرانی بروجردی در کنفرانسی علمی، چاپ انگلیسی آن در  چندبارۀ مقاله استادان من نمی

های طباطبایی سکوت  شد دربارۀ نوشته علمی و انتشار ترجمۀ فارسی آن چه بوده است. به آسانی می ای ظاهرا   مجله

ها دربارۀ روشنفکری وطنی به  کرد، چنان که بروجردی در رسالۀ دکتری خود، که به صورت کتابی انباشته از بدفهمی

آن زمان انتشار یافته بود. تا همین اواخر همین کند که چند کتاب او در  ای به طباطبایی نمی فارسی ترجمه شده، اشاره

سکوت کمابیش ادامه داشت، اما چند ماهی است که گویا این سکوت غیر ممکن شده است. جای شگفتی هم نیست، زیرا 

و خالف جریان « جریده رفت»توان به قول حافظ  در سرزمین گل و بلبل، که اصل بر دفاع از منافع قبیلۀ ماست، نمی
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ای که نزدیک به ده سال پیش دربارۀ طباطبایی نوشته بودم به این ویژگی او نیز اشاره  تر در مقاله رد. من پیشآب شنا ک

   ، چنان که در«جریده رفتن»کنم که این  خواهم دربارۀ دالیل این امر بحث کنم، اما همین قدر اشاره می کرده بودم. نمی

، با «زوال سیاسی در ایران»او، یا به قول نویسندگان « فسردگی عمیقا»همان زمان انتشار مقاله زیدی گفته بود، از 

شود، بلکه موضعی اساسی نسبت به وضع کنونی ماست، از  او ناشی نمی… اقتدای به میرسپاسی، از یأس، ناامیدی و

ی دینی یا زاویۀ دید کسی که ناظر آگاه هر روزینۀ آن است و بنابراین، برای او، اینکه ایران، با عینک روشنفکر

 شود هیچ اعتباری ندارد. جمهوری خواهی، از نیویورک به چه صورتی دیده می

دانند، این نکتۀ ظریف در فلسفه ـ  ـ نمی… آنچه اهل ایدئولوژی ـ اعم از روشنفکری دینی، جمهوری خواه، انواع چپ و

دن نیست چنان که خود مارکس گفته بودن به معنای مارکسیست بو… یا بهتر بگویم، فلسفیدن ـ است که کانتی، هگلی و

بود که او مارکسیست نیست. فلسفه اندیشیدن ـ به تعبیر دیگری راه بودن ـ است با یک فیلسوف و نه تقلید از او. هم چنان 

دانست، اهل فلسفه در دوران جدید نیز دکارت، کانت،  که فارابی در آغاز دورۀ اسالمی افالطون را رئیس فیلسوفان می

کنند،  اندیشیدند. اینان سخنان آنان را تکرار نمی دانند، یعنی با توجه به مبنای آنان می ا رئیس فیلسوفان میر… هگل و

پذیرند و با آن مفاهیم در بسط دوران  اند، مبنای آنان را می بلکه به اعتبار دستگاه مفهومی که این فیلسوفان تدوین کرده

، زیرا «معناست هگلی بودن بی»تر در پاسخ به مدعیان گفته بود که  یشکنند. از این حیث، طباطبایی پ جدید نظر می

توان لنینیست یا مائویست و عضو حزب  فلسفۀ هگل ایدئولوژی کسب قدرت نیست که بتوان هگلی بود، به معنایی که می

اینکه من در تعلیقۀ تر است.  معنا ، به طریق اولی، اشتراوسی بودن نیز بی«معناست هگلی بودن بی»آنان بود. پس، اگر 

پیش گفتم که اشتراوِس فیلسوف برای طباطبایی جالب نیست، به اعتبار این است که اشترواس ـ اگر بخواهیم کمی کلی 

« مشروعیت دوران جدید»گویی کنیم ـ فیلسوف بازگشت به مبنای قدماست، در حالی که طباطبایی خود را مدافع 

نون هرگز موضعی دقیق و جدی نداشته ـ یا دست کم علنی نکرده ـ است، داند. در کشوری که روشنفکری آن تاک می

طباطبایی به این خطر تن داده است که موضع خود را اعالم کند. بنابراین، رونمایی چند نقل قول نجویده کمکی به 

تواند در  را که می کند و همۀ منابع دست دوم کند. اینکه طباطبایی به همۀ منایع خود اشاره می روشن شدن موضع او نمی

کند که گمان  ای با کسانی ایجاد می آورد، از باب مفهوم مخالف فاصله بحث او مورد ارجاع باشد، در پایان هر کتابی می

 است.« مؤسسۀ وعظ و خطابه»کنند بحث علمی در فضای عمومی  می

ی کم کردن روی طباطبایی است که ترین راه برا بد« سرقت علمی»یا « انتحال»من بر آنم که کوشش برای افشا کردن 

تواند با او وارد  خواند و پیوسته در جستجوی منابع جدید است. از این حیث، کسی می بسیار خوانده است، بسیار می

تر گفتم که رونمایی یک جمله  مجادله یا مباحثۀ علمی شود که کوششی همتراز با جستجوهای علمی او کرده باشد. پیش

ها اندکی کم لطفی و بیشتر از این ِعرض  بیش نیست ـ با هدف کم کردن روی طباطبایی در این وادی از هگل ـ که تمثیلی

های  خود بردن است. او زمانی از رسالۀ دکترای دولتی خود دربارۀ هگل دفاع کرده است که هنوز برخی از نوشته

توان به  به فرانسه ترجمه شده است و می ها دورۀ جوانی هگل به فرانسه ترجمه نشده بود. اینک بسیاری از آن نوشته

ـ و چه متنی! ـ از یک زبان خارجی به یک زبان خارجی دیگر پی برد. منظورم به هیچ  دقت او در ترجمۀ یک متن 

خواند و  کند، و اثر خود نیز مانند یک بیگانه می خواهم بگویم که خطر می کند، بلکه می وجه این نیست که او اشتباه نمی

های طباطبایی که او متن نخستین را مانند  های بازنویسی کند. نمونه تصحیح نیاز داشته باشد تصحیح می آنچه به

توجهی « زوال سیاسی در ایران»گیر از بنیاد دگرگون کرده، دلیلی است بر این مدعا. اگر نویسندگان  ویراستاری سخت
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گردم به آنچه  خود در مهلکه اندازند. با این مالحظات بر میشدند خود را به دست  دادند، مجبور نمی به این نکته نشان می

 دربارۀ دو رویکرد طباطبایی به اشتراوس گفتم.

های طباطبایی از اشتراوس نیز، هم چون کاربستش  ناسازگاری هگل و اشتراوس به کنار، برگرفته»اند:  استادان نوشته

ناسازگاری هگل و اشتراوس نیازی به توضیح ندارد. « ارند.اند و پروای یکدستی و انسجام ند  از هگل، بسیار گزینشی

اگر کسی بخواهد هگل را با اشتراوِس فیلسوف جمع کند، باید در جدی بودن او تردید کرد. هگل حتی آنجا که به 

گردد، زیرا که در فلسفیدن جدی گریزی از بازگشت به افالطون و ارسطو نیست، موضعی  افالطون و ارسطو برمی

شود.  از اشتراوس دارد. با هگل، چنان که هابرماس گفته است، اندیشیدن مفهومی دربارۀ تجدد آغاز می متفاوت

توانست به اشتراوس برگردد. دربارۀ ادعای  بنابراین، طباطبایی به عنوان مدعی دفاع از اندیشۀ تجدد از بنیاد نمی

اگرچه »و « است« جدال قدیم و جدید»از بحران، یک انگارۀ کانونی در فهم طباطبایی »نویسندگان مبنی بر اینکه 

راستی یادآور  کند، این انگاره به   ای نمی گیری فکری از لئو اشتراوس اشاره های خویش به وام  طباطبایی در کتاب

باز ای کردم و به آن بحث  تر، اشاره ، پیش«اوست« آتن ـ اورشلیم»ی اشتراوس و نیز دوگانۀ  «ها ها و جدید  جدال قدیمی»

این دو دوگانه اهمیتی بنیادین در برآورد اشتراوس از زوال غرب دارند. در نگاه »اند:  گردم، اما اینکه نوشته نمی

، نویسندگان این «اشتراوس اروپای سدۀ بیستم گرفتار بحران بود؛ چرا که فلسفۀ سیاسی در اروپا رو به زوال نهاده بود

اند که انتقاد اشتراوس از فلسفۀ  اند. آنان چنان فهمیده فهمیده و توضیح داده بحث اشتراوس را از دیدگاه روشنفکری دینی

سیاسی ـ یعنی آتن ـ به معنای بازگشت به اورشلیم ـ یعنی تجدید فکر دینی است، که معادل ایرانی آن روشنفکری دینی 

اشتراوس بحران آتن و اورشلیم، و  اند، از دیدگاه ای اجمالی به آن کرده است! بحران سدۀ بیستم، که نویسندگان اشاره

های وطنی، انتقاد از مبنای آتن برای  ـ مذهبی« ملی»هدف اشتراوس از طرح این بحث، به خالف روشنفکری دینی و 

بازگشت به مبنای اورشلیم نیست. این جدال آتن و اورشلیم جدالی میان وجهی از قدیم با وجهی دیگر از قدیم است، اما 

شود و با ژان  در اندیشۀ سیاسی اشتراوس، بحران دوران جدید است که با ماکیاوللی و هابز آغاز می بحران سدۀ بیستم،

های اشتراوس به  ترین نوشته ای که یکی از مهم رسد. تفصیل این بحث در رساله ژاک روسو و ادموند برک به اوج می

عنوان آن رساله برمی آید، اشتراوس بحران  آید، با عنوان حقوق طبیعی و تاریخ، آمده است. چنان که از شمار می

دوران جدید را بحران مفهوم طبیعت ـ در معنای یونانی ـ و پدیدار شدن مفهوم تاریخ ـ از روسو تا هگل و نیچه ـ به جای 

فضیلت حقوق و عدالت نیز ویژگی « طبیعت»داند. در این دگرگونی بنیادین آغاز دوران جدید، با زوال مفهوم  آن می

عی ـ عام خود را از دست دادند و به امری تاریخی ـ نسبی تبدیل شدند. پس، آن دوگانه، به خالف گفتۀ نویسندگان، طبی

 ربطی به بحث بحران و نیز بحث طباطبایی ندارد!

به بیان دیگر، همانندی میان اشتراوس و طباطبایی در این نکته نیز »اند:  همان عبارت، نوشته   استادان، در ادامۀ

دانند.  یداست که هر دو زوال سیاسی را، چه در اروپا و چه در ایران، پیامد یا همبستۀ زوال فلسفۀ سیاسی میهو

شمارد؛  عنان)!!( تأمل عقالنی دربارۀ زندگی اجتماعی و مدنی می  طباطبایی هم مانند اشتراوس، فلسفۀ سیاسی را هم

هاست که از افق اندیشه و عمل ایرانیان به دور افتاده است.  ن تأملی که به نشانۀ چندین سده زوال در ایران )کذا!( قر

انگار )کذا!( اشتراوس و شیوۀ  توان تأثیر اندیشۀ دوگانه  شک طباطبایی پیرو نگاه ضد مدرن اشتراوس نیست. اما نمی بی

باال که بگذریم، معنایی برخی اجزاء عبارت  از بی« را در آثار طباطبایی ندید.« زوال»و « بحران»پرداختن او به 

شیوۀ »شود که به درستی معلوم نیست چیست. اگر منظور  مربوط می« تأثر اندیشۀ دوگانه انگار»ترین مطلب به  مهم

توانسته است وجود داشته باشد، زیرا اینکه  باشد، در واقع، باید گفت که اصوال تأثیری نمی« پرداختن به زوال و بحران
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، به معنای این است که طباطبایی، به تعبیری که «رو نگاه ضد مدرن اشتراوس نیستشک طباطبایی پی بی»اند:  نوشته

اشتراوس، آتن و اروشلیم هر دو « دوگانۀ آتن ـ اورشلیم»تر آوردم، اعتنایی به اشتراوِس فیلسوف ندارد. در  من پیش

در چشم »اند:  شده که نوشتهصورتی از قدیم و دارای مبنای واحدی هستند. آنچه در عبارت زیر از نویسندگان فوت 

تمدن غرب است. چالشی است میان خرد )یونانی/ عرفی( و وحی، که « راز سرزندگی»اشتراوس، تنش آتن ـ اورشلیم 

، این است که آنان، به عنوان روشنفکران دینی و «یک از دو سو پایان یابد  نباید با هیچ سنتزی و یا با پیروزی هیچ

، در حالی که «هر گردی گردوست»اند که  به نوعی سروشی ـ شریعتی، گمان کردهجمهوری خواه وطنی، هر دو 

توان توضیح داد، حتی  عهد عتیق کتاب مقدس است ـ و، به دالیلی که اینجا نمی« قانون»همان    اورشلیم اشتراوس، که

دهد تا به عیسی  شتر اهمیت میشود و به این دلیل است که او به فارابی و ابن سینا بی بشارت انجیلی را نیز شامل نمی

مسیح پولس و قدیس ـ ربطی به دیانت ایدئولوژیک شدۀ از سنخ سروشی ـ شریعتی ندارد. اورشلیم جدید ـ یعنی دین 

   ، است که«زوال سیاسی در ایران»ایدئولوژیک شده ـ مندرج در تحت دومین دوگانۀ اشتراوس، به تعبیر نویسندگان 

های اساسی اشتراوس را درست خوانده بودند ـ  اگر نویسندگان متن«. ست« ها ها و جدید جدال قدیمی»دوگانۀ »همان 

توانستند بدانند که در هیچ  شود ـ می های برای دانشجویان امریکایی عرضه می یعنی نه چند متن کوتاهی که در مجموعه

ستادی دانشگاه شیکاگو، حتی حاضر های غربت و نامالیمات پیش از رسیدن به ا چیزی در اشتراوس که، به رغم سختی

نشد استادی دانشگاه در اسرائیل را بپذیرد، وجود ندارد که بتوان آن را با سروشو ـ شریعتیسم جمع کرد. هم چنان که 

به پاسداران جز توهین به پوپر « تواند مبارزه کنند چه کسی می»پرداز انقالب فرهنگی و مدرس رسالۀ  پوپریسم نظریه

 نیست.

تا « نظریۀ انحطاط ایران»در فاصلۀ ده سالۀ سخنرانی بروجردی دربارۀ « زوال سیاسی در ایران»یسندگان اگر نو

هایی به  های او اشاره های طباطبایی را از نظر گذرانده بودند، در نوشته بازنویسی ـ ویرایش شمالی برخی از نوشته

چه کسی »رده، سهمی در انقالب فرهنگی داشته، جزوۀ کردند، دینی که انقالب ک نقادی دین ایدئولوژیکی را پیدا می

و از « اسکیزوفرنی فرهنگی ما»و « انقالب دینی»به افشای « آسیا در برابر غرب»را نوشته، از « تواند مبارزه کند می

او غلتیده و البته فراموش کرده است که نخستین کسی که ندای ظاهر شدن گاندی را داد خود « هویت چهل تکه»آنجا به 

کنند با فارابی  اند، هم چنان که کسانی نیز در ایران گمان می بود! نویسندگان، که به تازگی اشتراوس را کشف کرده

سروشو ـ شریعتیسم « اسالم»همان    او« اورشلیم»کنند که  تواند از دین ایدئولوژیک دفاع کرد، گمان می اشتراوس می

دروازۀ تمدن جدید »توان ایران را  ر علم رورتی ـ میرسپاسی میزی« هویت چهل تکۀ ما»است و با تزریق آن در 

« زوال سیاسی در ایران»خواهد رساند. برای اینکه نشان دهم که نویسندگان « دموکراسی مقدم بر حقیقت»و « اسالمی

ای نیز به  اند، عبارت زیر را که در آن اشاره های هگل، طباطبایی، اشتراوس و آرنت بیگانه تا چه حد با روح نوشته

 آورم: طباطبایی می« ابن خلدون و علوم اجتماعی»آرنت وجود دارد از واپسین صفحات 

شناسانه، که بازسازی اندیشۀ   های جامعه بسیاری از نویسندگان سدۀ گذشتۀ ایران یا بهتر بگوییم، ارباب ایدئولوژی»

هه و بیراهۀ تجدد وجهۀ همت خویش قرار سنتی و بازگشت به آن را به عنوان واکنشی رهایی بخش در برابر کژرا

جا که این بازسازی بر مبنای اندیشۀ تجدد و درک ماهیت دوران جدید انجام نشد، نسبت به بسیاری از   دادند، از آن

های سنت آگاهی درستی پیدا نکردند. این نویسندگان بویژه نسبت به سرشت نابودکنندۀ سنت در دوران جدید و به  جنبه

بود، غافل بودند. درک و تحلیل « عصر ایدئولوژی»های  رفتن حضور زنده و زایندۀ سنت که از ویژگی یان دنبال از م

شد و حتی فیلسوفانی مانند هگل که تأملی جدی در نسبت میان سنت و تجدد کرده   پذیر نمی  این امر در سدۀ نوزدهم امکان
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ر دهند. مالحظۀ این وجه از سنت و اندیشۀ سنتی، در سدۀ توانستند این وجه از سنت را مورد بررسی قرا بودند، نمی

پذیر شد. بدیهی است  های توتالیتر امکان  سابقه در اندیشۀ فلسفی و سیاسی و با برآمدن نظام بیستم، با تحولی اساسی و بی

صر بر مبنای طرح ای که اندیشمند سیاسی بزرگ معا  نتیجه  که بحث دربارۀ این اندیشۀ فلسفی و سیاسی و نیز اشاره به

 نویسد: می« سنت در عصر جدید»ای پراهمیت با عنوان   این نظریه آورده، اساسی است. هانا آرنت در مقاله

پایان یک سنت، به ضرورت، به معنای این نیست که تأثیر مفاهیم سنتی بر اذهان به پایان رسیده است. بر عکس، »

شدن خاطرۀ آغازین آن، نیروی این مفاهیم و  ی حیاتی سنت و زایل رفتن نیرو رسد که با از میان  گاهی به نظر می

گیرند. حتی امکان دارد که سنت همۀ نیروی مخرب خود را زمانی آزاد  تر به خود می مقوالت منسوخ سرشتی مستبدانه

رسد سدۀ  می کم، این درسی است که به نظر شورند. دست  کند که پایان آن فرا رسیده باشد و مردمان دیگر بر آن نمی

های مارکس، نیچه و کییر که  های هوادار ظاهر و جزمیت به ما داده است که پس از چالش گرفتن اندیشه   بیستم، با اوج

کردن آگاهانۀ مراتب مفاهیم   گورد علیه نظرات اساسی دیانت سنتی، اندیشۀ سیاسی سنتی و مابعدالطبیعۀ سنتی و باژگون 

 [۹«« ]د.سنتی به حیات خود ادامه دادن

کنیم که بویژه با بازگشت به خویشتنی ناآگاهانه که در  تنها به یادآوری این نکته بسنده می»نویسد:  گاه می طباطبایی آن

رسد، از این حیث، در آغاز راه هستیم و نه در پایان آن،   های سنتی آغاز شده و به نظر می  درون بسیاری از فرهنگ

ک، اما در خالف جهت تجدد و الجرم در جهت نابودی دستاوردهای آن تبدیل خواهد سنت به عاملی نیرومند برای تحر

تکرار گفته شده، بر مبنای بازاندیشی سنت بر پایۀ  که به   شد. بازگشت به خویشتِن چهار دهۀ گذشته در ایران نیز چنان

شه گسسته خواهد شد، زیرا نابودی های آینده ارتباط با سنت برای همی اندیشۀ تجدد صورت نگرفت و به نظر ما در دهه

های   سنتی که در تجدید اندیشه، یعنی در تجدید و تجدد، مورد تأمل و بازاندیشی قرار نگرفته باشد، بر اثر ضربه

 «ایدئولوژی امری محتوم خواهد بود.

 ـــــــــــــ

ه طغیان سدۀ نوزدهم علیه سنت، به واقع، گیری سدۀ بیستم و ن  همه، نه اوج  با این»نویسد:  آرنت در دنبالۀ مطلب می[ ۹]

ها در صحنۀ سیاست  عوامل گسست در تاریخ ما نبودند. این گسست در تاریخ ما از هرج و مرج ناشی از مشکالت توده

های توتالیتر از مجرای حکومت ترور و وحشت و  ها در قلمرو امور معنوی ظاهر شد که جنبش و باورهای توده

یی از حکومت و سلطه متبلور کرد. سلطۀ توتالیتر به عنوان واقعیتی که به نهاد تبدیل شده و از ایدئولوژی در صورت نو

« های جنایت»تواند به یاری مقوالت رایج اندیشۀ سیاسی فهمیده شود و دربارۀ  سابقه است و نمی این حیث که امری بی

موازین حقوقی سنتی تمدن غربی مجازاتی برای  توان با معیارهای اخالقی سنتی به داوری پرداخته و در درون آتن می

آن تعیین کرد، این گسست تاریخ غربی را ایجاد کرده است. اینک گسست در سنت ما امری به پایان رسیده است. این 

 «توان آن را باتصمیمی در آینده تغییر داد. گسست نه حاصل اندیشیدۀ شخصی است و نه می

 

 

های طباطبایی در مقالۀ داهیانۀ  و نوشته« زوال سیاسی در ایران»ی از نویسندگان ای مساو ای که با فاصله خواننده

گردد و به  کند و مانند من، به دنبال خواندن سریع آن، بار دیگر به مطالب آن مقاله باز می استادان امریکایی نظر می

توان پذیرفت که  برد. می استادان پی میبافی  دانشی و یاوه کند، تازه به ابعاد فاجعۀ بی ها نگاه می چشم عبرت در آن

)به کسر گاف فارسی. « با هگل در گل»تر از  طباطبایی هگلی است، به شرط اینکه مدعی این تز بتواند چند جملۀ بامعنا
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عین عبارت استاد ازل در ادامۀ همین نوشته آمده است( بودن پشت سر هم ردیف کند، اما وقتی در خواندن مقالۀ استادان 

یابیم  رویم، به دنبال یک نقل قول نادرست از هگل به عنوان برهان قاطع هگلی بودن طباطبایی، ناگهان در می میپیش 

دو »ای است که مطالب خود را از، به قول نویسندگان،  ، در واقع، اشتراوسی شرمنده«پای در گل»که این هگلِی 

شوند، به عمل زشت  می« انتحال»د همۀ کسانی که مرتکب گرفته است، اما مانن« بنیادین در برآورد اشتراوس… دوگانه

کند. این دزدی و انکار در زبان حقوقی  باشد، اعتراف نمی« وام گیری»همان    خود، که به فارسی سلیس نویسندگان

طلب، که چند کتاب او را  ای به دزدی ناشری اصالح جرم باشد و طباطبایی، در اشاره« شرایط مشددۀ»تواند از  می

شود، آن را پتیارگی  ها در کتابفروشی عرضه می همان کتاب   زدیده و حاشا کرده، در حالی که به قول دوستی از تهراند

 خوانده بود.

 

اند تا هم  هایی را نیز رونمایی کرده نویسندگان برای اثبات ادعای خود، به تعبیری که چند بار به کار بردم، نقل قول

   امریکایی را به رخ خوانندگان داخل کشور بکشند و هم برهانی قاطع آورده باشند که علم مرتبۀ علم استادان ایرانی ـ

 yes weکنند و الغیر! طبیعی هم هست، زیرا که آنان زیر شعار  همان است که این استادان ایرانی ـ امریکایی تولید می

can شناسی و  ند، باید خود را در ذیل شرقهای داخل، اگر بخواهند حرفی بزن زنند و امت حاضر در صحنه حرف می

ای به آن آمده است. اما پیش از نقل عبارت  های جدید آن قرار دهند که در عبارتی که اینک خواهم آورد اشاره زایده

اند که طباطبایی هگلی ـ اشتراوسی فوکویی  کنم که متوجه شده استادان نظر خواننده را به این کشف داهیانۀ آنان جلب می

توانم گفت که  گویند، اما همین قدر می شوم که استادان چه می ده است! حقیقت این است که من به درستی متوجه نمیهم بو

ای نداشته باشد،  اگر کسی بتواند چنین ترکیبی از دوغ و دوشاب و چند مادۀ دیگر درست کند، حتی اگر آن ترکیب مزه

 گی و یأس به او چندان برازنده نیست.باید او را از اجلۀ علمای عصر دانست و نسبت افسرد

 

اند توجه کرده باشند. دلیل این  های خنده داری که زده های امریکایی به پیامدهای حرف کنم خود استادان دانشگاه گمان نمی

یده اند، شاید چیزی دربارۀ آنان شن ادعای من هم جز این نیست که آنان آثار اصلی هیچ یک از این نویسندگان را نخوانده

ای که در فارسی و انگلیسی دانی دارند ـ و در درآمد به آن اشاره کردم ـ آشنایی دقیق با  باشند، اما به هر حال با مرتبه

ها در  بافی های این نویسندگان برای آنان ممکن نبوده است. اصطالح رونمایی نقل قول را من به دلیل همین یاوه نوشته

تواند نداند که جمع هگل، اشتراوس، فوکو و چند تن دیگر از عهدۀ  هیچ بیسوادی نمیمورد استادان به کار بردم، زیرا 

گیری  توانم در ناصیۀ طباطبایی ببینم. سبب این موضع های چنین نبوغی را نمی هیچ بندبازی ساخته نیست. من نیز نشانه

رفته بودند که طباطبایی محکوم است تر نیز گفته بودم، استادان از پیش تصمیم گ دار آن است که، چنان که پیش خنده

های همیشه حاضر در  در میان توده« زوال سیاسی در ایران« »اَبَرروایتِ »هگلی باشد، و هم اوست که با تکیه بر 

آنان شنیده « شدۀ  صداهای سرکوب»دهد  پراکند و اجازه نمی های امریکایی آن ـ تخم یأس می ها ـ بویژه در جبهه صحنه

 شود.

 

نویسی  ، به تقلید از مدعیان تاریخ«شده  صداهای سرکوب»ست که این اشارۀ استادان به ضرورت شنیده شدن بدیهی ا

تواند بگوید: چه کسی گفته است که همۀ صداهای سرکوب شده باید  پساکولونیال و شرکا، بسیار مهم است، اما کسی می

های تاریخ نیست!  ها و جوجه فاشیست مانده همۀ عقب دان صداهای نویس که مأمور جستجوی در زباله شنیده شود؟ تاریخ
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نژاد به گوش بشریت  هللا خلخانی و دکتر احمدی ای از سنخ آیت توانند بپذیرند که اگر صداهای سرکوب شده آیا استادان می

موش کرده باشند بود؟ شاید، استادان ندانند، یا فرا تر می چنان سرکوب شده باقی مانده بود، خوشبخت نرسیده بود، یعنی هم

بخش تاریخ پساکولونیال، در شمال شهر تهران، به دنبال صداهای پایین شهر بود و  که میشل فوکو، به عنوان الهام

ها را شنید فراِر به  گاه نیز که اندکی از آن صدا توانند باشند و آن ای گوشخراش می ها تا چه درجه دانست آن صدا نمی

های آن  در همۀ پستی و بلندی« معنویت سیاسی»انفرانسیکو را بر قرار در تهرانی که های شبانۀ س های کافه خوشباشی

شد ترجیح داد و، به قول عوام، ایرانیان ماندند و حوضشان. اینک، در حالی که ندای رهایی و دمکراسی  جاری می

ها با  و سرکوبگر صدارسد، جای شگفتی است که طباطبایی افسرده  خواهی پیوسته بویژه از نیویورک به گوش می

شود. اینجاست که استادان امریکایی ـ ایرانی در کسوت  مانع از حرکت ایرانیان می« زوال سیاسی در ایرانِ »ابرروایت 

هللا ظاهر شده بودند، تا لیبرال الئیک  تر نظریه پردازان انصار حزب شوند، چنان که پیش ظاهر می« دانشجوی خط امام»

 را افشا کنند.

 

، «چهل تکۀ هویت ما»خواه از  معنویت« تکۀ»ان ایرانی ـ امریکایی، به عنوان ایرانی فعال سیاسی هوادار استاد

دانند، در  لوحی که هر خرمهرۀ اروپایی را دُر کمیاب می روشنفکری دینی رو به آینده و نیز به عنوان امریکاییان ساده

نکنند، اگرچه « وام گیری»ز فوکو، به تعبیر بسیار دقیق استادان، اند مفهومی را ا توانسته جای دیگری از مقالۀ خود، نمی

گیری از این حیث برای استادان اهمیت  های طباطبایی ربط داد. این وام توان به پژوهش آن مفهوم را به هیچ نوعی نمی

ا دیده بود ـ چنان که های روشن دموکراسی در ایران ر شناس وطنی، در آغاز انقالب، افق داشته است که فوکو، مانند هند

به گواهی تاریخ روشن شد که حق با او بوده و امروزه دیگر این دقت نظر بر کسی پوشیده نیست ـ و آن را هم چون 

اند.  بندد، به کار گرفته ای علیه طباطبایی افسرده و مأیوس، که با زوال و انحطاط خود راه را بر دموکراسی می اسلحه

های دگرگونی که هریک در حد خویش بازنمای همین   بایی، اما، چشم خویش را بر همۀ امکانطباط»اند:  استادان نوشته

بازنمای »ها هستند که  ها کدام اند؟ امکان های سنت کدام استادان! سنت یعنی چه؟ ناهمگنی« بندد. اند می ناهمگنی سنت

دانستند که  ا از نظر گذرانده بودند، میر« مکتب تبریز»های  های فصل استادان حتی اگر عنوان« اند؟ ناهمگنی سنت

بساط کهنه و طرح نو در اندیشۀ »، «سنت قدمایی و نظریۀ سنت»هایی رسیده است!  طباطبایی در این مباحث به چه دقت

های نو در  تجربه»، «تجدید مطلعی در مبانی نظری تاریخ ایران»، «های ایرانی های نو در سفرنامه آگاهی»، «سیاسی

جدال شیخ با »، «خاطرات حاج سیاح و آن جنبش معنوی»، «ها از ضرورت اصالحات نخستین آگاهی»، «زبان فارسی

همان سیراکیوز نوشته شده است. آیا    دهم که در من از این حیث به این کتاب ارجاع می«. شوخ در بیان سنت و تجدد

توانند یک مقاله دربارۀ قائم مقام به من  اند؟ می دههای نو در زبان فارسی را دی استادان فصل دربارۀ قائم مقام یا تجربه

های میرزا ابوالقاسم  گویم شاهکاری در فهم نامه نشان دهند که حتی بتواند با یک سطر فصل طباطبایی ـ که به جرأت می

وم خواهد گاه معل کنم که ده سطر دربارۀ منشأت بنویسند و آن و فارسی نویسی است ـ برابری کند؟ از استادان دعوت می

های  های دیگر ـ چه کرده است. آیا پیش از طباطبایی کسی سفرنامه شد که به واقع طباطبایی در این فصل ـ و البته فصل

تدوین مفاهیم نوآیین مورد بررسی قرار داده بود؟ رسالۀ مجدیه را از دیدگاهی که او « کارگاه»ایرانیان را به عنوان 

 ها پاسخ دهد. تواند به این پرسش ت که باب بحث باز است و هر کسی میتفسیر کرده خوانده بود؟ بدیهی اس
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های نهفته در سنت را باید، چنان که فیلسوفان  این امکان»اند:  همان عبارت شعاری نیز صادر کرده   استادان در ادامۀ

معلوم « یردستان بازجست.های ز ها و دیدگاه ها و روایت شده و در تاریخ  اند، در میان صداهای سرکوب فرهنگ گفته

خواه، به جای  نیست که اگر چنین صداهایی وجود داشته است، چرا بروجردی مترقی، به عنوان فعال سیاسی جمهوری

در رسالۀ دکتری خود، سراغ آن صداهای سرکوب شده … احمد و تکرار ترهات سیدحسین نصر، رضا براهنی، آل

طباطبایی له شوند؟ استادان از شعاری که چندان معنایی « ابرروایت»یر ها در ز نرفته و اجازه داده است تا آن صدا

ساز طباطبایی اما، خود   اَبَرروایت کل»اند:  پریده و فرموده« ساز طباطبایی ابرروایت کل»برای خود آنان نیز ندارد، به 

ساِز  چنین است که اَبَرروایت کل»ند: ا و اعالم جرم کرده« توانست شد. گرفتِن این صداهای دیگر پدیدار نمی جز با نادیده 

راستی چه فرقی میان استادان امریکایی ـ ایرانی و برادر موسی « در سرکوب صداهای زیردست دارد.  او خود دستی

نجفی، که با همین شعار حکم اخراج طباطبایی را از دانشگاه گرفت، وجود دارد؟ و آیا همکاری، همسویی و هماوایی 

ترین اهداف  نماید؟ اینجا نویسندگان به یکی از مهم انی و اندیشۀ پویا با استادان اندکی مشکوک نمیمجلۀ مطالعات ایر

اند روی  اند: افشای عامل سرکوب صداهای زیردست! با این درجه از انصاف که استادان به خرج داده مقالۀ خود رسیده

نیز روی نظریه پردازان « شناسی دشمن»استادان در  اند! و به حق باید گفت که هللا را سفید کرده برادر انصار حزب

 اند. سفید کرده« شناسی دشمن»های آزاداندیشی  داخلی کرسی

البته، از استاد علیرضا شمالی، هوادار ابدی روشنفکری دینی، بویژه بنیادگذار آن، استاد دکتر عبدالکریم سروش، که 

رفت. من اینجا بار دیگر عبارت استاد ازل را که هیچ  ین نمیترین قدیسان روزگار است، انتظاری جز ا یکی از بزرگ

پرسم: برادر هوادار و مدافع صداهای سرکوب  آورم و از او می صدایی را سرکوب نکرده برای اطالع دکتر شمالی می

ی ا ، اگر فراخوان به سرکوب صدای طباطبایی نیست، پس چیست؟ نص استاد در مقاله«دهان دوزی»شده، فراخوان به 

 ، که هنوز پس از ده سال در سایت مبارکۀ آن جناب قابل دسترسی است، چنین است:«درستی و درشتی»با عنوان 

گاه با ترشان  ام بل همواره با شکران شکری و   ام و کالم درشتی نگفته  گاه ابتدائا  با کسی عتاب عنیفی نکرده  اما من هیچ»

کنم. )فان عاقبتم  ای سرکه میهمان می  خورم او را به جرعه حنظل میکنم، و وقتی از دست بدخویی خرمنی  ترشی می

بینند و زبان به انتقاد  بیند اما انبوه حنظل تلخ را نمی بینان، اندک سرکه ترش را می فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به( نزدیک 

و عمری است که با هگل پا به گل  گوید ای که سخنان کهنه بسیار می المثل نویسندۀ تازه به دوران رسیده گشایند. فی می

گفتار یا پانویس آن، با چاقوی  نویسد که در پیش مانده است، و تنها هنرش سرقت علمی از این و آن است، کتابی نمی

کند و من خاموشی و  هاست که چنین زهرفروشی می  ای نگشاید یا با کژدم قلمش زهری نریزد. اکنون سال زبانش عقده

نشینم. اما روزی که دیگ غیرت بجوشد و جامه صبر بدرد و خامه  در سایه عافین و کاظمین می کنم. و خطاپوشی می

روی ناسزاگوی را سیاه کند، بانگ و فریاد برآید که مسلمانی نیست. از قضا همین ناسزاگوِی  نامه آن ناشسته  تأدیب

کنند و از این طریق  متهم می« استادانتصفیه »نخوت فروش در زمره کسانی است که به دروغ روشنفکری دینی را به 

بخشند. آیا ناقدان نیکخواه را هنوز عزم نهی از  عناد و کینه ستبر خود را با روشنفکری دینی و خادمانش تسکین می

کنی؟ باری!  شورند که چرا با اینان ترشرویی می دوزند آنگاه با تلخی بر من می منکر نیست؟ خود دهان آنان را نمی

 «دارد. تاب می ترین نوع خشونت است و همین است آنکه مرا بی نت گفت دروغ از جنس خشونت بل بدکه کا چنان

 

نفرین شدگان زمین و مدعیان تاریخ پساکولونیال، زمانی که سروش، که « ابرروایت سرکوبگر صداهای»این مخالفان 

خواست روی ناشستۀ آن نویسندۀ تازه به  ان مینویسندگی را از پدر خود به ارث برده بود، به دعایی نومیدوار از برادر



20 | P D F  b y  h t t p s : / / m y p e r s i a n b o o k s . w o r d p r e s s . c o m /   

 

دوران رسیده را کم کنند، یعنی دهان او را بدوزند، کجا بودند؟ و اگر گوش آنان به شنیدن صداهای سرکوب شده حساس 

اعتنایی برادران به این فراخوان به دهان دوزی و امر به  بود، چرا آن فریاد عبدالکریمی را نشنیدند؟ آیا معنای بی

روف و نهی از منکر کنی، و افشای طباطبایی به عنوان سرکوبگر همۀ صداهای سرکوب شدۀ همۀ تاریخ ایران جز مع

ها نیست؟ آیا این کوشش برای لوث کردن به معنای تطهیر  های میان سرکوبگران و سرکوب شده برای لوث کردن نسبت

وشنفکری دینی نیست که اینک خود را پشت کانت سرکوبگران دیروز با هدف هموار کردن راه سرکوب آینده به دست ر

گاه مردم ایران هنوز به آلزایمر تبدیل نشده است!  گاه به های مخفی کرده است؟ برادران متاسفم برای شما که فراموشی

اید، به قول اخوان، سرخی سحرگه  خواهی، آنچه در افق دیده وانگهی، متأسفم برای شما که، با این درجه از دموکراسی

 اید! نیست، گوش سرما بردۀ کسی است که برای قتل او شمشیر از رو بسته

 

اند و البته این بار نیز عرض  طباطبایی از فوکو اشاره کرده« وام گیری»استادان، در دنبالۀ عبارتی که نقل کردم، به 

که هگل « همان نشان   به»ل خودشان، اند، به قو اند. در تعلیفۀ بعدی خواهم گفت که آنان تا چه پایه فوکو فهمیده خود برده

 فهمند. و اشتراوس را می

 

 aspx-jadid.blogfa.com/post-va-http://gadim.404منبع: 

 

 تعلیقۀششمبخشنخست

 

 سیروسپرویزی

   

ناکامی و »اند:  استادان به درازا کشید. آنان در ادامۀ جمالتی که نقل کردم، نوشته بحث من دربارۀ عبارتی از نوشتۀ

« پیشینی تاریخی»چه را که در تشخیص تا حدی درست  شود که آن ای آغاز می همان لحظه   نادرستی سخن طباطبایی از

(historical a prioriایستایی سنت می ) گاه، تاریخ ایران در   کند و آن می خواند، مطلق و غیر زمانمند و متافیزیکی

« شود. نیست، پدیدار می« منطقی  منطق بی»براستی سنگوار، که چیزی جز بازتولید پیوستۀ « تاریخ»نگاه او به سان 

ام،  در آغاز عبارتی که آورده« همان نشان که   به»دانند، به قول خودشان،  ام که استادان فارسی نمی ها گفته تر، بار پیش

از سنخ این « ناکامی»شود؟ آن  که معلوم نیست سخن چگونه ناکام می…« ناکامی و نادرستی سخن طباطبایی»اند:  گفته

چیست که طباطبایی آن را غیر زمانمند و « پیشینی تاریخی»نیست که بتوان به آن عطف کرد. این « نادرستی»

است؟ البته، اگر در همین « منطقی منطق بی»ن )کذا!( کرده و او کجا گفته که منطق تاریخ ایرا« براستی سنگوار»

توان خلق هللا را مرعوب  ، می«پیشینی تاریخی»هایی که نقل قول نیستند، مانند همین  کلیات بمانیم و با رونمایی نقل قول

آید آش شله قلمکاری در صورت مقالۀ علمی است که جز در مجلۀ  ایرانی کرد، اما آنچه به دست می -دانش امریکایی

 توان چاپ کرد. ایرانیان امریکا و ارگان روشنفکری دینی نمی

   

های لپی که بگذریم، ایراد اساسی جای دیگری است. این عبارت، که برای مبتدی در این مباحث، و  اما از این اشتباه

است. این بار کنند مرغ همسایۀ امریکایی غاز است، سخت مرعوب کننده  بیشتر از آن برای عامۀ ایرانیان که گمان می

http://gadim-va-jadid.blogfa.com/post-404.aspx
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اند تا حجت را بر خوانندگان تمام کرده باشند که طباطبایی منابع خود را  از فوکو را رونمایی کرده« نقل قولی»استادان 

به عنوان دانشجویان پیشین خط امام خود را موظف به افشای سرقت عای  –دست کم یکی از آنان  –کند و آنان  رو نمی

گذاشتم که در این  –به قول استاد حاتم قادری برای تأکید  –ا از این حیث داخل گیومه دانند. این نقل قول ر علمی می

اند که البته هیچ ربطی به بحث آنان  مورد نقل قولی نیامده، بلکه نویسندگان تنها به آوردن مفهومی از فوکو بسنده کرده

 ندارد.

   

هوم در آن آمده، حتی اگر قابل فهم باشد، اما غیر قابل که این مف –و بویژه عبارتی  –سبب این امر آن است که فصلی 

متن فوکو را دیده یا خوانده باشند. آنان باید در جایی « زوال سیاسی در ایران»دانم که نویسندگان  ترجمه است. بعید می

تی ارجاعی که در تعارض با دیدگاه هگلی سخن گفته است، اما ح« پیشینی تاریخی»دیده باشند که فوکو از چیزی به نام 

تر متن آن را  استادان در پانوشت عبارتی که پیش«. اند مرا ندیده»زند که  زبانی داد می اند، به زبان بی به کتاب فوکو داده

ایم. نگاه کنید به  ( را از میشل فوکو وام گرفتهhistorical a priori« )پیشینی تاریخی»مفهوم »اند:  نقل کردم، نوشته

 ج این کتاب:های چهار و پن فصل

Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, New York: Pantheon Books, 1972. 

نگار فوکویی که دلمشغول  باورانه از این مفهوم در خاطر دارد )کذا!(: یک تاریخ  محور و غیر ذات   فوکو معنایی تجربه

اجتماعی، اقتصادی، جمعی، روانی و غیره( یک ایده  شناسی دانش است در پی شرایط ملموس تاریخی )سیاسی،  باستان

« ایده»)این استعمال دوگانۀ « است؛ به خالف پیشینی انتزاعی/فکری یک ایده در کانت و نیز در تمایز از روح هگلی.

 گویند!( دانند چه می برهان قاطعی است بر اینکه استادان اهل اصطالح نیستند و به واقع نمی

   

چیزی است در حد دنبال نخود سیاه فرستادن بچۀ مزاحم! آدمی مانند « های چهار و پنج اه کنید به فصلنگ»در واقع، این 

من که علم لدنی نسبت به فوکو ندارد، ناچار، برای پی بردن به اینکه طباطبایی چه چیزی را از فوکو برگرفته و پنهان 

ۀ خواننده به کتاب غیر قابل فهم فوکو را کم کرده زند. برای اینکه زحمت مراجع کرده است، کتاب فوکو را ورق می

توان عنوان باب یا بخش به آن داد و هر یک  هایی که می کنم که کتاب دو گونه بخش بندی دارد: بخش باشم، یادآوری می

جم های چهار و پن های کتاب هستند. اگر منظور از بخش شود که در حکم فصل ها نیز به چند بخش فرعی تقسیم می از آن

شود  صد صفحه را شامل می –در چاپ نخست فرانسه  –را آن بخش بندی نخست بدانیم، در این صورت، ارجاع به متن 

کند. اما اگر فصل را به بخش بندی دوم مربوط  نمی« پیشینی تاریخی»ای به  و البته فوکو در این صد صفحه اشاره

تا  ۴۹سه بار تکرار شده، در صفحات « های چهارم و پنجم فصل»شویم که در کتاب فوکو  بدانیم، با شگفتی متوجه می

در باب یا بخش  ۵۱۵تا  ۵۱۵، در باب یا بخش سوم، و صفحات ۹۹۵تا  ۹۵۵، در باب یا بخش دوم، صفحات ۹۵

چهارم کتاب. همین بخش بندی در ترجمۀ انگلیسی نیز تکرار شده است با این فرق که آنچه من باب یا بخش نامیدم در 

اند. بدیهی است که واژۀ  را بر آن افزوده partنسه عنوان بخش یا باب ندارد، اما در ترجمۀ انگلیسی کلمۀ متن فرا

های اصلی بوده است که  های درون بخش همان بخش   دهد، پس، منظور نویسندگان از فصل انگلیسی معنای فصل نمی

جاعی، که از کشفیات جدید دانشمندان ایران بویژه شود. چنین ار چنان که گفتم حدود هفتاد صفحه در متن را شامل می

مقیم امریکاست که کتاب به فراوانی در اختیار دارند، نوعی خالی بندی علمی است، اما گرهی از کار فروبستۀ 

 باز نخواهد –توان در آن یافت  ای در آن وجود دارد و نه کمترین پویایی می که البته اندیشه –« اندیشۀ پویا»خوانندگان 
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تر بدهد. فوکو تنها  توانستند ارجاعی دقیق کرد. اگر نویسندگان حتی فهرست مطالب کتاب را از نظر گذارنده بودند، می

ای به  گوید اشاره دانسته است چه می بحث کرده و البته چون می« پیشینی تاریخی»در فصل پنجم از بخش سوم دربارۀ 

کند، زیرا  ، که گویا باید از ذات باوران باشند، نمی«روح هگلی …پیشینی انتزاعی/فکری یک ایده در کانت و نیز»

)در خاطر داشتن در این معنا را هم « باورانه از این مفهوم را در خاطر دارد محور و غیر ذات   معنایی تجربه»فوکو 

نگار فوکویی که  خ یک تاری»اند:  های استادان به شمار آورد(. استادان به دنبال همین توضیح نوشته باید از نوآوری

شناسی دانش است در پی شرایط ملموس تاریخی )سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جمعی، روانی و غیره(   دلمشغول باستان

کند؟( اصطالح ذات باور  شناسی دانش چه می دانیم آن تاریخ نگار فوکویی و دلمشغول باستان )البته نمی« یک ایده است.

توانند از کلۀ خود بیرون کنند، شرایط ملموس هم از ابتکارات خود آنان است  دگان نمیاز ترهات پوپری است، که نویسن

چه نسبتی دارد. روانی و غیره چگونه « روانی و غیره»که معلوم نیست با توضیح آن در داخل دو هالل بویژه قید 

هیپولیت نیز کرسی تدریس شود؟ فوکو از شاگردان ژان هیپولیت، هگلی معروف فرانسوی، بود و با مرگ  ملموس می

دانست که نسبت ذات  او در کلژ دو فرانس به فوکو واگذار شد. بنابراین، او هگل خوانده بود، به خالف پوپر، و می

ای بیش نیست. بدیهی است که او از منتقدان هگل بود، اما به سائقۀ مخالفت با دیدگاه هگل حرف  باوری به او یاوه

شرایط ملموس تاریخی »کو، کمونیست سابق، مارکسیست نیز نبود و بنابراین در پی توضیح زد. وانگهی، فو ربط نمی بی

 نیز نبود.« یک ایده

   

  فوکو معنایی تجربه»توان دربارۀ تمایز میان هگل و مارکس نیز تکرار کرد.  این عبارت اخیر در کلی بافی آن را می

شناسی دانش است   نگار فوکویی که دلمشغول باستان : یک تاریخ باورانه از این مفهوم در خاطر دارد محور و غیر ذات 

در پی شرایط ملموس تاریخی )سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جمعی، روانی و غیره( یک ایده است؛ به خالف پیشینی 

دانش،  شناسی توان، با حذف باستان در این عبارت می« انتزاعی/فکری یک ایده در کانت و نیز در تمایز از روح هگلی.

است، علم تاریخ از دیدگاه مارکس « در پی شرایط ملموس»شناسی دانش  فوکو را با مارکس جانشین کرد. اگر باستان

اختصاص داده معادلی برای این « پیشینی تاریخی»کند. من در فصلی که فوکو به بحث دربارۀ  نیز جز این نمی

فوکو « پیشینی تاریخی»اند این  دانند، گمان برده هگل هیچ نمیکنم. نویسندگان، که دربارۀ کانت و  پیدا نمی« ملموس»

یک »آورم:  های معترضه بار دیگر می است. عبارت استادان را با حذف جمله« ایدۀ کانت و روح هگل»پاسخی به 

دی، شناسی دانش است در پی شرایط ملموس تاریخی )سیاسی، اجتماعی، اقتصا  نگار فوکویی که دلمشغول باستان تاریخ 

جمعی، روانی و غیره( یک ایده است؛ به خالف پیشینی انتزاعی/فکری یک ایده در کانت و نیز در تمایز از روح 

پیشینی انتزاعی/فکری »فرض کنیم که جملۀ نخست بیانی از اندیشۀ فوکو باشد، اما جزِء اخیر چه معنایی دارد؟ « هگلی.

نی چه؟ و روح هگلی چه ربطی به شرایط ملموس تاریخی فوکو یع« یک ایده در کانت و نیز در تمایز از روح هگلی

شرایط ملموس »دانند که ایدۀ کانتی هیچ ربطی به ایده و روح هگلی ندارد. وانگهی، بحث دربارۀ  دارد؟ استادان می

ر شناسی است، د بحثی در روش« شرایط»ندارد به این دلیل ابتدایی که بحث در « روح هگلی»نیز ربطی به « تاریخی

شناسی خود سیر تکوینی آن را توضیح داده است. یعنی باید گفته  حالی که روح هگل واقعیتی است که هگل با روش

 شد بحث در شرایط ملموس فوکویی در تعارض با روش دیالکتیک هگل مطرح شده است. می
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شرایط »بود که بحث دربارۀ  کند، زیرا کانت کاربرد اصطالح کانتی پیشینی نیز ارجاع فوکویی به کانت را روشن می

را مطرح کرد، اما روش دیالکتیکی هگل بحث متفاوتی است. فوکو در کتاب کلمات و اشیاء « امکان حصول علم

« شرایط امکان پدیدار شدن علوم انسانی»کانتی را به صورت « شرایط امکان حصول علم»کوشش کرده است بحث 

ید در اروپای سدۀ هیجدهم ظاهر شد که موضوع آن انسان بود. به نظر مطرح کند، شرایطی که در آن اپیستمۀ علم جد

فوکو ظاهر شدن انسان به عنوان موضوع علم جدید امری حادث و بسیار متأخر در تاریخ اورپا بود و او، مانند بسیاری 

موضوع علم جدید  از نظریه پردازان معاصر خود، بویژه التوسر، کوشش کرد نشان دهد که پدیدار شدن انسان به عنوان

ای در علم ایجاد کرده است. توضیح این گسست به عنوان امر واقع تاریخی در اروپا، که به نظر  گسستی اپیستمه

امد و از  ترین مباحث تاریخ اندیشه در نیمۀ دوم به شمار می صورت گرفته، یکی از مهم ۹۹۱۱کوزلک در حوالی 

راهمیت این بحث آن بود که فوکو، در واپسین صفحات کلمات و اشیاء، به ابتکارات فوکو نبود، اما یکی از پیامدهای پ

دنبال تحلیل تاریخی و معرفتی گسست و شرایط امکان پدیدار شدن اپیستمۀ علوم انسانی، ردای پیامبری بر تن کرد و 

ن انسان نوظهور پدیداری نوظهور در تاریخ بشری است و با قاطعیت پیامبرانه نیز افزود که همی« انسان»نوشت که 

بزودی نیز از صحنۀ تاریخ ناپدید خواهد شد، که گویا قرار بود پیش از مرگ خود فوکو اتفاق بیفتد، اما به دالیلی که 

دانیم تاکنون به تأخیر افتاده! در دهۀ شصت سدۀ بیستم، نویسندگان دیگری نیز که همۀ آنان یا از ساختارگرایان  نمی

های هگلی  یرفته بودند، نقادی از اومانیسم را آغاز کردند، مانند التوسر که در مخالفت با جریانبودند، یا از آنان تأثیر پذ

مرگ به »مآب مارکسیستی تأکید کرد که مارکسیسم اومانیسم نیست، اما هیچ یک از آنان ردای پیامبری بر تن نکرد تا 

 را اعالم کند.« مفاجات انسان

 

 

 

 تعلیقۀششمبخشدوم

    

 رویزیسیروسپ

   

شود، اما او کسی نبود که بتواند برای همیشه ردای  این بحث فوکو به آغاز نیمۀ دوم دهۀ شصت سدۀ گذشته مربوط می

ای از تهران، شاید،  ، در مقاله«مرگ به مفاجات انسان»پیامبری را از تن درآورد. فوکو بیش از یک دهه پس از ادعای 

را در « معنویت سیاسی»های تحقق  داد، پدیدار شدن نشانه ی که شایگان وعده میبا اعتماد به بازگشت قریب الوقوع گاند

های تهران دید و با به فراموشی سپردن گسستی که در آغاز دوران جدید در اپیستمۀ علم اروپایی ایجاد  افق نازی آبادی

کردند  ن خود که گمان میشده بازگشت معنویت قرون وسطایی در آیندۀ نزدیک را پیش بینی کرد و به ریش هموطنا

برای مردمی که روی این خاک )یعنی ایران( زندگی »کند خندید. او نوشت:  فیلسوف بزرگ آنان بار دیگر اشتباه می

ایم، چه  ها امکان آن را پس از رنسانس و بحران بزرگ مسیحیت از دست داده کنند جستجوی چیزی که ما غربی می

کنند  دانم که اشتباه می شنوم، اما من می ها را می هم اکنون صدای خندۀ فرانسویمعنی دارد: جستجوی معنویت سیاسی؟ 

 –داند، زیرا فیلسوف  )بدیهی است که مهم نیست که فیلسوف چقدر می« ام از ایران بسیار ناچیز است! منی که آگاهی –

دهد به  وان فیلسوف به خود اجازه میداند و به همین دلیل به عن حتی اگر ندارند بسیار می –بویژه فیلسوف پیامبرگونه 
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ریش هموطنان خود بخندد! دلیل این خنده به ریش هموطنان نیز جز این نیست که فیلسوف با استفاده از امتیاز فیلسوفی 

 بابت کاسه کوزۀ شکسته چیزی پرداخت نخواهد کرد(

   

زیرا اگر با بحران بزرگ مسیحیت و  اند، ها با رنسانس چه چیزی را از دست داده گوید که غربی فوکو درست نمی

دانست که آن معنویت سیاسی  بایست می اند که نام آن معنویت بوده، فوکو می ها چیزی را از دست داده رنسانس غربی

 –های خود در تحلیل پدیدار شدن مفهوم سیاست را پنبه کرده و نفهمیده  نبوده است. فوکو با نوشتن این عبارت همۀ رشته

برگشتنی نیست و اگر روزی چنین  –های خود فوکو  به دلیل همۀ نوشته –که آن معنویت  –به نفهمیدن زده یا خود را 

ین کرد. فوکوی پنهان در ردای پیامبری، که گمان ای برای آن شبح تدو شبحی در آستانه پدیدار شود، ناچار باید نظریه

اند، با قاطعیت همیشگی پوزخند فرانسویان به فیلسوفان خود را به هیچ گرفت و  کرد همۀ فرانسویان مردمانی عامی می

شود که پیامبری به پایان رسیده است. اینجا  یک درس مهم فلسفه را نیز فراموش کرد که فلسفۀ راستین جایی آغاز می

دانند که انسانی که  از کانت تا هگل، اهل فلسفه می«. در گل بماند»توانست مانع از آن شود که فیلسوف  اندکی هگل می

تر کند. آن عبارت آغاز  تواند پای گلیم خود دراز ها ناپدید شدنی نیست، بلکه موجودی محدود است و نمی به این زودی

نروای دانش زمانی به پرواز درمی  آمد: بوف می اینجا فوکو را به کار میفلسفۀ حق هگل، که استادان نقل کرده بودند، 

هایی  افتند، به پایان رسیده باشد، زیرا از نشانه آید که روز آبستن حوادثی، که ورای مرزهای محدودیت انسان اتفاق می

توان از  بیری که میدرنخواهد آمد. به تع« سیاست»و « معنویت»شود، هرگز  که در افق معنویت سیاسی دیده می

ای که طباطبایی متوجه شده، اما مبنای فوکویی پدیدار شدن اپیستمۀ علم انسانی و تفسیر  کوزلک وام گرفت، نکته

… کند کند، اشتباه می آن کس که انتظارات خود را بر پایۀ تجربه استوار نمی»شد فوکو بداند،  ایدئولوژیک آن مانع می

)به نقل از نظریۀ حکومت قانون، « افتد. های مقدماتی برمی آید اتفاق می آنچه از نشانه همیشه چیزی بیشتر یا کمتر از

توانند به گزارش داهیانۀ استاد آقاجری مراجعه کنند که یکی از  عالقه مندان به آشنایی با کوزلک می .۴۱۹ص. 

 پرداز تاریخ آلمانی در سطح جهانی است.( ترین شارحان نظریه مهم

   

البته بدون آوردن متن عبارت، زیرا که برای نویسندگان غیر قابل  –دم به رونمایی نقل قولی از فوکو باری، برگر

که گویا طباطبایی در بحث از تصلب سنت نظریۀ  –فهمیدن و ترجمه بوده است، با ارجاعی به درازای هفتاد صفحه 

رفت که  بدیهی است که از طباطبایی انتظار نمیرا به کار برده و این کاربرد هم ناکام بوده است. « پیشینی تاریخی»

اند؟ آنان با توجه به ظاهر  حتی یک نکتۀ درست در تحقیق او وجود داشته باشد! سلمنا! اما استادان از فوکو چه فهمیده

کانتی، « پیشینی»فوکو، به خالف « پیشینی تاریخی»اند که  که اصطالحی کانتی است، گمان کرده« پیشینی»اصطالح 

دانم که استادان ملموس را معادل چه کلمۀ انگلیسی در ترجمۀ  مقدم بر تجربه است، ملموس است. من درست نمیکه 

توانم که گفت که اگرچه در متن فوکو  اند، اما همین قدر می انگلیسی کتاب فوکو و بویژه در متن فرانسۀ فوکو آورده

کاری « ملموس»یره بعید است که نداند که علم جدید با امور معادل واژۀ تجربی وجود دارد، ولی از مترجم الکساندر کو

 رود. فهمد، به کار نمی هم در معنای ابتدایی آن، که هر ایرانی می« تجربی»یا « تجربه»ندارد و 

   

دانند  کنند هیچ نمی به خالف مترجمانی که دربارۀ چیزی که ترجمه می –یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که فوکو 

واژۀ جعل  –« اندر مناقب لغت بازی»های به کار رفته است، یعنی چیزنویس  کنند مانع فهم اندیشۀ جدید واژه و گمان می
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گذارند قالب کرد  شود به مردمی که به زبان خود احترام می ای را نمی زیرا زبان فرانسه متولی دارد و هر یاوه –کند  نمی

کند. به عنوان مثال، عنوان فرعی کتاب کلمات و اشیای فوکو  ژگان موجود بیان میهمان وا   بلکه او فکر نو خود را در –

ای جالب توجه وجود دارد، زیرا جزِء  بازی با کلمه archaeologyاست. در اصطالح « شناسی علوم انسانی باستان»

های  حی آن در نوشتههمریشه و معنای اصطال –از ریشۀ یونانی آرخه به معنای آغاز، اصل  – archiveنخست آن با 

شناسی ترجمه به توصیف  توان آن را به جای اینکه باستان فوکو پدیدار شدن موضوعات جدید علم است. بنابراین، می

برگرداند و منظور از آن تاریخ در معنای کهن آن نیست، بلکه بررسی  – archiveبه شرط توضیح معنای  –بایگانی 

ر دورۀ معینی است. بنابراین، روش فوکو، به جای بررسی تحول اندیشه در تاریخ شرایط پدیدار شدن گفتارهای دانش د

کند، بویژه تمایز میان سدۀ هفدهم و آغاز سدۀ نوزدهم، تا نه تنها  های تاریخی مشخصی را برجسته می ها، دوره آن

ی معین توضیح دهد، بلکه ا ای را که با ایجاد موضوعات علمی جدید در دوره های ناحیه های پدیدار شدن دانش شیوه

کنند تا بتوانند مجموعۀ اپیستمیک افقی منسجمی را  ای چه نسبتی با یکدگر برقرار می های ناحیه توضیح دهد که آن دانش

ای منسوخ و مرده نیست، بلکه چنان که خود  شناسی جستجوی گذشته ایجاد کنند. فوکو گفته است که منظور او از باستان

 DE ،vol. ۱ ،texte«. )پردازم، برای این است که بدانیم ما امروز چه هستم شناسی می ن به باستاناگر م»گوید:  او می

n ۵۵۹ ) در اوایل دهۀ هفتاد فوکوgénéalogie – شناسی کرد تا تحلیل عمودی را نیز  را جانشین باستان –شناسی  تبار

شناسی توضیح  معاصر بود. فوکو، چنان که در باستان های گفتاری بر تحلیل افقی بیفزاید که بیشتر ناظر بر تحلیل نظام

باشد، بلکه یکی مفاهیم « ملموس»آورد که  را در تعارض آن با پیشینی پیش از تجربۀ کانت نمی« پیشینی تاریخی»داده، 

آورد و  می« صوری»را در تعارض آن با « تاریخی»ای نو در توضیح تاریخ اندیشه است. وانگهی، فوکو صفت  نظریه

پیشینی انتزاعی/فکری یک ایده در کانت و »اند:  در فلسفۀ کانت ندارد. پس، اینکه نوشته« ایده»ه این اعتبار ربطی به ب

فوکو قرار دارد، هیچ معنایی ندارد. مگر اینکه « شرایط ملموس تاریخی»در تمایز آن با « نیز در تمایز از روح هگلی

 گلیسی این است:استادان توضیح دهند! جملۀ فوکو در ترجمۀ ان

   

The formal a priori and the historical a priori neither belong to the same level nor share the 

same nature: if they intersect, it is because they occupy two different dimensions. p. 144 

   

هگلی، زیرا که او معنای این « روح»کند و نه بویژه به  اره میکانتی اش« ایدۀ»شود، فوکو نه به  چنان که مالحظه می

، به لحاظ مضمونی ربطی «پیشینی تاریخی»دانست. این از حیث اصطالحات، اما برعکس اصطالح  اصطالحات را می

یخ هگل علیه نظریۀ تار –مانند التوسر اندکی پیش از او  –به فلسفۀ کانت ندارد، بلکه مفهومی در نظریه است که فوکو 

ها  های دانش را با توجه به منطق و زمان ویژۀ آن و برای انتقاد از آن ساخته است تا منطق پدیدار شدن و عملکرد ناحیه

 توضیح دهد و، نه مانند هگل، با سیر تاریخ روح.

   

من، به دو دلیل:  شود، به نظر ای به کلمات و اشیاء فوکو آورده متعرض این مفهوم نمی طباطبایی، که در جاهایی اشاره

نخست اینکه این مفهوم را فوکو در توضیح از وجهی از روش خود ساخته و جایی در اصل توضیح او ندارد. فوکو 

برد. کافی است استادان به دو کتاب زیر مراجعه کنند که در  به کار می archiveهمان    را در معنای« پیشینی تاریخی»

 اند: ی مستقل احصاء نکردهها این مفهوم را به عنوان مفهوم آن
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Michel Foucault : Key Concepts, Edited by Dianna Taylor; 

Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault 

   

های  داد؟ در دهه ، به قول استادان، به فوکو ارجاع می«سنت سنگوار»بایست در بحث از  دوم اینکه چرا طباطبایی می

های شوروی سابق را  پرداز دیگر جای ارجاع به مارکس، انگلس و لنین در دانشگاه چند نظریهاخیر، ارجاع به فوکو و 

ها وجهی داشته باشد، برای دانشجوی ایرانی  گرفته است. این اجبار به ارجاع به امثال فوکو، حتی اگر برای امریکایی

نویسندگان فرانسوی که در عین حال ادیب های فوکو، دریدا و بسیاری از  بسیار مضرر است. خواندن و فهمیدن نوشته

های گذشتۀ من در این باره مبین  ها کاری مشکل و حتی غیر ممکن است. اشاره نیز هستند، از ترجمۀ انگلیسی آن نوشته

هایی را نقل کنند. باب بحث  اند، اما مانع از این نشده است که عبارت ها نفهمیده این بود که استادان هیچ یک از نقل قول

توانند اشکاالت مرا توضیح دهند و منتشر کنند تا خوانندگان بتوانند در این باره  در این باره باز است و استادان می

 داوری کنند.

   

ای بکند چنان که  ها اشاره بود به آن فهمم طباطبایی چندان آشنایی با مباحث دارد که اگر ضروری می تا جایی که من می

های آنان نیست، چنان  منظورم آوردن اسم و عنوان کتاب –به کوزلک و بلومنبرگ نکرده بود ای  پیش از او کسی اشاره

که در تجدد و تجددستیزی عباس میالنی آمده است. منظورم کاربرد برخی از مفاهیم این نویسندگان برای توضیح مواد 

پیش از کسی به آن نپرداخته بود و تاکنون های مهم طباطبایی، که  تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران است. یکی از نوآوری

نیز کسی این بحث او جدی نگرفته است، به مصداق هنر نزد ایرانیان است و بس! بحث او دربارۀ جایگاه و سرشت 

دانست و  آمد. فوکو در این باره هیچ نمی نظام سنت قدمایی است و بدیهی است که این مفاهیم فوکو او را به کار نمی

داند و به همین دلیل  تر از او آوردم، اعتراف کرده بود که چیزی دربارۀ ایران نمی داند. در عبارتی که پیشتوانست ب نمی

های خنده دار را زد. بحث طباطبایی دربارۀ نظام سنت قدمایی در ایران یکسره بر اجتهاد او استوار شده است  آن حرف

 ها مجتهد نیست، بلکه در مسائل در صف نعال مقلدان قرار دارد.و چنین مجتهدی نیازی نبود که مقلد کسی باشد که نه تن

   

 در فرصت دیگری به اهمیت این بحث او برخواهم گشت.

 

 تعلیقۀهفتم

    

 سیروسپرویزی

   

دانم او  است. این اصطالح را تا جایی که من می« نظام سنت قدمایی»های طباطبایی تبیین  ترین مباحث نوشته از مهم

، اما سند آن را نیز نداده بوده باشد. بر «انتحالیده بوده باشد»مگر اینکه این را هم از جایی، به قول خودش، جعل کرده، 

شناختی که از همۀ منابع دارند، با رونمایی از نقل قولی دیگر، پرده از روی این سرقت هم بردارند.  منتقدان است که با

ای  دربارۀ دیدگاه طباطبایی و نظریۀ سنت او آمده بود اشاره« ایرانزوال سیاسی در »من بار دیگر به عبارتی که در 
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های  ها و خوانده مند، بر مبنای شنیده فه خوانند به درستی نمی امریکایی آنچه می -کنم تا نشان دهم که استادان ایرانی می

، آل احمد، سروش، نصر کنند و در مرداب ترهات شریعتی استدالل می –های روی سایت هاست  منظورم خوانده –خود 

مند. اما از آنجا که  اند بفه توانند چیزی را جز با تکیه بر حکمی که اینان صادر کرده اند که نمی ای افتاده به گونه… و

به هر خس و خاشاکی »کنند، به عنوان استادان امریکایی، اجتهادی نیز از خود نشان دهند، مانند هر غریقی،  کوشش می

رسد که  است. مقلدان استاد ازل را نمی« هگل در ِگل»ند. استاد ازل فرموده بود که طباطبایی با شو می« نیز متشبث

کند تا مقلدان مجتهد نمایی  ای نیز ضرورت پیدا می خالف حکم آن بزرگوار نظری بدهند، اما خوب گاهی اظهار لحیه

را از این حیث داخل « وام»اند. این  ات فرمودهگرفته و افاض« وام»کنند. اینجا بود که استادان اصطالحی از فوکو را 

گیرد که طرز استعمال آن چیز را بداند. منظورم این است  گیومه قرار دادم که بگویم کسی چیزی را از دارندۀ آن وام می

ا که، به عنوان مثال، من ایران نشین وقتی پیکان همسایه را برای چند ساعت برای انتقال جنازۀ مادرم به بهشت زهر

دهد که من گواهینامه داشته و پشت فرمانی  گیرم، همسایۀ من در صورتی ابوقراضۀ خود را به من امانت می امانت می

تواند هواپیمایی خصوصی داشته باشد، حتی اگر  باشم، اما اگر مانند استادان ساکن امریکا باشم که چه بسا همسایۀ من می

 درد من خواهد خورد؟ او آن هواپیما را به من امانت بدهد، به چه

   

گیرد که به دردش بخورد و گرنه طیرۀ عقل خواهد بود که من هواپیمایی را  می« وام»انسان عاقل چیزی را امانت یا 

ها  «وام»امانت بگیریم که حتی جای پارک کردن آن را ندارم. روشنفکری ایران، دست کم در نیم سدۀ گذشته، از این 

ها،  ی بدهکار کرده، اما در هیچ موردی هیچ گرهی را نتوانسته است باز کند. آل احمدبسیار گرفته، خود را بدجور

تر،  ها خود را به مارکس، سار های رنگارنگ، روشنفکری عاری از فکر، بار ها و چریک ای ها، توده ها، نصر شریعتی

اند، بیشتر در  بار که تکان خورده اند، اما هر بدهکار کرده… ، گاندی، ابوذر، رنه گنون، دریدا، بدیو و«شیخ شهید»

اند که گاری شیخ شهید و ابوذر و ِجت خصوصی دریدا و بدیو به یکسان به درد  اند و نفهمیده خیالی فرورفته مرداب بی

مرام گاندی تنها راه »نویسیم:  می ۹۱۵۴خورد. وقتی در  خواهم نعش مادرم را به بهشت زهرا حمل کنم نمی منی که می

راهی که گاندی »، اما «رسید ای به آن نمی گذشت و هیچ بیراهۀ بیگانه بود، یعنی راهی که از دل آسیا می اصیل آسیایی

ها را در پیش  گشود به بن بست رسید و چراغ امیدی که او برافروخت خاموش شد و هند ناگزیر راه دیگر کشور

معجزۀ »و « گاندی اسالمی»بعد از  و چند ماه( ۴۶، ص. ۹۱۵۴)آسیا در برابر غرب، چاپ امیرکبیر « گرفت.

دهیم. از خود  بریم و برهان جهل خود به دست رندان می گوییم، سخت ِعرض خود می سخن می« دموکراسی در ایران

خورد؟ و  گذرد، چرا پیوسته شکست می آسیا می –یا شاید رودِل  –که گویا از دِل « راه اصیل آسیایی»پرسیم که  نیز نمی

ها در پیش گیریم، چرا باید این همه هزینه پرداخت کنیم؟ آیا این نشانۀ سفاهت  دیگر کشور اگر قرار است راه

کند؟ من در رسالۀ دکتری  داند دارایی خود را برای شکست محتوم خود هزینه می روشنفکری ایران نیست که می

« شرکت شایگان»را نیز  کند، که البته هزینۀ چاپ فارسی آن بروجردی، در جاهایی که او از شایگان صحبت می

 هایی برنمی خورم. آیا جای شگفتی نیست؟ پرداخت کرده است، به چنین پرسش

   

چنان که دانشوِر معاصر با طباطبایی، داریوش شایگان، »اند:  فرموده« زوال سیاسی در ایران»استادان در مقالۀ 

گیری فکری ایرانیان نیست بلکه  ۀ ناتوانی و زمینها مای تن اش نه ای است که ناهمگنی تکه گوید، هویت ایرانی چهل می

بودن سنت و هویت در   نهد. تأکید شایگان بر ناهمگنی و چندالیه در کف آنان می« های تازه و شگفتی برای درک امکان»
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شده  نشیند؛ خوانشی که در قدمگاهش امید سر بریده بودن سنت یکپارچه می برابر خوانش بدبینانۀ طباطبایی از استخوانی

توانم  دانم آن دانشور کجایی است؟ البته به شرطی که خودش بداند کجایی است! اما یادآوری می من درست نمی« است.

اند و نخواهند بود! دانشوِر معاصر دربارۀ سنت چه  نیست. آن دو هرگز معاصر نبوده« معاصِر طباطبایی»کرد که 

های او دربارۀ وجوه مهم  در کتاب« همان نشان که   به»ه قول استادان، کند؟ ب داند که ادعای چند الیه بودن آن را می می

های تازه و شگفتی برای  امکان»فرهنگ و سنت در ایران هیچ چیزی که حاکی از تحقیقی جدی باشد نیامده است. آن 

ها چه درآمده؟ نیز  مکاناند و تاکنون از آن ا ها توضیح داده ها هستند؟ ایشان و مقلدانشان در کجا این امکان کدام« درک

گاه آن وحی منزل  ای را به انگلیسی نوشته و آن شود؟ استادان خود کلمه می« استخوانی»معلوم نیست که سنت چگونه 

دانستند،  اگر استادان زبان می«. استخوانی بودن سنت»نویسند:  کنند و می خود را از روی فرهنگ لغت ترجمه می

شده، یعنی هنوز زنده است، « دچار تصلب شرایین»گوید او  زشکی دربارۀ بیمار خود میتوانستند بدانند که گاهی پ می

همان پزشک از استخوانی بودن شرایین کسی سخن بگوید، منظور او باید این باشد که او ریق رحمت را سر    اما اگر

بهترین شیوۀ نابودی آن است.  –هر فکری که باشد و حتی اگر ما مخالف آن باشیم  –کشیده است. مبتذل کردن یک فکر 

« تصلب سنت»اند. آنجا که طباطبایی از  ای است که از دو دهه پیش مخالفان طباطبایی در پیش گرفته همان شیوه   این

اند که  تبدیل کرده« استخوانی بودن سنت»سخن گفته و توضیح داده است که منظور او چیست، استادان آن ترکیب را به 

های امریکا  شود سطح دو استاد دانشگاه مقالۀ آنان خنده دار و سخن آنان سخت سخیف است. مگر می مانند بیشتر جاهای

روی هم رفته این قدر پایین باشد که هر رطب و یابسی را به هم ببافند و یک بار به عنوان سخنرانی به کنفرانس 

 دوساالنه و یک بار نیز به مجلۀ مطالعات ایرانی قالب کنند؟

   

تر آورده بودم، اما برای اینکه جزء  های اخیر! عبارت زیر را پیش به فوکو، این آفت روشنفکری وطنی سال برگردم

شود که  ای آغاز می همان لحظه   ناکامی و نادرستی سخن طباطبایی از»کنم:  دوم آن را توضیح دهم بار دیگر نقل می

خواند، مطلق و  ( ایستایی سنت میhistorical a priori« )پیشینی تاریخی»چه را که در تشخیص تا حدی درست  آن

براستی سنگوار، که چیزی جز « تاریخ»سان  گاه، تاریخ ایران در نگاه او به   کند و آن غیر زمانمند و متافیزیکی می

غیر اند که طباطبایی کجا سنت را مطلق و  استادان نگفته« شود. نیست، پدیدار می« منطقی  منطق بی»بازتولید پیوستۀ 

زمانمند و متافیزیکی توصیف کرده است؟ گیرم که طباطبایی چنین نظری دربارۀ سنت دارد، اما ربط این جزء از 

تاریخ »اند:  ای دربارۀ تاریخ گرفته و نوشته عبارت به جزء بعدی چیست؟ چگونه استادان از آن سخن دربارۀ سنت نتیجه

نیست، پدیدار « منطقی  منطق بی»، که چیزی جز بازتولید پیوستۀ براستی سنگوار« تاریخ»سان  ایران در نگاه او به 

طباطبایی چند هزار صفحه دربارۀ تاریخ و تاریخ ایران نوشته و چند هزار صفحه را نیز وعده داده است. اگر « شود. می

سنگ که منطق  نوشت. وانگهی، شناسی می ای در کانی نوشت، رساله دانست که تاریخ نمی او تاریخ ایران سنگواره می

های ظریف، از  کند؟ از این نکته منطقی بازتولید می منطقی باشد! و این چه سنگی است که منطق بی ندارد تا منطق آن بی

رسیم به شعارهایی که روشنفکری  معنانویسی خود داشته باشند، که بگذریم، می رفت توجهی به بی استادان انتظار نمی

اند، در  های نهفته در سنت را باید، چنان که فیلسوفان فرهنگ گفته این امکان»اند:  فرمودهتوانند ندهد.  دینی و شرکا نمی

کدام فیلسوفان فرهنگ دربارۀ « های زیردستان بازجست. ها و دیدگاه ها و روایت شده و در تاریخ میان صداهای سرکوب

پی « های زیردستان ها و دیدگاه ها و روایت شده در تاریخ صداهای سرکوب»اند؟ اگر استادان به وجود چنین  کجا گفته

اند؟ با این حساب، خود بروجردی متهم ردیف اول است که در  ها چیزی نگفته اند، چرا تاکنون دربارۀ آن صداهای برده
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رسالۀ دکتری آن صداهای سرکوب شدۀ زیردستان را زیر آوار صداهای گوشخراش نصر و شایگان، که تا اطالع ثانوی 

های تاریخ ایران به شمار آورد، سرکوب کرده است. چرا منتظر شده است که  نان را از سرکوب شدهتوان آ نمی

های  ای در رطب و یابس ها را روایت کند؟ تنها کار شمالی ترجمۀ کویره است و رساله طباطبایی بیاید و آن صدا

 دادم تا عبرتی باشد! ای از میزان آن را به دست فهمد، که شمه های جدید در حدی که او می فلسفه

   

توان دور داشت که طباطبایی از اصل بدهکار استادان و سرکوب شدگان بود، و هست،  این فرض را نیز از نظر نمی

اند، و تقدیر چنین مقدر کرده بوده است که به جای تدریس به سرکوب  چنان که استادان نیز از ازل از مسئولیت مبرا بوده

اند  ها درس بدهند، اما گویا استادان فراموش کرده به بچه امریکایی« ایراِن ویران»منطقی  ق بیشدگاِن تاریخ دارای منط

کنند و  های سابق حکومت می که در همین ایراِن ویران سرکوب شده –شود بدانند  و بعد مسافت هم مانع از آن می –

صداهایی است که جزوۀ استاد ازل  همان بی   چهار دهه است که فریاد آنان گوش جهانیان را کر کرده است، منظورم

زوال سیاسی در »خواندند. وقتی چشم خوانندۀ  را با تقریرات نویسندۀ آن می« تواند مبارزه کند چه کسی می»دربارۀ 

  ساز طباطبایی اما، خود جز با نادیده اَبَرروایت کل»افتد که  ، در ادامۀ عبارتی که آوردم، به این سخن استادان می«ایران

در سرکوب صداهای   ساِز او خود دستی توانست شد. چنین است که اَبَرروایت کل گرفتِن این صداهای دیگر پدیدار نمی

این حق را دارد که اندکی در سالمت روان نویسندگان تردید کند. کدام ابرروایت؟ کدام صداهای نادیده « زیردست دارد

است « افشا کن»اند، باید بدانند که این جمله مندرج در تحت شعار  ندهگرفته شده؟ کدام سرکوب؟ استادان اگر درسی خوا

 «!مطالعات ایرانی»نه بحث در 

   

اگر  –به معنای سکوت دربارۀ « زیردست»طباطبایی به عنوان عامل سرکوب صداهای « ابرروایت»آیا این افشای 

ستان از ورای فتواهای برای رافضی کشی امام آن مبلغ غزالِی احیاگر نیست؟ چگونه صداهای این زیرد –نگویم تطهیر 

های طباطبایی دربارۀ مشروطیت و حکومت قانون سرکوب  رسد، اما زیر آوار تحلیل محمد به گوش استادان می

دانیم بروجردِی سروش پژوه دربارۀ غزالی مآب استاد ازل پرسشی مطرح نکرده و گویا  شود؟ تا جایی که می می

همان اسالمی بوده است که امروزه برادران داعش فتواهای آن را    ترین مبلغان محمد یکی بزرگ دانسته است که امام نمی

ها در  سال« فوکوخوانی در نیویورک»گذارند! شمالی، که پیش از  صداهای ایزدی عراق به مورد اجراء می دربارۀ بی

شنیده، اما  گونه صداهای زیردستان را نمیهای موالنایی و احیاگری غزالی مآب استاد ازل تلمذ کرده، چ محضر نقالی

نویسند و چون در افشاگری پیش  اند چه می دانسته رسد که استادان می شنود؟ به نظر نمی امروز از سواحل آتالنتیک می

ای  گاه در کوشش دوباره گذارند و آن دانند، نخست، از فوکو مایه می روند، و از آنجا که معنای دقیق کلمات را نیز نمی می

شود که  ای آغاز می همان لحظه   ناکامی و نادرستی سخن طباطبایی از»افزایند:  برای مبتذل کردن بحث طباطبایی می

خواند، مطلق و  ( ایستایی سنت میhistorical a priori« )پیشینی تاریخی»چه را که در تشخیص تاحدی درست  آن

راستی سنگوار، که چیزی جز  به« تاریخ»سان  ان در نگاه او بهگاه، تاریخ ایر کند و آن غیرزمانمند و متافیزیکی می

 «شود. نیست، پدیدار می« منطقی منطق بی»بازتولید پیوستۀ 

   

توانستند بدانند که او نخست از انحطاط ایران سخن گفته و  های طباطبایی را درست خوانده بودند، می اگر استادان نوشته

های ایران و  هایی را که در فاصلۀ شکست ایران در جنگ ۀ نظام سنت قدمایی شکافای دربار گاه نیز با طرح نظریه آن
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روس تا پیروزی مشروطیت در نظام سنت ایجاد شد و مقدمات جنبش مشروطه خواهی را فراهم آورد تحلیل کرده است. 

و « تاریخ سنگوار»ای در هزار و پانصد صفحه بر  طباطبایی ردیه« نظریۀ حکومت قانون»و « مکتب تبریز»دو جلد 

کنم:  جلب می« مکتب تبریز»های  تاریخ ایران است. نظر خوانندگان را به عنوان فصل« منطق بازتولید منطق بی»

، «تجدید مطلعی در مبانی نظری تاریخ نویسی نو»، «های ایرانی های نو در سفرنامه آگاهی»، «بساط کهنه و طرح نو»

جدال شیخ و شوخ در بیان سنت و »و « ات حاج سیاح و آن جنبش معنویخاطر»، «های نو در زبان فارسی تجربه»

در تضاد آن « نو»اند؟ البد از این همه تکرار کلمۀ  منطقی را شنیده ها استادان بوی منطق بی از کجای این عنوان«. تجدد

حران خودکامگی و ب»انداخت: « نظریۀ حکومت قانون»های  توان نظری نیز به عنوان فصل غزالی مآب! می« کهن»با 

، «نخستین رساله در اصالح نظام حقوقی»، «بحران آگاهی و پدیدار شدن مفاهیم نوآیین»، «بسط آگاهی نوآیین

راستی استادان چند عدد از این … و« های نو در اندیشۀ اقتصادی دیدگاه»، «های نو در اندیشۀ سیاسی دیدگاه»

رای اولین بار معرفی کرده و برخی را برای اولین تفسیر علمی جدی ها را طباطبایی ب هایی را که برخی از آن رساله

 اند؟ توجه کرده« های در نظام سنت قدمایی گسل»تر خوانده بودند؟ آیا به اصطالح  کرده پیش

   

، «بساط کهنه و طرح نو»ام، مانند فصل دربارۀ منشآت قائم مقام با عنوان  ها خوانده ها را بار من، که برخی از این فصل

دانم. دویست سال پس از  این فصل را شاهکاری در فارسی نویسی جدید و اوجی در تحلیل اندیشۀ سیاسی در ایران می

ای دربارۀ منشآت او به  های بسیار دربارۀ قائم مقام یک مقالۀ ده صفحه خواهم که در میان نوشته قائم مقام از استادان می

دانم که بروجردی حتی توان خواندن یک سطر از  طباطبایی باشد! بعید میمن نشان دهند که قابل مقایسه با یک سطر 

فوکوخوانان در »منشآت را داشته باشد! و البته شمالی نیز ایضا ! بدیهی است که به عنوان استادان امریکایی و 

د و نه حوصلۀ خواندن متن ان آید. عذر آنان در اینکه نه قائم مقام خوانده منشآت قائم مقام آنان را به کار نمی« نیویورک

اند،  ماند فهم آنان از فوکو است که، چون خود به نوشتۀ او استناد کرده طباطبایی را دارند، موجه هست، اما آنچه می

پیشینی »توانند نخوانده و نفهمیده باشند، و گرنه ارجاع آنان به او را باید از مقولۀ خالی بندی تلقی کرد. گفته بودم که  نمی

آمد. استادان، چون طباطبایی را درست نخوانده و البته  فوکو طباطبایی را در بسط نظریۀ سنت به کار نمی« تاریخی

و …« ایستایی سنت« پیشینی تاریخی»در تشخیص تاحدی درست … سخن طباطبایی»اند:  مند، نوشته فه فوکو را نمی

آورم تا استادان دربارۀ آن  د. متن عبارت فوکو را میاینک دلیل مبنی بر اینکه بحث فوکو ربطی به نظریۀ طباطبایی ندار

 تأمل کنند و من فرصتی داشته باشم که به مناسبت دیگری به این مطلب بازگردم.

   

 Between the language (langue) that defines the system of constructing possible sentences, 

and the corpus that passively collects the words that are spoken, the archive defines a 

particular level: that of a practice that causes a multiplicity of statements to emerge as so 

many regular events, as so many things to be dealt with and manipulated. It does not have the 

weight of tradition; and it does not constitute the library of all libraries, outside time and 

place; nor is it the welcoming oblivion that opens up to all new speech the operational field of 

its freedom; between tradition and oblivion, it reveals the rules of a practice that enables 

statements both to survive and to undergo regular modification. It is the general system of the 



31 | P D F  b y  h t t p s : / / m y p e r s i a n b o o k s . w o r d p r e s s . c o m /   

 

formation and transformation of statements.” Michel Foucault, Archaeology of Knowledge, 

translated by A. M. Sheridan Smith, Routledge Classics 2002, p. 146 

    

در جایی که فوکو ایستاده است، این امکان وجود دارد که او بحث خود را در فاصلۀ میان سنت و فراموشی پیش ببرد. 

توان گفت به خالف همۀ سنت روشنفکری ایران، این همه بر مکان ایستادن خود تأکید دارد، به  اینکه طباطبایی، می

   در جایی نایستاده باشد و گرنه کلیاتی اخالقی خواهد بافت. اگر طباطباییتواند  معنای این است که هیچ اهل نظری نمی

های گذشته، رسم بر این بوده است که  داشت. در دهه همان جایی ایستاده بود که فوکو ایستاده است، سخن او اهمیتی نمی

و فیلی هوا کنند. بدیهی است که های ا گاه با تکیه بر یافته پردازی غربی را کشف کنند و آن روشنفکران ایرانی نظریه

توان برای مدتی طوالنی در هوا نگاه داشت. رمز ظهور و سقوط روشنفکری ایران جز این  چنین فیلی را مشکل می

های روشنفکری، اما  های کند آمد، جایی در بحث است که هرگز نتوانسته است در جایی بایستد. طباطبایی دیر و با قدم

ری باز کرد. او تاکنون در آن مکان استراتژیک ایستاده و با گذشت زمان نیز نشان داده که در بیرون قلمرو روشنفک

ای که عبارت فوکو را درست فهمیده باشد و تصوری نیز  ایستادن در مکانی استراتژیک چه اهمیتی داشته است. خواننده

ها  ها را خوانده و در نسبتی با آن متن ننظریۀ سنت طباطبایی داشته باشد، در خواهد یافت که او با چه دقتی این مت

مختصات جایی را که در آن ایستاده ترسیم کرده است. به خالف فوکو، طباطبایی در فاصلۀ میان فراموشی و سنت بحث 

ها نشان نداده، و  ای برای همین سنت و فراموشی دارد، دو امری که روشنفکری هرگز توجهی به آن کند. او نظریه نمی

ای دربارۀ سنت، که همچون شبحی با وجوه مخرب آن زنده و با وجوه سازندۀ آن مرده است،  ین بار نظریهبرای نخست

تقلیل … توان به هگل، اشتراوس، فوکو و ها گرفت، اما این نظریه را نمی توان به این نظریه ایراد تدوین کرده است. می

 داد.

   

د. من کوشش کردم که نشان دهم آنان نظریۀ طباطبایی را با ارجاع به ان مخالفان طباطبایی این استراتژی را اتخاذ کرده

توانند  مند. بدیهی است که تا اطالع ثانوی بحث باز است. مخالفان می فه ها را نمی خوانند که خود آن متن هایی می متن

ی مجاری هم چنان باز است. ایرادهای خود را بیان کنند. در تعطیلی دانشگاه در ایران، به تعبیر طباطبایی، درهای فضا

 های ایجابی بحث من در نوشتۀ دیگری خواهد آمد. های پراکندۀ من پایان بحث نیست، آغاز آن است. جنبه این تعلیقه
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 یعسرتروشنفکریدرزمانه

 سیروسپرویزی

 ۹۱۹۵هشت اردیب ۵۵چهارشنبه 

 

ی حقوق دانشگاه تهران با عنوان مکتب تبریز و مبانی  آخرین کتاب دکتر جواد طباطبایی استاد پیشین دانشکده

ی سیاسی در ایران را نیز که خود کتاب جدیدی  تجددخواهی انتشار پیدا کرده است. اگر دومین ویراست زوال اندیشه

ی هشتاد منتشر شده است.  ی دهه ه از این نویسنده در نخستین نیمهاست، به شمار آوریم، این چهارمین کتابی است ک

های علمی  ای از ترکیب نثر زیبای فارسی و دقت ی سقوط اصفهان، که در نوع خود نمونه البته، با صرف نظر از رساله

ن در کتاب جدال های میانه، که اینک تفصیل آ ی مفهوم والیت مطلقه در سده ای درباره و اندیشگی است، و نیز رساله

ی هشتاد ایران تثبیت  جدید و قدیم آمده است. با انتشار این اثر طباطبایی مقام خود را به عنوان اندیشمند تجددخواهی دهه

رسد فراتر رفتن از آن با امکانات کنونی ما  ای رسانده است که به نظر نمی کرده و بحث اندیشه در ایران را به مرتبه

ی شخصی خودم،  ای از طریق تجربه ر دو بخش این نوشته کوشش خواهم کرد، پس از مقدمهکار آسانی باشد. من د

ی مقام طباطبایی در بحث تجددخواهی ایرانیان بیاورم و آن گاه به دو نوآوری او در کتاب  نخست، توضیحی درباره

 ای بکنم. کند، اشاره هایی که در برابر ما باز می اخیر، و افق

 

درآمد

 

ی  ی اندیشه هایی درباره ی حقوق دانشگاه تهران دیدم به مناسبت درس باطبایی را نخستین بار در دانشکدهمن جواد ط

ی بیستم، در پاییز سال  پرداز لیبرالیسم سده ترین نظریه ی نوبل اقتصاد و مهم ی جایزه هایک، برنده سیاسی فردریش فن

یاده کردن نظریه دانشگاه اسالمی بازگشایی شده بود. من در دانشگاهی که به دنبال یورش انقالب فرهنگی و پ ۹۱۴۶

رفتم. دوستی که هنوز دانشجوی  هایی برای رفع بیکاری به دانشگاه می پیشتر از دانشگاه اخراج شده بودم و به مناسبت

تهران  ای در درس طباطبایی حاضر شوم که گویا چند ماه پیش از آن به اقتصاد بود، به من توصیه کرده بود که جلسه

طباطبایی حاضر شدم، دستخوش حیرت شدم: او در اوج   ای که در درس بازگشته بود. من از همان نخستین جلسه

های استضعاف و استکبار  های روسی و چینی و نظریه ای از انواع سوسیالیسم حکومت میر حسین موسوی، که ملغمه

ح سوسیالیسم به عنوان راه بردگی بود. عبارت دیگری نیز داد که تز اساسی او توضی ی اندیشمندی درس می بود، درباره

http://bonyadhomayoun.com/?attachment_id=13327
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های  ی کشورهای شرقی است، و البته با توضیح که روزی طباطبایی از هگل نقل کرد که گفته بود سوسیالیسم زیبنده

ای از  هوارد جلب کرد. وانگهی، او به همین مناسبت به مصاحب داد، نظر مرا بیشتر به این استاد تازه درخشانی که او می

رمون آرون اشاره کرد که گفته بود زمانی سوسیالیست بوده و با خواندن اقتصاد از آن برگشته بود و این که به گفته 

تواند سوسیالیست باشد که اقتصاد نداند. در آغاز، تصوری که او در ذهنم پیدا شد، تصویری از  آرون کسی تا زمانی می

دهد.  های خود را تحویل می ها و شنیده زند، خوانده داند در کجا حرف می یکردم که او نم دون کیشوت بود. فکر می

دهد. سری به  ی هگل می کنجکاو شدم و فهمیدم که محل کار اصلی او انجمن فلسفه است و در همان جا درسی هم درباره

ی اجتماعی او  های فلسفه ها و پیچیدگی هایک از ظرافت ی متن  آن درس هم زدم. طباطبایی با همان تسلطی که بر پایه

داد، از بحثی به بحث دیگر گذر  الیسم آلمانی را توضیح می زد، با تسلطی بیشتر متن آلمانی هگل و ایده حرف می

های اسالمی اصطالحات اظهار نظر  ی منابع اروپایی و معادل ی همه داد، درباره کرد، اصطالحات را توضیح می می

های اصولی جوالن  های علمی و اوج تحلیل گسترد و چنان میان ژرفای دقت ان میکرد، و گاهی دامن بحث را چند می

ربط  نمود که او هرگز بی شدند، اما این نکته در نظرم شگفت می زد که بسیاری از شنوندگان دچار سرگیجه می می

ود، به خدمت طباطبایی ی حقوق منسوب شده ب قلی حبیبی که به ریاست دانشکده گفت. با پایان آن ترم تحصیلی نجف نمی

ی سیاسی  ی فلسفه های او درباره نیز خاتمه داد، اما درس او در انجمن فلسفه ادامه داشت و من توانستم در نخستین درس

 نیز شرکت کنم.

هایی از او به دستم رسید. به  سالی نگذشته بود که توانستم خود را به دانشگاهی در اروپا برسانم و از آن پس نیز نوشته

ها دارد و در واقع نویسنده رمزی از اسرار خود را در  ی آن ها نیز پیوندهایی با نویسنده آمد حتی عنوان کتاب ظرم مین

ی ابن خلدون  ی سیاسی در ایران، بحثی که در رساله هایی مانند زوال اندیشه ها مخفی کرده است. در عنوان آن عنوان

هایی اساسی به آن چیزی که روح او را  ی انحطاط ایران اشاره بعدی او دربارهی شرایط امتناع آورده، و البته اثر  درباره

گوید برای  های او بو برده بودم که چیزی بیشتر از آن چه می خورد، وجود دارد. با گوش دادن به درس مثل خوره می

کردند،  که سئوالی از او میی حقوق با دانشجویانی  ی سوم دانشکده هایی که گاهی در راهرو طبقه گفتن دارد و در بحث

توانم بگویم که غربت او را حس کرده  تر برای گفتن داشته باشد. می گرفت، متوجه شده بودم که باید چیزی اساسی در می

توانم بگویم کمابیش ضد اجتماعی و مردم گریز او،  آمد که شخصیت شدیدا  ضد جنجالی، و می بودم، اما به نظرم می

چید، اما  های پازل می ها مانند قطعه ها به معنای آن چه او در خالل درس د. با خواندن نخستین کتابدا ی گفتن نمی اجازه

 کرد، پی بردم. هرگز نمای کلی آن را آشکار نمی

ها، یعنی دست  اخراج طباطبایی را از انجمن فلسفه که به همت داماد امام راحل ـ ریاست کنونی مرکز گفتگوی تمدن 

ی سیاسی که آن چه حرف معقول در دو کتاب او درباره اندیشه سیاسی در غرب و ایران و  فلسفهراست خاتمی اهل 

ی  ی ویراست دوم زوال اندیشه اسالم وجود دارد به نوعی مدیون طباطبایی است ـ صورت گرفت و طباطبایی در مقدمه

ر انجمن حاصل شد، تعبیر کرده است، ی اوست، به فراغتی که از کار د ای که ویژه سیاسی در ایران، با طنز رندانه

دوستی از تهران برایم نوشت. سالی برنیامده بود که شنیدم از دانشگاه ملی سابق نیز به همت مردی عامی به نام دکتر 

رئیس ابدی آن دانشکده ـ اخراج شده است. باز شنیدم که به دانشگاه تهران برگشته، اما کمابیش یقین پیدا  -شرافت)!؟(

های  طالقه شده است و از او برای دانشگاه استاد در نخواهد آمد. خود این ظهور و سقوط م که این بار سهکرده بود

کنم با نوعی اندیشیدن پیوندهای ناگسستنی دارد و در واقع  طباطبایی اگر بتوان گفت داستانی است که تصور می

های او را  اعتنا ماند و نوشته توان به آن بی ست که نمیترین نمانیدگان آن ا ها و برجسته ترین نمونه طباطبایی یکی جذاب
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کردم که او نیز باید به خیل پناهندگان اقتصادی  فهمید. از آن پس شنیدم که راهی اروپا شده است. تصور می

ابن  اند. وقتی، یک سال پس از انتشار ی ایرانی بپیوندد که به از رانندگی تاکسی تا استادی دانشگاه مشغول کرده تحصیل

الملک به دستم رسید، فهمیدم که عمید زنجانی ـ رئیس  ی کوچک او با عنوان خواجه نظام خلدون و علوم اجتماعی، رساله

ی حقوق که گویا شرط انتساب او اخراج طباطبایی بوده است ـ و غالمعلی افروز ـ رئیس وقت دانشگاه تهران  دانشکده

ی حقوق را در اعتراض به اخراج او ـ که گویا نخستین  ب دانشجویان دانشکدهاند. خبر اعتصا در اقدام خود به خطا نرفته

آمد که طباطبایی  های امریکایی خواندم، اما هم چنان به نظرم می بود ـ در روزنامه« شده اسالمی»اعتصاب در دانشگاه 

ی اندیشیدن نیز بسته خواهد  ربهی تج ی این گونه در خارج از ایران در بهترین حالت در جایی درسی خواهد داد و پرونده

ی انحطاط ایران به من  ای بر نظریه ی ایران با عنوان دیباچه ها تا انتشار جلد نخست کتاب تأملی درباره شد. گذشت سال

های انگلستان دیدم، و تورقی در آن  داد که چنین گمانی برده باشم، اما وقتی این کتاب او را در یکی کتاب فروشی حق می

ام. ناچار،  ها پی نبرده ی طباطبایی زمرهای دیگری وجود دارد که هنوز به آن متوجه شدم که در شخصیت پیچیدهکردم، 

توان گفت زیرزمینی، چه راهی پیموده  کتاب را یکباره بلعیدم. در شگفت شدم که این شخصیت فراری، و به تعبیری می

ی او اشتباه کرده بودم، خوشحال بودم. نوعی شهود پیدا کرده  رهو کجا به کجا آمده است. از این که در ارزیابی خود دربا

بودم که جنگی در حال علنی شدن است، و این که طباطبایی نه نویسنده است و نه استاد دانشگاه، بلکه او به قول نیچه 

، آن پازل شکل کم، در ذهنم ی آغاز شدن است. کم سرباز دانش است، یا بهتر بگویم سردار پیکاری است که در آستانه

ی پیش پیوندی با این انحطاط داشته است و از خواندن برخی از  کرد. آن زواِل نزدیک به یک دهه نهایی خود را پیدا می

ی اساسی پی بردم که طباطبایی قلم را ـ به تعبیری که در فصلی از کتاب اخیر خود  صفحات این کتاب به این نکته

ای در  گیرد. جای او ـ باز هم به تعبیر خود او در مصاحبه وان ذوالفقار جدش به کار میمقام آورده ـ به عن ی قائم درباره

 شده است.« اخته»است نه دانشگاهی که در ستاد انقالب فرهنگی « القلم قیام بسیف»ی نقد و نظر ـ در میدان  مجله

کرد، اما با  ف این ادعا را ثابت میمشرب است. رساله او درباره ابن خلدون خال بسیار شنیده بودم که طباطبایی هگلی

تر از آن است ـ یا بهتر  الملک او به این نکته پی بردم که تصور او از ایران و مسائل آن پیچیده خواندن کتاب خواجه نظام

کند ـ که بتوان او را در چارچوب هگلی یا هر چارچوب دیگری محبوس  تر از آن مطرح می بگویم او مسئله را بغرنج

کنم او، افزون بر  هایی از پازلی بزرگ را تعبیه کرده است. تصور می ی خود قطعه فتم طباطبایی در هر نوشتهکرد. گ

دهد، اهل استراتژی نیز هست. حل هر پازلی نیازمند نوعی  این که کار را ناچار با توجه به پیشرفت مطالعاتش انجام می

کردم، این تصور مبهم را پیدا کرده  تهران حضور پیدا می های طباطبایی در دانشگاه استراتژی است. وقتی در درس

دادم.  کاری لیبرالی او نسبت می های او وجود دارد. من آن را به محافظه ها و گفته ی مفقوده در بحث بودم که نوعی حلقه

مقام،  او از قائم انگیز ی جدال قدیم و جدید و بیشتر از همه تفسیر درخشان و شگفت ی انحطاط و مقدمه با خواندن نظریه

زند و هیچ سطری از آن نیست که به قول خود او از سر بازیچه  که نثر او در جاهایی با نثر میرزا ابوالقاسم پهلو می

ی شرق و در مکتب تبریز ـ متوجه شدم که در ژرفای وجود این لیبرال به  ی اخیر سیاستنامه نوشته شده باشد ـ در شماره

از سنخ نویی پنهان شده است، که او در فغان و در غوغاست و ما به غلط تصور « البیانق»کار یک  ظاهر محافظه

ام  زند، و پیوندی با آن نوع اندیشیدن او دارد که به آن اشاره کردم. من همیشه کنجکاو بوده کنیم طباطبایی حرف می می

کنم که بتوان از آن  ه، دریابم و تصور میهای طباطبایی به ودیعه گذاشته شد که نسبت میان این دو وجه را که در نوشته

دهد.  کند و به هر مناسبتی وجهی از آن را برای ما توضیح می به استراتژی تعبیر کرد. او نوعی استراتژی را دنبال می

 گوید: های خود آمده است. او می هایی به این نکته در گفتار او در سمینار برلین در دفاع از دیدگاه اشاره
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گیری اساسی آن پاسخ من همان است که مارتین لوتر در نشستی با حضور کارلوس پنجم  لیات بحث و جهتدر مورد ک“

المقال موضع خود، گفت. او که  ی او تشکیل شده بود، در پایان جلسه، به عنوان فصل امپراتور اسپانیا که برای محاکمه

جا  به امپراتور و حاضران در جلسه، گفت من این کرد، خطاب در واقع هر نوع مصالحه ای را با کلیسای رسمی رد می

ام و جز این کاری از من ساخته نیست. اگرچه همان طور که اشاره کردم، بسیاری از ایرادها و مالحظات شما را  ایستاده

ی  همه ام. معنای این حرف آن نیست که به هر قیمتی از خواهم بگویم این جا ایستاده پذیرم، اما به هر حال من هم می می

تواند از یک  ام که تنها کسی می خواهم بگویم که باید در جایی ایستاد و بر آن کنم، بلکه می ام دفاع می مطالبی که نوشته

موضع نظری دفاع کند و بیشتر از آن ایرادی را بپذیرد که در جایی ایستاده باشد و گرنه دفاع از موضع نظری، 

 ”خواهد بود.جزمیت و پذیرفتن ایراد، وادادنی بیش ن

ی جواد طباطبایی: کوشش او برای ایستادن در جایی، و این ایستادن خود نوعی  اینک رمزی از شخصیت و اندیشه

های ما  پردازی کرده بود، اینک در نظریه« میدان پیکار»استراتژی، عین و حتی تمام استراتژی است. کانت از فلسفه به 

شود. طباطبایی در جایی این  ر طباطبایی ـ به امری خطیر و پرمخاطره تبدیل میی زبان ـ به تعبی نیز اندیشیدن از لقلقه

با اشعری، اشعری، با صوفی صوفی، و با فالسفه »ی غزالی آورده است که امام محمد  تعبیر را از ابن رشد درباره

وقتی اسالم به نفع  بوده است. مگر روشنفکری ما جز این است؟ در قدرت با قدرت، بیرون قدرت بر قدرت!« فیلسوف

شود، ادعای این که اسالم هرگز سیاسی  پرداز اسالم سیاسی و والیت و آن گاه که بر ما پیاده می شود، نظریه ما پیاده می

ایم که دموکراسی با امامت و والیت سازگار نیست! آیا این همان وادادن نیست که ما  نبوده است و ما هم همیشه گفته بوده

کنیم که تحولی در مواضع روشنفکران دینی و غیر دینی پیدا شده است؟ من از نوعی اندیشیدن  به خطا گمان می

طباطبایی سخن گفتم و گفتم که او اهل استراتژی است. به این اعتبار او روشنفکر در معنای رایج کلمه نیست، بلکه 

کنند،  های خود را عرضه می بحث مبنایی ای زیرزمینی است: او، بر خالف روشنفکران که نمایشی از بی نویسنده

کاود در جستجوی جایی برای ایستادن تا  کنند، اعماق را می های خود را پنبه می دوزند و روز دیگر رشته برند و می می

سقوط نکند و با تغییر … یک روزه از دانشگاه اسالمی به دموکراسی از والیت مطلقه فقیهان به نفی والیت امامان 

گفت، اما آنان  زنم. آن چه از نزدیک به دو دهه پیش طباطبایی نمی ع خود را عوض نکند. مثالی میجهت هر بادی موض

فهمیدند، جز این نبود که این سنت، به هر حال، در تصلب خود، به جایی که رسیده است که بر مبنای  که باید بفهمند، می

صفحات ابن خلدون و علوم اجتماعی به استناد سخن توان مطرح کرد. مگر طباطبایی در واپسین  آن هیچ پرسشی را نمی

های سنتی آغاز شده است، و به  با بازگشت به خویشتنی که ناآگاهانه در درون بسیاری از فرهنگ»آرنت نگفته بود که 

رسد از این حیث در آغاز راه هستیم و نه در پایان آن، سنت به عاملی نیرومند برای تحرک ، اما در خالف  نظر می

؟ طباطبایی در آن صفحات با نقل سخن آرنت، «تجدد و الجرم در جهت نابودی دستاوردهای آن تبدیل خواهد شد جهت

نویسد که این بحث را باید در جای  که نباید گمان برد پایان سنت به معنای آن است که اعتبار خود از داده است، می

ی ابعاد آن بحث را  ت بگوید، شاید هم هنوز خود او همهتوانس ی حرف خود را نمی دیگری باز کرد، یعنی این که همه

بار کنونی آمده  خواهی فاجعه گرایان داخلی و اسالم ی سنت ای به همه افزاید، اشاره ای که او می دانست، اما در نکته نمی

ر تحلیل نظام ای ب های او را باید هم چون مقدمه است. به نظر من، ابن خلدون طباطبایی و نیز برخی دیگر از نوشته

انجامد، بیرون  ای نمی ها و راه اصیل آسیایی که به هیچ بیراهه ها، آنچه خود داشت تروری که از دل بازگشت به خویشتن

ها وجود دارد، برای بسیاری از خوانندگان  آمده است، خواند. به نظر من، این تأکید طباطبایی بر خطری که در این گفته

دانیم، و البته، بدین سان، اصل مسئله را  ای علیه شخص می هر انتقادی را شخصی و توطئهاو روشن نیست. برای ما که 
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کنیم تا مبادا دامن پاکمان به ناپاکی طرح پرسش آلوده شود، این نکته چندان قابل فهم نیست، بویژه در شرایط  لوث می

سنت در کتاب مکتب تبریز به این مطلب باز  تر، به مناسبت بحث از معنای توانیم جدی بگیریم. پایین کنونی آن را نمی

های جدید توضیح داده باشم و  خواهی خواهم گشت. همین قدر اشاره کردم تا موضع تجددخواهی ایران را در قبال آزادی

روز، ایم، اما مخالفان ام ها به دیگران و این که گویا ما همیشه گفته بوده رسم انتقاد از مواضع قدیم، اما با نسبت دادن آن

 یعنی دوستان دیروز، توجهی به آن سخنان نشان ندادند.

ای مهم در تاریخ روشنفکری ایران به پایان رسیده است. بازسازی روشنفکری دینی با امکانات نظری سنت  باری، دوره

با  کنم که بگوییم نخست جواد طباطبایی این بحث را باز کرد، با گذشت زمان و تعلیق به محال است. من جرئت می

کند، و این نیست  ای که خاص اوست. بسیاری از مباحثی را که امروزه حتی روشنفکری دینی تکرار می احتیاط رندانه

مگر دلیل این که از همان آغاز روشنفکری دینی مکررات خود زیر لعاب اسالمیات مخفی کرده بوده است، او آغاز 

ای پیش آغاز کرده بود،  حی به آن کردند، طباطبایی از دههای سط ی انحطاط را که دیگران اشاره کرد. بحث درباره

القرای اسالمی در جمهوری اسالمی بنیان گذاشته شده  زمانی که آنان هنوز در این توهم بودند که با امکانات سنت ام

یی تصلب های آنان ـ و در وحدت حوزه و دانشگاه ـ دانشگاه اسالمی تحقق پیدا خواهد کرد، طباطبا است، و با نوشته

های  توانست کارگشا باشد که در قدرت و بیشتر از آن در رایزنی ی انحطاط زمانی می سنت را مطرح کرده بود. نظریه

ی انجمن مسلمانانی که از اسالم به دامن  شد، اما در لندن به چه کار خواهد آمد، جز پرکردن برنامه قدرتمندان فهمیده می

هایی که به عنوان بحث روشنفکری عرضه  فرق میان بحث استراتژیک و تاکتیک اند! این است دولت بهیه پناه برده

زدن بر سنت بدون داشتن  ی تمدن بزرگ پهلوی دوم بود، با تکیه ی تجربه القرای اسالمی ادامه ی بنیان ام شود. تجربه می

، سیدحسین نصرها و داریوش ها پردازان این، احسان نراقی های آن. نظریه بست جرئت دانستن، یعنی بدون علم به بن

ها بالیده بودند. دلیل این که شکست اینان جز  پردازان آن، کسانی که در دامن همان ها بودند، و هستند، و نظریه شایگان

های  تر برای ایران، نیست، این است که نظریه تر و پرهزینه بارتر، اسفناک ی شکست آنان، در ابعادی فاجعه تجربه

چیانی مانند نصر  دازان سلطنت و جمهوری اسالمی یکی بیش نیست: سلطنت جمهوری اسالمی معنویتپر بنیادین نظریه

ها  و شایگان بود، جمهوری اسالمی سلطنت دکانداران دین. این شباهت عظیم میان هر دو گروه هواداران این ژریم

زمان آن رسیده باشد که به جای بحث شناسند و نه در بیرون قدرت. شاید  وجود دارد که نه در قدرت منطق آن را می

شناسی بپردازیم. البته این خطر وجود دارد که در  شناسی جدیدی که مدعی آن هستیم، اندکی به جهل ی معرفت درباره

 پایان راه، اگر جرئت دانستن داشته باشیم، و البته پای رفتن، به مفاهیم کلیدی زوال و انحطاط برسیم.

 

 بخشنخست

ی جدیدی در فعالیت اندیشگی جواد طباطبایی آغاز شده است. طباطبایی  ی هشتاد دوره ن سال دههاز همان نخستی

ی او که  ی ایران را نزدیک به دو دهه پیش از آن آغاز کرده بود، اما منش ویژه های این نوع جدید اندیشیدن درباره پایه

ان به همه ابعاد آن چه او در تدارک آن بود، پی ببرند. من از آن به زیرزمینی بودن تعبیر کردم، مانع از آن بود که همگ

های  ی ایران داشتند ـ از تورق در نخستین نوشته ی تأملی جدید درباره تنها برخی از خوانندگان دقیق او ـ آنان که دغدغه

ی  ایی از شیوهه توانستند دریابند که جریانی در حال شکل گرفتن است. پیشتر این تمثیل را آوردم که او قطعه او می

کنم به  ها آورده است. این ادعا نیازمند توضیحی است که کوشش می های خود را در پازل آن نوشته اندیشیدن و یافته

های  اند ردپای مقوالت هگلی را در نوشته مشرب است و گاه کوشیده اند که طباطبایی هگلی وجوهی از آن اشاره کنم. گفته
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تواند باشد، اما  ی تحصیلی او چنین ادعایی جز توضیح واضحات نمی با توجه به سابقه کنم او نشان دهند. من تصور می

ها  ای با وسواس کند، زیرا راز تأثیرگذاری و تأثرپذیری نویسنده این توضیح به سبب بدیهی بودن آن چیزی را روشن نمی

این احتمال وجود دارد که طباطبایی در زیر  های او نیز باید جست. ها، که در ناگفته های طباطبایی را نه در گفته و دقت

های اخیر او  های فکری دیگری را پنهان کرده باشد. بویژه با خواندن نوشته مآبی زنار جریان ی ظاهر هگلی خرقه

برد  های فکری و نویسندگانی بحث خود را پیش می ی جریان توان کمابیش به این نکته پی برد که طباطبایی با پشتوانه می

دانم که طباطبایی ـ به تعبیری که  کند. علت این امر را من در آن می کند یا به ندرت اشاره می ها نمی ای به آن شارهکه ا

ها نیست. در واقع، او هر بار جان  کند و مقلد نویسندگان آن های او آمده ـ در منابع خود اجتهاد می حتی در نخستین مقاله

ی  ای بر نظریه کند. از این حیث، صفحاتی از دیباچه در متن توضیح خود وارد می آورد و کالم نویسنده و متفکری را می

آورد ـ جالب توجه است : او در این صفحات  انحطاط ایران او ـ بویژه آن جا که از تقدیر اسفناک ایران سخن به میان می

مانی را در کنار بیتی از فروغ پرداز جنگ آل گوید، اما جان کالم سردار و نظریه وار در جهانگشا سخن می جوینی

برد، زیرا  ها وجود دارد، پی نمی هایی که میان آن آورد که خواننده به تعارض ای می فرخزاد و داستانی از مولوی به گونه

ها بخشیده است. به نظر من در پشت ظاهر  ی او وحدتی به آن پرداخت نهایی را طباطبایی به آن مجموعه داده و اندیشه

کند، دریافت متفاوت و ژرفی از آن هر دو  که او مبتذل توصیف می   با نمودهایی از عرفان و ادب فارسی مخالفت او

هایی از  ی سیاسی در ایران است که او به بیت وجود دارد. دلیل این مدعا آخرین صفحات ویراست جدید زوال اندیشه

های  ز است که او طرحی از شکست ایران در جنگتر این مدعا فصل دوم مکتب تبری کند. دلیل مهم حافظ استناد می

ی جنگ  مقام را با نظریه کند، منشآت قائم مقام عرضه می ایران و روس، اصالحات عباس میرزا و نظریه جنگ قائم

کند که نثر او  دستی عرضه می ی خود را نیز چنان استادانه و با چیره کند و ترکیبی از نثر و اندیشه کالزویتس تفسیر می

های جنگ و  شود، در حالی که در قلمرو اندیشه نظر به جدیدترین نظریه فخامت نثر میرزا ابوالقاسم نزدیک می به

شود، مانع بزرگی در  های روشنفکری به کار گرفته می ای که امروزه در بحث سیاست دارد. ادب فارسی، بویژه به گونه

های اخیر بویژه روشنفکری دینی یا متظاهر به  کری دههراه اندیشیدن در ایران است. بخش بزرگی از آن چه روشنف

گیرد. در  تولید کرده است، در قلمرو انشاءنویسی و صدور شعر نو گونه قرار می… دیانت از آل احمد تا شریعتی و بعد 

ری را مآبی جای خود را به فارسی نویسی جدید داده است نویسندگان انگشت شما  ی گذشته که عربی های صد ساله نوشته

شناسیم که توانسته باشند اندیشه جدید را در قالب زبان فارسی ساده و روان و در عین حال استوار بیان کنند.  می

محمدعلی فروغی را باید نخستین و بارزترین نمونه این گونه فارسی نویسی دانست. این نکته در فارسی نویسی او 

ها محشور بود، اما هرگز شعر و  آشنایی ژرفی داشت و پیوسته با آندارای اهمیت است که او با همه منابع ادب فارسی 

های فروغی از افالطون و ابن سینا و نیز نگارش سیر حکمت در اروپا یکسره در  ادب را در فلسفه نیامیخت. ترجمه

ن جا که اعالمیه ای حتی آ حوزه مفاهیم قرار دارد و باشعر و ادب فارسی آمیخته نشده است. این که امروزه به هر بهانه

آمیزند برای دکانداری است و این که  کنند سیاست را به شعر و عرفانیات را به هر رطب و یابسی می سیاسی صادر می

 خواننده ایرانی اهل احساسات است و ذهن او هنوز به نظم منطقی اندیشه ناب خو نگرفته است.

هایی  های او که سستی رده است. من درباره نخستین نوشتههایی در نوشتن فارسی ک طباطبایی در دو دهه گذشته تجربه

توان گفت که خود او نیز از  ی سیاسی و متن اولیه می ای میان ویراست دوم زوال اندیشه گویم. با مقایسه دارد سخنی نمی

ده است. بنابراین من توانستند انتقاد کنند، از خود انتقاد کر آن کارهای اولیه فاصله گرفته و بیشتر از آن که منتقدان می

ی دوم از نظر تجربه فارسی نویسی  دهم. در این دوره ی دوم او قرار می های دوره این ویراست جدید را در شمار نوشته
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ی امکانات زبان فارسی را برای بیان مفاهیم اندیشگی در  طباطبایی به تدریج به فروغی نزدیک شده است و مانند او همه

های متفاوت او در جدال قدیم و  کند. تجربه گیرد، اما هرگز در ادب فارسی متأخر سقوط نمی میاروپا و ایران به کار 

هایی از به  ای بر نظریه انحطاط ایران و نیز در ویراست جدید زوال اندیشه سیاسی در ایران نمونه جدید، در دیباچه

در مقدمه جدال قدیم و جدید به وجوهی از این  آمیز نثر متین فارسی در قلمرو اندیشه است. خود او کاری گیری موفقیت

داند. تجربه او مانند  تجربه اشاره کرده و گفته است که زبان فارسی را برای بیان وجوه گوناگون اندیشه زبانی توانا می

زنده  تجربه فروغی از این حیث جالب توجه است که آن هر دو به تعادلی میان افراط و تفریط اعتقاد دارند. آن دو زبان

هایی که از سرشت  مداری و تفریط جعل واژه گیرند، اما از افراط عربی را به عنوان ابزاری برای بیان اندیشه به کار می

ای به  کنند. وانگهی امرزه نقل شعر به هر بهانه زنند، پرهیز می اند و جز به پریشانی ذهن دامن نمی زبان فارسی بیگانه

های فروغی و نیز طباطبایی عناصری از شعر  ده اما جالب توجه است که در نوشتهآفتی برای بیان اندیشه تبدیل ش

کنند. این  و بیان فلسفی وارد نمی  ای از برهان توان تمیز داد، اما هیچ یک از آن دو شعر را به عنوان پاره فارسی را می

و فصل نخست کتاب با بحث کمابیش هایی از کتاب مکتب تبریز پختگی خاصی پیدا کرده است. د ی نوشتن در فصل شیوه

ی نوشتاری است. فصل  ی طرح مطلب و شیوه ی بارز از این شیوه ها مطرح شده است، دو نمونه متفاوتی که در آن

ی منابع قدیم و جدید اروپایی و اسالمی طرحی از نظریه سنت  دستی با تکیه بر همه نخست را که طباطبایی با چیره

نظر روانی و سلیس بودن با فصل دوم که طباطبایی خود را در رویارویی میرزا ابوالقاسم توان از  کند، می عرضه می

مقام دیده و کوشیده است بیان خود را به زبان او نزدیک کند، قابل مقایسه است. این فصل از نظر مضمون آن  قائم

توان  مقایسه کرد و به نظر من می توان آن را با فصل نخست یکسره با فصل نخست متمایز است، اما به لحاظ زبانی می

گفت که به لحاظ نثرنویسی طباطبایی اسلوب خاص خود را پیدا کرده و نوعی هماهنگی میان مباحث اندیشگی و شیوه 

 نوشتاری فارسی ایجاد است.

 های ای برای سنت در ایران است. اگرچه پیش از انقالب اسالمی در بحث باری، موضوع مکتب تبریز تدوین نظریه

مداری به نوعی مذهب  گرفت و ـ به تعبیر طباطبایی ـ سنت هایی بحثی نیز درباره سنت در می روشنفکری به مناسبت

رسد که بحث مهمی در این مورد درگرفته باشد. چندین مؤسسه فرهنگی ـ مانند انجمن  ، اما به نظر نمی  مختار بود

ها به ریاست داریوش شایگان ـ که هر دو وابسته  فرهنگشاهنشاهی فلسفه به ریاست سیدحسین نصر و مرکز گفتگوی 

ای پس  آمدند و البته مرکز انتشار تجددستیزی نیز بودند. دهه مداری به شمار می به دفتر فرح پهلوی بودند، متولیان سنت

ر به بحث ها از شکست آن بحث روشنفکری ایران ناچا توان گفت با تکوین نطفه نخستین آگاهی از انقالب اسالمی و می

سنت و نسبت آن با تجدد روی آورد. در پانزده سال گذشته، با پایان دورهای در سنت مداری ایرانیان و در واقع با 

ی سنت و تجدد با شدت بیشتری آغاز شد که  ای به آن بود، بحث درباره شکست آن چه مرگ آخرین پرچمدار سنت اشاره

های نظری ما به درستی معلوم نیست و پیوسته در  ا مانند بیشتری از بحثه هم چنان ادامه دارد. حدود و ثغور این بحث

ها به طورکلی ناگفته ماند،  برزخی میان جامعه شناسی، مردم شناسی و فلسفه جریان داشته است. آن چه در این بحث

دانم طباطبایی از نخستین  های کلی با مواد تاریخ فرهنگ ایران و نیز اسالم است. تا جایی که من می پیوند میان این بحث

کسانی بود که در این بحث وارد شد و شاید تنها کسی بود که آن را از دیدگاه مواد تاریخ فرهنگ ایران مطرح کرد. 

ها مطرح  های چاپ شده او در ایران و نخستین کتاب او چند سالی پیش از آن که این بحث در روزنامه نخستین مقاله

توانست دریابد که او تعبیری نو از نسبت ما ـ به تعبیری که خود  اننده عالقه مند میشود، منتشر شده بودند و خو

کند. من  طباطبایی از اخوان ثالث وام گرفته است ـ با نعش این شهید عزیز که روی دست ما مانده است، عرضه می
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ابعاد آن پی نبرده بود، اما بی  تردیدی ندارم که در دهه شصت که طباطبایی این بحث را آغاز کرد، هنوز به درستی به

هیچ تردیدی بویی از آن برده بود. در همه صفحات دو کتاب درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی و ویراست نخست زوال 

 توان این دغدغه را در حالت ابتدایی و جنینی آن دید. اندیشه سیاسی در ایران می

خلدون و علوم اجتماعی در تمدن اسالمی انجام داد. حتی اگر او در طباطبایی کار اساسی در این زمینه را با انتشار ابن 

توانست بیان  دو کتاب نخست به نتایجی که در این رساله درباره ابن خلدون گرفت، رسیده بود، تردیدی نیست که نمی

خلدون این حسن را  کند، زیرا کاربرد این نظریه درباره مواد تاریخ ایران امری پرمخاطره بود، اما بررسی انتقادی ابن

انگیخت ـ یا از حساسیت کمتری برخوردار بود. در این رساله طباطبایی راهی در  ها را بر نمی داشت که حساسیت

خالف جهت اهل تحقیق ایرانی را دنبال کرده است. از سده ای پیش در ایران به تقلید از مدهای غربی اهل تحقیق مواد 

کرد. در واقع، به تعبیر طباطبایی، اهل  اند که در غرب رواج پیدا می هایی زده هتاریخ فرهنگ ایران را به محک نظری

ی تقلید تاخته بود، اما در این رساله  های خود بر این سیطره اجتهاد ما جز مقلدان غربی نبوده اند. او در نخستین نوشته

های نظری درباره علوم  به همه مواد بحثدهد که در این تقلیدستیزی تا کجا پیشرفته است. بدیهی است که او  نشان می

کند، اما در نهایت رساله او ضدفوکویی است. مسئله شرایط امکان علوم انسانی در اروپا را  اجتماعی جدید اشاره می

نخست فوکو مطرح کرده بود، اما این بحث او با توجه به مواد تاریخ اروپا معنایی داشت. طباطبایی از سویی به بحث 

ان در فلسفه جدید از کانت تا فوکو ـ و تردیدی نیست که در این جا او از ایدئالیسم آلمانی تأثیر پذیرفته است. شرایط امک

نباید فراموش کرد که حتی خود فوکو از شاگردان ژان هیپولیت، شارح فرانسوی هگل، بود ـ نظر دارد، اما به نظر 

این جا به مواد تاریخ فرهنگ ایران نظر دارد و کوشش  پذیرد ولی در رسد که اگرچه مباحث نظری آنان را می می

کند آن مباحث نظری را به محک مواد تاریخ فرهنگ ایران بزند و ارزش آن دستگاه مفاهیم را روشن کند. چنین  می

ر های دیگران عادت کرده ایم، حتی اگر به نتیجه مطلوبی نرسد، بسیا کوششی برای ما که از سده ای پیش به تکرار گفته

کند که باید روزی به تدوین دانش سازگار با مواد تاریخ فرهنگ ایران برسد.  پراهمیت است ودر واقع راهی را باز می

آمدند. حتی سنتی ترین  های ایرانی نبودند که مقلدان مارکس و لنین به شمار می شایان تأمل است که تنها مارکسست

ها موافقت داشته باشند.  توانسته اند با مقدمات نظری آن ایی بوده اند که نمیه جریان اندیشه در ایران پیوسته مقلدان دیدگاه

های علی شریعتی، تعارض ایدئولوژی با دین  تا کنون تعارض زهد ابوذر و مارکسسیم و اگزیستانسیالیسم در نوشته

روند،  ر به شمار میهای اخی که از بدیهیات دهه… بافی و روشنفکری و اسالم، جمهوریت با حکومت اسالمی، عرفان

 ایم، به خود جلب نکرده است. ی سخیف آن چه خود داشت عادت کرده نظر ما را که از سده ای پیش به نظریه

ای بر پروژه بزرگ خود مطرح کرده  بحث درباره سنت که طباطبایی در ابن خلدون و علوم اجتماعی به عنوان مقدمه

الملک طوسی طباطبایی در  د. با انتشار رساله ای درباره خواجه نظاماست، در نهایت با چنین مباحثی گره خورده بو

ترین  بسط دیدگاه خود گامی فراتر گذاشت و به وجوه دیگری از نظریه سنت اشاره کرد که این بار با یکی از اساسی

ن یک بار چاپ شده و ی کوتاه که تنها کتاب طباطبایی است ـ که تاکنو مواد تاریخ فرهنگ ایران ارتباط داشت. این رساله

ای از آشنایی با همه مواد  اند ـ در نوع خود نمونه توان گفت که بسیاری از خوانندگان به آن بی اعتناء مانده بنابراین می

توان ضدتاریخ ادبیات خواند.  ای درباره آن است. این رساله را می تاریخ فرهنگ ایران و کوششی برای تدوین نظریه

ت در این رساله نظر کند و البته اگر آشنایی کمابیش دقیقی با منابع تاریخ فرهنگ ایران داشته باشد، ای که به دق خواننده

سر و ته بسیاری از منابع فرهنگ  های لغوی و ادبی بی در خواهد یافت که چگونه نویسندگان تاریخ ادبیات ایران با بحث

تنامه خواجه نظام الملک، در نهایت اجمال است، اما همین های طباطبایی، جز به سیاس اند. اشاره ایران را ضایع کرده
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مند بتواند راهی نو به دل  های اجمالی دعوتی به بازخوانی بسیاری از آن منابع و راهنمایی است تا خواننده عالقه اشاره

ر این رساله نظر ای د این منابع پیدا کند. تحلیل طباطبایی از سیاستنامه خواجه در نهایت استواری است. او از زوایه

ای پیش که سیاستنامه را نخست یک فرانسوی انتشار  اند. از سده کرده است که اهل تتبعات ادبی یکسره از آن بیگانه بوده

داد و ترجمه کرد، این کتاب در ایران پیوسته مورد توجه بود، اما من حتی یک مقاله جدی سراغ ندارم که آن را تحلیل 

اریخ اندیشه سیاسی را توضیح داده باشد. توضیح همین پیوندهاست که آن رساله را در متن نظام کرده و پیوندهای آن با ت

توان در تاریخ  دهد و طباطبایی کوشش کرده است نشان دهد که تاریخ ادبیات ایران را نمی سنت در ایران قرار می

ان را نوشت و اهل ادب ایرانی نیز از او تقلید ادبیات ادیبان نوشت. از زمانی که ادوارد براون نخستین تاریخ ادبیات ایر

های ادبیات مثله شد. نویسندگان تاریخ ادبیات هرگز به  کردند، بخش بزرگی از منابع تاریخ فرهنگ ایران در همین تاریخ

و  این نکته توجهی نشان ندادند که بخش بزرگی از تاریخ اندیشه در معنای عام آن در ایران در منابع ادبی جاری است

 هایی صرف ادبی توضیح داد. توان با اسلوب و روش ادبیات ایران ـ اعم از عرفانی و غیر عرفانی ـ را نمی

هایی که از طباطبایی تاکنون انتشار یافته، جالب توجه است که او  الملک و دیگر نوشته ی خواجه نظام این نکته در رساله

ی  را به اجمال یا تفصیل مورد بررسی قرار داده، اما او در همهنزدیک به یک صد اثر از منابع تاریخ فرهنگ ایران 

زده  ای سیاست های خود مجتهد است. این نگاه اجتهادی از این حیث نیز اهمیت دارد که او توانسته است در دوره بررسی

تی برای بحث نظری زدگی که پیوسته آف های سیاسی ایجاد کند و بدین سان از افتادن در دام سیاست ای با واقعیت فاصله

ای  زدگی از نوع آل احمد، که تجسم سوء نیت بود، اشاره های منفی این سیاست در ایران بوده است، احتراز کند. به نمونه

هللا  هایی از تاریخ ادبیات ایران دانشمندی مانند ذبیح کنم که لحن بخش کنم، اما نظر خواننده را به این نکته جلب می نمی

هایی که پیشتر نوشته شده بود، متفاوت است. او در واقع در بخش  نقالب نوشته شده، یکسره با بخشصفا، که پس از ا

ی  ی انقالب اسالمی بررسی کرده است. برعکس، هیچ نوشته ی صفوی تاریخ ادبیات خود آن دوره را از زوایه دوره

پردازی  ما او هرگز مرز میان نظریهای از آن نیست که پیوندی با سیاست نداشته باشد، ا طباطبایی و هیچ صفحه

ترین  کند. شاید او با این تلقی توانسته است راهی به دل برخی از مهم زدگی را مخدوش نمی ی سیاست و سیاست درباره

توان  دار سنت قدیمی ایران دانست. با این مالحظات می منابع تاریخ فرهنگ ایران باز کند و از این حیث او را باید امانت

کند  دار این سنت کوشش می میت کوشش طباطبایی در تدوین نظریه سنت در ایران پی برد. او به عنوان میراثبه اه

 راهی به دل آن باز کند، چنان که در کتاب اخیر او آمده است.

از نویسی ایرانی آغ ای درباره تاریخ مکتب تبریز بخش نخست دومین جلد تأملی درباره ایران است. این کتاب با مقدمه

های غیر تاریخی و ضد تاریخی نویسندگانی مانند شریعتی. اشاره به مورد  هایی نقادانه دیدگاه شود و نیز با اشاره می

ی فیلسوفان جدید تاریخ، تاریخ را مکان تکوین  شریعتی مورد جالب توجهی است. طباطبایی به دنبال بیهقی، و همه

زدایی ایرانیان را  های خود راه آگاهی دهد که با نوشته انی قرار میی نویسندگ داند و شریعتی را در زمره آگاهی می

زده، در  طلب و اهل عمل سیاست ای آشوب اند. تردیدی نیست که این انتقاد از شریعتی، به عنوان نویسنده هموار کرده

دانند، اما طباطبایی  اه میهای پنج های جوان ایرانی سال نماید. شریعتی را عامل آگاهی توده انگیز می نخستین نگاه شگفت

زدایی  طلبی ایدئولوژیکی شریعتی و ایدئوژیک کردن دین را بخشی از روند آگاهی در مخالفت با این نظر آشوب

داند، که در خالف اندیشه تاریخی قرار داشت. پیشتر به توضیحی که در صفحات  های چهل و پنجاه در ایران می سال

های منسوخ قرار دارد، اشاره کردم.  ی بازتولید سمی که در دل سنت ی از آرنت دربارهپایانی ابن خلدون و علوم اجتماع

ها این نکته به تلمیح گفته شده است که هر نوع بازتولید  در این اشارات طباطبایی به آرنت و نقادی او از ایدئولوژی
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تواند باشد. بدیهی است که شریعتی با  سنت، در شرایطی که مقدمات نقادی آن فراهم نیامده باشد، امری پرمخاطره می

های پنجاه ایجاد کند، اما او که تصوری از آن اژدهای سنت، که غم  خواست تحرکی در میان جوانان سال حسن نیت می

 توانست هموار کند. بی آلتی افسرده بود، نداشت با حسن نیت خود جز راه جهنم را نمی

توان فهمید که چرا او در طرح این نظریه سنت در ایران تا این حد  ی میهای اخیر طباطبای ی نوشته با بررسی مجموعه

کند عمل کرده است. گفتم که طباطبایی این بحث را از بیش از دو دهه پیش آغاز کرده بود، اما اجمالی از آن بحث را 

تجو کرد. درباره کند. علت این تأخیر را باید در رویکرد او به مشکل سنت و تدوین مفهوم آن جس اینک عرضه می

مفهوم سنت در علوم اجتماعی مطالب بسیاری نوشته شده است، اما در کشورهایی که شالوده سنت آنان، در قلمرو 

توان با صرف بحثی  مباحث نظری، به طور عمده بر منابع کتاب مقدس استوار است، سنت وضع پیچیده ای دارد و نمی

ها ابراهیمی  یح داد. الهیات و علوم دینی در کشورهایی که اساس دیانت آندر حوزه علوم اجتماعی همه ابعاد آن را توض

است، نقشی بسیار مهم در تدوین همه مباحث نظری داشته است و حتی با آغاز دوران جدید نیز هیچ بحثی در نسبت 

بی در تاریخ اندیشه شناسیم که بتوان بدون ارجاع به آن مطرح کرد. اقدام طباطبایی در تدوین کتا سنت و تجدد را نمی

سیاسی جدید ـ که البته بیشتر تاریخ اندیشه است تا اندیشه سیاسی ـ از این حیث دارای اهمیت است که اگر توضیحات او 

ای که طباطبایی طرحی از آن به دست  درباره سنت در اروپای مسیحی را ندانیم، معنای سنت در ایران، به گونه

کنند از طریق توضیح مفهوم فراگیر سنت در اندیشه دینی در اروپای مسیحی  ش میدهد، روشن نخواهد شد. او کوش می

توان به  نشان دهد که اسالم فاقد چنین مفهوم فراگیری از سنت بوده است و برای تدوین مفهوم سنت برای ایران نمی

نماید  ه در نظر همگان بدیهی میای که میان دو دین اسالم و مسیحیت وجود دارد، بی اعتنا ماند. این نکت تمایزهای عمده

که اسالم مسیحیت نیست، اما این امر مانع از آن نشده است که در تحلیل و توضیح ایران و اسالم از مفاهیمی که با مواد 

تاریخ و تاریخ فرهنگ اروپایی که به طور عمده مسیحی است، استفاده کنیم. من تنها به یک نکته اساسی که در استدالل 

گیرد که اسالم، به خالف مسیحیت،  انگیز را می کنم. او از تمایز اسالم و مسیحیت این نتیجه شگفت اشاره میطباطبایی 

ها را منسوخ نکرد. از این رو، تاریخ ایران دوره اسالمی با  ی شئون فرهنگی ایران باستان را جاهلی اعالم و آن همه

توان تأکید او بر اندیشه ایرانشهری  خ اسالم نیست. این جا میشود و تاریخ ایران عین تاری تاریخ صدور وحی آغاز نمی

ی ایرانشهری  ی تاریخ باستانی ایران، که طباطبایی اندیشه و بویژه اندیشه سیاسی ایرانشهری را فهمید. تجدید اندیشه

ه اسالم قصد های نخستین ایجاد کرد. با این شکاف وحدتی ک خواند، شکافی عمیق در وحدت و فراگیری اسالم سده می

ترین پیامد این وضع در ایران آن بود که نه ایرانیان  داشت بر محور کتاب و امت واحد ایجاد کند، خدشه دار شد و مهم

ترین ـ اگر نه یگانه ـ منبع سنت تبدیل شد. طباطبایی از این وضع به وحدت  در امت اسالمی حل شدند و نه کتاب به مهم

تر از آن است که بتوان  تر و فنی کند. توضیح او درباره این مفهوم سنت پیچیده عبیر میدر کثرت مفهوم سنت در ایران ت

توان گرفت و آن این که نسبت سنت و تجدد در  ی اساسی را می در این جا به آن اشاره کرد، اما از بحث او یک نتیجه

م راهی به سوی تجدد یا نوزایش ایرانی تر از آن است که با صرف بازگشت به ایران باستان یا صدر اسال ایران پیچیده

های سی و چهل  هموار کرد. خاستگاه شکست تجربه ایرانمداری رضاشاهی و آن نوع از اسالم خواهی را که در دهه

خورشیدی آغاز شد و به روشنفکری دینی و اصالح طلبی سیاسی کنونی رسید، باید در بی اعتنایی به این مفهوم پیچیده 

 سنت جست.

دهد که  های قدیم یا سنتی سنت توجه ندارد، بلکه نشان می ی بحث طباطبایی نیست. او تنها به رگه این توضیح همهالبته، 

تر کرده است.  با آغاز دوران جدید، جریانی تنومند در نظام سنت در ایران وارد شده و وحدت و در کثرت آن را پیچیده
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ابن خلدون، به صراحت گفته است که آن جایی که او ایستاده است، ای نمانده باشد، بویژه در  او، برای این که شبهه

ی صفحات مکتب تبریز جریان دارد و در  دوران جدید است و بر اندیشه تجددخواهی تکیه دارد. این تجددخواهی در همه

د توضیح دهد. کنند تاریخ زایش تجددخواهی در ایران را با اسلوبی جدی واقع اهمیت این کتاب در این است که کوشش می

توان گفت که مکتب تبریز تاریخ انقالب در ساختارهای  نویسی، می به عبارت دیگر، و با استفاده از مفاهیم جدید تاریخ

شد و  های جدید امکان پذیر می گیری از اسلوب اندیشه در ایران است. چنین تاریخی تنها از دیدگاه اندیشه تجدد و با بهره

جانبه به موارد تاریخ و تاریخ فرهنگ ایران. با تکیه بر چنین دیدگاهی است که طباطبایی  هالبته با نظری عمیق و هم

های نظام سنت در ایران ـ به گفته او نظام سنت قدمایی ـ از درجه اعتبار ساقط است. او  نشان دهد بسیاری از ناحیه

سنت مخفی کرده بود، اما با بسطی که به پیشتر این نتیجه گیری مهم خود در پشت اصطالح نه چندان قابل فهم تصلب 

رسد  تر مطرح کرده است. به نظر می تر و دقیق های خود داده، در فصل نخست مکتب تبریز این بحث را روشن دیدگاه

تواند از نتایجی طباطبایی  ی نظام سنت و نسبت آن با تجددخواهی در ایران نمی که از این پس هیچ بحث جدی درباره

 ف نظر کند.گرفته است، صر

××× 

آغاز شد. استقبالی که به این کتاب صورت گرفت، مبین این است ” نظریه انحطاط“ی هشتاد خورشیدی در ایران با  دهه

ی  ی حضوِر غایب طباطبایی در عرصه ی هشتاد دهه ایم. احتمال دارد دهه های درد حساس شده که الاقل به نشانه

 جرئت دانستن ما. یعنی آغاز روشنگری!ای جدید در  روشنفکری باشد و آغار دوره

 

 بخشدوموپایانی

ای پیش در ایران درگرفته است. با پیروزی  هایی است که از سده ترین بحث ی روشنفکری در ایران از مهم بحث درباره

ای در شکست جنبش روشنفکری ایران  ای کاری بر پیکر روشنگری و به نوعی آغاز دوره انقالب اسالمی که ضربه

ی روشنفکری نیز با شدت بیشتری دنبال شد.  بود و بحرانی که این پیروزی در ذهن ایرانیان ایجاد کرد، بحث درباره

ها  های سیاسی به کشورهای اروپایی و جذب شدن شماری از آنان در دانشگاه مهاجرت، یا فرار، بسیاری از فعالین گروه

ی روشنفکری دانست. بیشتر  ل شدت پیدا کردن بحث دربارهو مؤسسات پژوهشی این کشورها را باید یکی از عوام

های سیاسی ـ در جستجوی رمز و رازهای شکست خود و  کم هواداران این گروه همین فعالین سیاسی سابق ـ یا دست

ها وابسته بودند کوشش کردند بخشی از مطالعات و تحقیقات خود را به بررسی روشنفکری ایران  هایی که به آن سازمان

ی روشنفکری ایران در عصر ناصری بسته شد، به طور عمده،  ختصاص دهند. تردیدی نیست که از زمانی که نطفها

های چپ و چپ افراطی و  های تبلیغ و تحریک گروه سیاسی بود، اما بویژه تا زمانی که علی شریعتی با استفاده از روش

زده نبود.  باز کرد، روشنفکری ایران هرگز چنان سیاستها  ای در برابر ژریم پهلوی با ایدئولوژیک کردن دین جبهه

پیش از علی شریعتی نیز بخش بزرگی از روشنفکری ایران سیاسی بود و کسانی مانند جالل آل احمد کوشش کرده 

بودند اندیشه و قلم را به ابزاری علیه نظام خودکامه تبدیل کنند، اما هیچ یک از این فعاالن سیاسی در کسوت 

ی رمز موفقیت شریعتی در این  به مقامی در تبلیغ و تحریک نرسیدند که شریعتی به آن دست یافت. عمده روشنفکری

های چپ و چپ افراطی درآمیزد و از دو جبهه ذهن و  ی تبلیغ منبر را با تحریک گروه نکته نهفته بود او توانست تجربه

ار دهد. اهمیت چنین ترکیبی در این بود که از سویی شعور جوانانی را که به این ترکیب حساس بودند، مورد حمله قر

های امنیتی شاه قرار دهد.  ی کور دستگاه کرد، اما از سوی دیگر توانست خود را در نقطه جوانان را به خود جلب می
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دند و های امنیتی برای مبارزه با کمونیسم ایجاد شده بو الجیشی ایران این دستگاه تردیدی نیست که نظر به موقعیت سوق

 توانست داشته باشد. ترکیبی از آن دست که شریعتی توانسته بود ایجاد کند، جایی در استراتژی ساواک نمی

رازهای موفقیت شریعتی در تبلیغ و تحریک هنوز به طور جدی بررسی نشده است. آن چه به نظر من امروز جالب 

فریبی بیش از حدی است که در واقع او را در میان  ها و عوام توجه است سطح نازل سواد او در همه مباحث و زمینه

شناسیم که توانسته باشد این همه مطلب  ی روشنفکران ایرانی ممتاز کرده است. هیچ روشنفکر ایرانی را نمی همه

سرایی  شود، در صفحاتی که انباشته از یاوه ی جدید مربوط می هایی که به اندیشه سطحی و یا نادرست را بویژه در بخش

نویسی در میان  ی سیاسی ای از بیانیه پرداز غربزدگی، که نمونه ت، یک جا گرد آورد. حتی آل احمد نظریهاس

زند، اما همین آسمان و ریسمان بافتن و این ترکیب  تر از او حرف می روشنفکران ایرانی است، اندکی مستندتر و دقیق

داد که سری بسیار پرشور و دانشی بسیار  جوانانی قرار می را با تقلیدی از زبان شعر نو مبتذل آمیختن آن را باب طبع

های امنیتی پهلوی و جوانان کم تجربه و دانش نبودند که در دام ترکیب تبلیغی تحریکی شریعتی  اندک داشتند. تنها دستگاه

های چپ  ریانهای چپ یا متأثر از ج افتادند. جای شگفتی است حتی روشنفکری ایران که به طور عمده هواداران گروه

اعتنایی به آشوبی که شریعتی  بودند نتوانستند ـ یا جرأت نکردند ـ به موقع خطر شریعتی را دریابند. این بی توجهی یا بی

ها ایجاد کرد، و بیشتر از آن با استفاده از ابزار دین سدی در برابر روشنگری دست کم دو نسل برافراشت،  در ذهن

یگری به تحقیق درباره آن پرداخت. من این مقدمه را از این حیث آوردم که بخش موضوعی است که باید در فرصت د

شود تحت تأثیر افسونزدگی شریعتی است،  ی اخیر در ایران می هایی که درباره روشنفکری پنج دهه بزرگی از پژوهش

های  هایی که در سال نوشتهتوان به یکی از  های چپ وابسته باشد. برای نمونه به می حتی اگر محقق به ظاهر به جریان

ی روشنفکری در ایران نوشته شده و متن اصلی آن را دانشگاهی معتبر انتشار داده است مراجعه کرد.  اخیر درباره

های  کوشش شریعتی برای این که بینش»نویسد که  نامد می می“ لوتر بلندپرواز”ی این کتاب که علی شریعتی را  نویسنده

پذیر  تر شیعی خود درآمیزد، او را به پدیدارشناسی به سان یک گزینه دسترس بینی گسترده هگل و مارکس را با جهان

بگذریم از این که بیش از یک سده است که ایرانیان در انتظار ( ۹۴۶)روشنفکران ایرانی و غرب ص. « رهنمون شد.

رسد،  ه کرد، هر کسی را که از راه میدانند لوتر که بود و چ کنند و در این انتظار، و این که نمی لوتر روزشماری می

توانسته است  البلخ بوده، چگونه می ای از فضایل ی او ترجمه خوانند. اما بحث بر سر این است که کسی که رساله لوتر می

و پدیدارشناسی را در هم بیامزد. وانگهی، آیا در پنجاه « تر شیعی بینی گسترده جهان»هم لوتر باشد و هم هگل، مارکس، 

 ی هگل، مارکس و بویژه پدیدارشناسی هست؟ ی آثار شریعتی یک جمله با معنا درباره د مجموعهجل

کنم جز خوانندگان استثنایی به  طباطبایی در ابن خلدون و علوم اجتماعی که من پیشتر هم به آن اشاره کردم و تصور می

ی جدید در ایران تاریخی عدمی است، اما  شهاهمیت مباحثی که در آن مطرح شده پی نبردند، گفته بود که تاریخ اندی

کنند و  های ایدئولوژیکی اکتفا می های روشنفکری در ایران هم چنان به توصیف و توضیح ظاهر جریان نویسندگان تاریخ

کنند. به نظر من، برخی از تمایزهایی را که طباطبایی در  ی جدید عرضه می ها را به عنوان تاریخ اندیشه آن التقاط

هایی داده  ها توضیح ی آن هایی وارد کرده و درباره های اخیر خود، اگرچه نه به صورت منظم، اما به مناسبت هنوشت

رسد که تا زمانی که از این دیدگاه به تاریخ اندیشه  نویسی اندیشه در ایران جدی گرفت و به نظر می است، باید در تاریخ

ی  ای بر نظریه ی دیباچه ای درباره رودی در مقاله نخواهد شد. بهار زنده نویسی جدید ایرانی آغاز نپرداخته باشیم، تاریخ

ای به این نکته اشاره کرده  محمد مرادی در مقاله توان تاریخ ایران را نوشت؟ و علی انحطاط ایران با عنوان چگونه می

دک تفصیلی گفته است که [ و خود طباطبایی نیز در نخستین صفحات مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی با ان۹بودند]
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ها از مارکسیسم و اسالم فراهم آمده باشد یا از عرفان و  های ایدئولوژیکی و التقاطی ـ و این مهم نیست که التقاط جریان

معنویت و به اصطالح مردم ساالری ـ مانعی در راه امکان تدوین تاریخ ایران هستند. تنها تاریخ آگاهی و بیداری تاریخ 

شوند. تاریخ  ها منتهی نمی اند و جز به بیراهه هایی ضد تاریخی و مخرب ها نظریه ها و التقاط ه ایدئولوژیاست در حالی ک

ها را  گوید بیراهه ها سخن می هاست، اما نباید گمان برد هرکسی که از این بیراهه قرن بیستم به نوعی تاریخ همین بیراهه

ها خود سقوطی ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ در همین  نتقاد از بیراههشناسد، بلکه برعکس این امکان وجود دارد که ا می

های تجدد در میان کارگزاران رژیم سلطنتی، و  ها باشد. مورد نراقی و شایگان و نصر، به عنوان منتقدان بیراهه بیراهه

ن حیث جالب توجه جایگاه و موضع نه چندان روشن آل احمد و شریعتی در این بحث، در میان مخالفان سلطنت، از ای

های دیگری را  های تجدد راه بیراهه خبری از ماهیت تجدد و زیر پوشش انتقاد از بیراهه ی اینان در بی است که همه

تری سوق دادند. تأکیدهای مکرر طباطبایی بر راه اصیل آسیایی  های هولناک ی پرتگاه هموار کردند و ایران را به لبه

شد و نه انتخابات، که گویا آن با  راقی که در صدر مشروطیت باید اجماع امت میی ن شایگان و این حرف نسنجیده

های تجدد، از این حیث اهمیت دارد که حتی امروز بازگشت به  های ذاتی ما سازگار است و این از بیراهه اصالت

ها ما را به  و این ایدئولوژیشود  های سیاسی انجام می های ما نیز زیر لوای ایدئولوژی مداری های ادعایی و سنت خویشتن

 آگاهی و بیداری هدایت نخواهند کرد.

گویند، در واقع، یک بیراهه بیش نیست  ی دینی کنونی از آن سخن می هایی که روشنفکری دیروز و نسخه باری، بیراهه

آورم و  اشاره میاند. این مقدمات را من از باب  های روشنفکری بویژه از پنج دهه پیش در آن گم شده که عمده جریان

های مکتب تبریز گفته است، طرحی از مشکل  هدفی جز این ندارم که با توجه به آن چه طباطبایی در نخستین فصل

هایی که در  ی کوشش فهمم، این است که به نظر او، به خالف همه ی طباطبایی می عرضه کنم. آن چه من از نوشته

ی جدید ایران وجود ندارد.  ران صورت گرفته است، تاریخ اندیشههای اخیر برای تدوین تاریخ روشنفکری ای سال

ی جدید مبتنی بر دستاوردهای تاریخ عمومی اندیشه در  آورد که اگر تاریخ اندیشه وانگهی، او این نکته را با تأکید می

های  من همه نوشته ایران نباشد، هیچ چیزی را روشن نخواهد کرد. اگر بتوان برهانی بر این ادعا اقامه کرد و به نظر

ای  توان توضیح همین مطلب دانست، در این صورت خدشه ی دوم طباطبایی ـ از ابن خلدون تا مکتب تبریز ـ را می دوره

ی تاریخ روشنفکری ایران انتشار پیدا  ی اخیر درباره هایی که در سه دهه سابقه بر اعتبار بخش بزرگی از رساله بی

مهم در توضیح طباطبایی در این مورد این است که روشنفکری ایران در خلئی ایجاد  ی کرده، وارد خواهد آمد. نکته

کنم، جز  شده است که با غیبت اهل نظر سنت قدمایی ایجاد شده بود. معنای این تعبیرها که من از مکتب تبریز نقل می

ی  یی خالی است است. در فلسفهی جدید، تاریخ اندیشیدن نیست، بلکه تاریخ پر شدن فضا این نیست که تاریخ اندیشه

رسد که طباطبایی با استفاده از همین حکم طبیعات  شد که عالم از خأل وحشت دارد و به نظر می طبیعی قدیم گفته می

اعتبار شدن سنت قدمایی در حوزه اندیشیدن ایرانی ایجاد شده بود،  کند توضیح دهد که خلئی که با بی قدیم سعی می

های حیات ایرانی قطع شده بود، خأل اندیشیدن  ای پیشتر پیوندهای نظام سنتی با دگرگونی چون سده شد و بایست پر می می

شد. و چنین شد. تا انتشار مکتب تبریز، طباطبایی  های سیاسی پر می بایست با مباحث سطحی ایدئولوژی سنتی می

او به مباحث جدید در نهایت اجمال است.  های ی سنتی عرضه کند و اشاره کوشش کرده بود طرحی کلی از تاریخ اندیشه

با مکتب تبریز طرح او به جایی رسیده است که ناچار باید موضع خود را در قبال بسیاری از مباحثی که به اجمال گفته 

ی  کنم توضیحی درباره ی جدال قدیم و جدید آمده، سعی می ی او که در مقدمه است، روشن کند. من با استفاده یک اشاره

 مطلب بیاورم.این 
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ی طباطبایی در مقدمه جدال  ای به داریوش شایگان آمده است. اشاره های جسته و گریخته های طباطبایی اشاره در نوشته

ای به این که  گوید با اشاره قدیم و جدید در مقامی آمده است که او از فاقد مبنا بودن بسیاری از اهل نظر معاصر سخن می

ی این دو کتاب، به تعبیری که در بخش  آید چیست؟ نویسنده بر غرب با نوری که از غرب میباالخره نسبت آسیا در برا

نخست آوردم، در کجا ایستاده است؟ این پرسش بویژه در مورد شایگان اساسی است. در مباحثی که موضوع بحث من 

ها وابسته به دفتر فرح  است، از او چهار کتاب منتشر شده است. شایگان، به عنوان ریاست مرکز گفتگوی فرهنگ

ای  کند و این که هیچ بیراهه گذشت، مویه می پهلوی، در آسیا در برابر غرب بر بسته شدن راهی که گویا از دل آسیا می

رسید، اما هم او در کتاب انقالب دینی چیست با تکرار همان مقدمات نتایجی یکسره متفاوت و در خالف جهت  به آن نمی

گشت، به ایرانیان  در نگاه مثله شده نیز اسکزوفرنی خود را که در انقالب اسالمی به دنبال گاندی مینتایج قبلی گرفته و 

نسبت داده است. بدیهی است که ملت ایران هندشناسی نخوانده بود و اشتباه آنان وجهی داشت، اما هندشناسی که از 

ا بیابد، باید از عقل سلیم عاری باشد و هندناشناس. به دنبال گاندی باشد، و او ر ۵۹پنجره دفتر فرح پهلوی در تهران 

ی آسیا به پرتگاه منتهی شد، نور ناچار  بیراهه بازی است: بعد از آن که راه بی چهارمین کتاب شایگان آیتی از شعبده

ننده کرد و خوا آمد. حدیثی که عنوان فرانسوی کتاب از آن گرفته شده، همین مطلب را بیان می بایست از غرب می می

فریفت، اما عجب این که این عنوان و البته  داند حدیث به چه واقعیت هوکناکی اشاره دارد به آسانی می غربی را که نمی

شد تا موضع عدمی  بایست به چهل تکه تقسیم می آمد و ناچار جهان می مضمون حدیث در جمهوری اسالمی به کار نمی

 ی آسیا در برابر غرب! ی استغفار انقالب دینی و نگاه مثله شده و در ادامه ی آن معلوم نباشد، البته، به نشانه نویسنده

شود، در واقع، جایی برای ایستادن  توان گفت که آن چه در ایران روشنفکری نامیده می های طباطبایی می ی بحث بر پایه

هر حال، نخستین گام در تجددخواهی  ندارد و در جایی نایستاده است که بتواند موضعی داشته باشد تا از آن دفاع کند. به

ای از تاریخ روشنفکری ایرانی ـ اعم از دینی و غیر دینی ـ برای  ی اساسی است که دوره ایران روشن شدن این نکته

های تاکتیکی برخی از  نشینی های نظری و بویژه با عقب همیشه به سر آمده است و بازسازی آن با امکانات کنونی بحث

توان مانند جالل آل احمد سیاسی بود و روشنفکران را به خادم  پذیر نخواهد شد. می از مواضع سابق امکانآنان و انتقاد 

زدگی خود آل احمد را. روشنفکری ایران، اعم  کند جز سیاست و خائن تقسیم کرد، اما این بحث چه چیزی را روشن می

تواند موضعی داشته باشد.  ده و در المکان ایستاده است و نمیاز این که آن را خائن یا خادم بدانیم، در خأل تکوین پیدا کر

دینان، به لحاظ اجتماعی، مشکل تاریخی و، به لحاظ نظری، مشکل  به این اعتبار خائنان و خادمان، دینداران و بی

 .معرفتی واحدی دارند. امروزه این بحث اساسی است و ما به مبانی نظری و روشناسی چنین تحلیلی نیاز داریم

کند از دیدگاه تاریخ اندیشه و تحول مفاهیم  مکتب تبریز، افزون بر این که بخش نخست کتاب مفصلی است که کوشش می

نگاری جدید ایران نیز هست.  های مقدماتی بسیاری در تاریخ ای از مشروطیت در ایران عرضه کند، آغازگر بحث نظریه

کند. این توضیح او از این  های فریدون آدمیت را دنبال می ژوهشطباطبایی در نخستین صفحات کتاب گفته است که او پ

ای به آدمیت و مواضع  ی تاریخ معاصر ایران با حمله ای درباره حیث اهمیت دارد که به دنبال انقالب اسالمی هر نوشته

یده است، اما در ی خود او، در سخنان آدمیت پیچ شد. اگرچه طباطبایی در مواردی، به گفته ی او آغاز می روشنگرانه

های آدمیت خواسته است جهت تحقیقات خود را نشان دهد. به عنوان مثال، طباطبایی در  واقع او با این اشاره به پژوهش

ی ایرانی آجودانی گفته است که در این کتاب به رغم عنوان آن  های کتاب ضمن اشاره به کتاب مشروطه یکی از حاشیه

ت و بویؤه دستاوردهای آن نیامده و کتاب بیشتر تصفیه حسابی با جریانی از ی مشروطی هیچ مطلب مهمی درباره

ی ملکم خان،  های به تاریخ روشنفکری در کتاب آجودانی کم نیست، اما بحث درباره روشنفکری ایرانی است. اشاره
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جودانی آورده، بحث های سطحی که آ الدوله و مستشارالدوله، بویژه با اجمال و اشاره رشیدیه، میرزا علی خان امین

های نخست مکتب  هایی که طباطبایی جسته و گریخته در فصل ی مشروطیت ایران نیست. به نظر من از اشاره درباره

توان به تاریخ روشنفکری ایران تقلیل داد. طباطبایی  ی مشروطیت او را نمی توان دریافت که نظریه تبریز آورده می

ی  داند که توانست نظام شرع را به حقوق جدید تبدیل کند. به عبارت دیگر، نقطه اهمیت مشروطیت ایران را در این می

های روشنفکری از بسیاری جهات جز مباحث  گرهی در تجدد ایرانی تبدیل شرع به حقوق جدید است نه بحث

 ایدئولوژیکی سطحی نبود.

توانست طرح شود و  کرده است، میاین بحث تنها به توجه به مقدماتی که طباطبایی در بحث از مفهوم سنت مطرح 

های  افتاد. اشاره ی آن توسط آجودانی می ی تصحیح شده نویسی در سراشیب خدمت و خیانت آل احمد یا نسخه گرنه تاریخ

کند،  ای از همین تبدیل شرع به حقوق جدید عرضه می ی مهم مستشارالدوله که نظریه بسیار ابتدایی آجودانی به رساله

ی  ی گرهی رد شده است بی آن که به اهمیت آن پی برده باشد. نظریه ه او به اشتباه از کنار این نقطهمبین این است ک

توان به دیگری تقلیل داد. در  ی روشنفکری ایران نیست و یکی را نمی مشروطیت ایران به ضرورت عین نظریه

های  هایی وجود دارد که باید با اسلوب های ملکمی آن، نکته انتقادهای آجودانی از روشنفکری ایران، بویژه جریان

ی سنت باز کرد، اما آجودانی به خطا گمان برده است که مشروطیت ایران عین  نویسی جدید و با تکیه بر نظریه تاریخ

ی ماهیت مشروطیت ایران را نیز مدیون فریدون آدمیت  نویسد که بحث درباره ی ایرانی اوست. طباطبایی می مشروطه

ی عرضه کرده است.  ای درباره جلد دوم ایدئولوژی مشروطیت با بررسی مذاکرات مجلس اول نظریههستیم که در 

ی روشنفکری و  هایی در تاریخ روشنفکری ایران نوشته است، اما او میان دو نظریه البته، خود آدمیت نیز رساله

های مختلف  بر تمایزهایی که میان ساحتنویسی جدید ایرانی جز با توجه به تأکید  مشروطیت را خلط نکرده است. تاریخ

رسد که طباطبایی با انتشار مکتب تبریز باب این  ها وجود دارد، پیش نخواهد رفت. به نظر می های آن اندیشگی و نظریه

 را باز کرده و بسطی جدید به توضیحات اجمالی پیشین خود داده است.

توان گفت به عمد ـ به مباحث جنجالی آن  های کوتاه من ـ می ارهاز انتشار مکتب تبریز چند هفته بیشتر نگذشته است. اش

شد و قصدم این بود که اشتهای خوانندگان احتمالی را تحریک کنم. به نظر من این کتاب در متن  کتاب مربوط می

به رود و  ی عطفی در مباحث نظری به شمار می هایی که در دهه هشتاد از طباطبایی منتشر شده است، نقطه نوشته

ها پیش گرفته بودند، اینک کمابیش غیر ممکن  توان گفت که سکوتی که تاکنون بسیاری نسبت به این نوشته جرئت می

های نظری در ایران آغاز شده باشد و تردیدی نیست که از بسیاری  رسد که دور جدیدی در بحث شده است. به نظر می

نخستین بخش این نوشته از حضور غایب او سخن گفتم که های جدید است. من در  جهات طباطبایی پیشگام این بحث

خورم که طباطبایی بیش از آن چه حضور دارد،  ی خودم تأسف می کنم توصیف ناروایی نیست، اما به نوبه تصور می

 حضور ندارد!
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