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ایران ،محل نزاع ایرانیان
مصطفی نصیری

دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران ،با مالحظات مقدماتی

بهمناسبت انتشار ویرایش جدید کتاب «تأملی در باره ایران/جلد نخست:

درمفهومایران»

پژوهشهاییکه متاسفانه

بهسامان رسانده و منتشر کردهاند ـ 
ایرانیانیکه پژوهشهایی را در باره ایران و مسایل آن  

در میان کلیه 
آنها را
میتوان  
بهجرات  
اینحیث  
نرفته و از  
جامعهشناسانه» فراتر  

غالباً از حد «تتبعات ادبی» ،یا در نهایت «پژوهشهای 
ویژهای
بهشمارآوردـدکترسیدجوادطباطباییوتأمالتفلسفیاوجایگاه 
ایدئولوژیکیووجهیازوجوه«زوالاندیشهوانحطاط» 
میتوانیم بگوییم که؛ تمام
دارند.اگر بخواهیم وجه تمایز تأمالت طباطبایی و آثارش را با آن دیگران ،در یک جمله مختصر کنیم  ،
بهعنوان یک «مشکل» فلسفی ،قبل از
آثار طباطبایی ،اعم از تألیف و ترجمه ،همگی تأمالتی نظری و روشمند برای طرح «ایران»  
نوشتهایدرباره


مجموعه
هیچ
نویسندهایاعمازایرانیو غیرایرانی،و  

طرحمشکالتآناست.چنینویژگیوتعریفی ،درباره 
هیچ
بهخالف همه کسانی که برخی موضوعات مربوط به ایران را مورد پژوهش قرار داده و نتایج
نمیکند .طباطبایی  
ایران ،صدق  
بهعنوان
میبایست 
گرفتهاند،معتقد استکهقبلازبررسیموضوعاتمربوطبهتاریخوفرهنگایران ،خودایران 
مترقیانه!خودرا 
بهنام «ایران» تعریف کنیم و
نسبت خودمان را با حقیقتی فلسفی  

زمانیکه نتوانیم 
یک «مشکل ـ »Problemطرح شود.ما تا  
نمیتوانیم مسائل و موضوعات آن را طرح کنیم ،زیرا ایران صرفا یک کشور عضو
«موضعی در خودآگاهی» ایرانی اتخاذ کنیم  ،
جمهوریآران و

هایی مثل عراق و افغانستان و ترکیه و 
نام 
بهتعبیر طباطبایی ،نامی در میان  
سازمان ملل با جغرافیای مشخص ،یا  
نامبخش» و از نوع «مفاهیم
پاکستان و  ...نیست تا قابل تبیین با مفاهیم علوم اجتماعی جدید باشد ،بلکه «ایران» مفهومی « 
بهاعتقاد کارل
همانطورکه  
کارل اشمیت با تحول تاریخی طوالنی ،و در یک کالم ،ایران یک «نظریه» فلسفی است  .
آبستن»  
سدههای اخیر ابداع شده باشند،
اشمیت؛ مفاهیم دوران «جدید» ،مفاهیمی یکسره نوآیین و بدون سابقه تاریخی نیستند که در  
بهنظر دکتر
صورتهایِ «جدید» ،عرفی شده و تحول یافته از همان مفاهیم «قدیم» الهیات مسیحی هستند .

بلکه این مفاهیم ،
طباطبایی نیز ،کشور ایران ،همانند کشورهای اطراف خود نیست که بعد از ممکن شدن تعریف «ملی» در پرتو نظریات
کردهاند ،بلکه ملیت ایرانی «امروز» ،صورت نوآیین و تحول یافته از «ملیت»
ناسیونالیستی ،برای خود «ملیت» تعریف ـ جعل ـ  
آنکه «مفهوم
بهعبارت دیگر ،قبل از  
بهخود جلب کرده است  ،
میباشد که نظر همه پژوهشگران خاورشناس را  
تاریخی «دیروز»  
اینکه؛ از نظر طباطبایی تا زمانیکه نتوانیم با «امر
ملی» در علوم اجتماعی جدید جعل شود ،ایران دارای «امر ملی» بود.نتیجه  
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نمیتوانیمبااستفادهاز
تاریخیاشرابفهمیم ،

منزلهایآنهمراهشدهومنطقحاکمبرسیر/صیرآندردورههای
ملی»ایراندر 
موضوعههای علوم اجتماعی

بهتبع آنْ مسائل آن را بررسی کنیم ،زیرا؛ مفاهیم و  
اصل
مفاهیم علوم جدید ،تاریخ ایران را تبیین و  
جدید ،اوال تنها قادر به تبیین علمی تحوالت پس از تکوین خود هستند ،و پرواضح است که امکان تبیین تاریخ قبل از خود را
بهنظردکترطباطبایی؛اگرچه«ایران»موضوع
میتوانندازعهدهتبیینتاریخیبرآیندکهخودفراوردۀآنهستند .
ندارند.ثانیاًتنها 
بهعنوان
تاریخهایایرانی،ایران 
اینجاستکهدرهمهآن 
نوشتهاند،امانکته 

تاریخهایایرانیبودهاستکهایرانیانوبیگانگان
همه 
میتوان گفت که
بهذهن  
بهمثابه یک «مشکل ـ پرابلم» لحاظ نشده است) .از باب تقریب  
دگرگونیهای تاریخی و  

«موضوع» 
دستاوردهمهکسانیکهوجوهیازمسائلسیاسیواجتماعیواخالقیوفرهنگیو...ایرانرابدونالتفاتیبه«مشکلیفلسفی»
دولتهایی است که در چند دهه گذشته،
پیچیدهاند ،تمثالً مانند دستاورد همه  

بهنام «ایران» طرح کرده و برای آن مسائل نسخه 

کردهاندمشکالتاقتصادیمثلتورموبیکاریو...
بهرسمیتبشناسند،سعی 
بهناماقتصادرا 
اینکهبخواهندیابتوانندعلمی 
بدون 
بهخودمیگیردکهبرخیازایندانایانقوم،درحالیبااستفادهازمفاهیمعلوم
آنجاصورت«کمدی» 
راحلکنند.این«تراژدی» 
بهنام ایران
پیچیدهاند که اوال اصالً اعتقادی به وجودِ تاریخیِ موجودی  

نسخههای مترقیانه 
جدید برای مسائل ایران یا ایرانیان  
گذشتهاشانجزویازتاریخ

نداشتهوندارند!!!ثانیاازایننکتهتغافلمیکنندکهاینعلومفراوردۀخودآگاهیمردمانیاستکهدر
بهتبعآنفاقد«آگاهیملی»بودند،اماایرانجاییاستکهمردمآندرتاریخکهنخود،هموارهصورتیاز
قدسانیامتمسیحیو 
کردهوبهپشتوانهآن،دربرابروروددرتاریخقدسانیامتعربیـاسالمیمقاومتکردهاست،نهتنهاخود
«آگاهیملی»راتجربه 
بهدست داده باشم،
اینکه مصادیقی  
را تابعی از تاریخ امت عربی ـ اسالمی نکرد بلکه تاریخ امت را ذیل تاریخ خود جای داد.برای  
بهعنوان فیلسوف اخالق ایران تثبیت کند ،اما در
بهنام آن روشنفکری اشاره کنیم که تالش وافی دارد تا خود را  
نیازی نیست تا  
بهنام آن مفتی «هگل پای در گِل» که بر
همینطور  

بهنام ایران را صراحتاً انکار کرده است!!.
عینحال و با شجاعت تمام ،وجودی  

همچنیننامخیلپیروانیازنوعِزوجیکهبهاشارتاو«سیرنابخردی
مصطبۀرهبریمعنوی«اصالحاتمدنی»ایرانتکیهزده،و 
یافتهاند ،اشاره کنم ،که از یک سو خود را متولی رهبری معنوی
ذاتگرایی هگلی»  
بهزعم خود در لفافه « 
در تاریخ» ایران را  
بیوطنیِ» عارفانه مولوی و کوسموپولیتیسم
سویدیگر ،مروجِ رسمی ملغمۀ التقاطیِ « 
میخوانند ،و از  
اصالحات مدنی ایران  
روشنفکرانهوپستمدرنانههستند.
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میگوید؛دروضعیتیکه
همینجابایداشارهکنمکهطباطباییمدعینیستکهماهیچنیازیبهعلومجدیدغربینداریم،بلکهاو 

میتوانیم از مفاهیم علوم جدید غربی طَرفی بربندیم که تغییری در
شرایط امتناعی بر فضای اندیشیدن ایرانی حاکم است ،زمانی  
نگونبخت»هگلیوتغییری
بهکارگرفتنمفهوم«وجدان 
بهعنوانمثالاودرهمینکتابموردنظرنحوه 
آنهادادهباشیم .
مضامین 
را که در مضمون آن داده است تا بتواند آن را با مضمون «باد بینیازی خداوند» عطاملک جوینی سازگار کند ،توضیح داده است.
صریحتر نشان داده است ،مفهوم «سکوالریزم» و
دمدستی نیز  
اصالحطلبی  

بحثهای 
یکی از مصادیق این اختالف که خود را در  
نظریهساز اصالحات مدنی ،دیرگاهی است که سودای «لوتر» اسالمی شدن
«پروتستانتیزم» هردو اسالمی میباشد که استاد ازل و  
بهموجبنظریهدکترطباطبایی،تازمانیکهنتوانیمـباالتفاتیبهتفاوتبنیادین
میسوزد.اما 
میپزد،ودرآتشحرمانآن 
درسر 
بهکار بستن آن جز به آشوب ذهنی نخواهد
دو دین مسیحیت و اسالم ـ تغییری در مضمون این دو مفهوم غربی وارد کنیم  ،
چنانچهدرهمینکتابتوضیحدادهشدهاست،اوال
انجامید،کهانجامیدهاست.ناگفتهنماندکهتغییردرمضامینمفاهیمجدید ،
اینجامحلیمناسببرایطرح
بهدالیلیکه 
کاربردیبسیارمحدودداردوثانیااجتهادی«سترگ»است،زیراعناصراندیشهایرانی 
آنهانیست،درکمونۀمتافورهایادبیدرآمدهاست.

دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران ،با مالحظات مقدماتی در مفهوم ایران» در میان آثار

کتاب «تأملی در باره ایران/جلد نخست:
میباشد ،بویژه
ویژهای دارد ،و درواقع نقطه ثقل آثار ایشان است که همگی در باره تدوین نظریه ایران  
دکتر طباطبایی ،جایگاه  
میشود که این کتاب در واقع
اینجا ناشی  
میباشد.اهمیت تأملی در باره ایران از  
ویرایش جدید که حاوی «تزهایی» برای ایران  
«تحریر»ی دقیق از «محل نزاع» دکتر طباطبایی و همه اعضاء کمپانی معظم روشنفکری ایرانی از هر رنگ و ایدئولوژی است.
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پیجویی علت این جدال ،همواره از
بودهاند ،و در  
کسانی که در یکی ـ دو دهه گذشته شاهد جدال طباطبایی با همه این مدعیان  
سویمدعیانبه«تندیزبان»و«خشونتکالم»و«اقتضایطبیعت»و«تکبّر»دکترطباطباییوصدها«عیبنهان»دیگرحواله
بهماهیتوعللاصلیاینجدال،که
بینالسطورـاینکتاب ،
میتوانندبادقتدرسطرهاـومهمترازآن،بادقتدر 
شدهاند ،
داده 
صورتبندیاجمالیازحقیقتاینجدالـ

باقیماندهسعیمیکنمیک
هماناچیزیجزایراننیست،پرتویبیفکنند.درچندسطر 
قدیموجدیدـارایهبدهم.
آنجاکهمحلتکوینیا«میهن»اینعلومدرغرباست،بنابراینتاریخی
علوماجتماعیجدید،درتکوینخودتاریخیاست،واز 
اینکه تغییری در
نمیتوانیم مفاهیم علوم جدید غربی را بدون  
اینکه چرا  
هم جز تاریخ و خودآگاهی غربی ندارد .درواقع سرّ  
برمیگردد کهعلومجدیدغربیمندرج در
بهکار ببریم،بهاینلطیفه 
آنهاداده باشیم،در بارهموادتاریخ و فرهنگایران 
مضامین 
نمیتوان «آگاهی
بیوطنی  
اینحیث مهم است که در  
ذیل «خودآگاهی ملی غربی» است.موضوع «وطن» در نظر طباطبایی از  
جهانآگاهی»است
جهانوطنی»نهپیامد« 
مهمترازآننوشت «.
نمیتوانتاریخملیداشت،و 
ملی»داشت،ودرغیابآگاهیملی 
بیوطنی،
همهجانیست.کسانیکهدرعیناعتقادبه 
میشود،بنابراینچیزیجزتحمیلخودآگاهیملیغربیبر 
ونهمؤدیبهآن 
پستمدرنوکاسموپولیتیسموعرفانیوامتیو،....بخواهندبهتدوینتاریخمحلصدورشناسنامهویاپاسپورتخود
اعمازانواع :
دستیازند،درحالحاضردوراهبیشترندارند.یابایدبهنظریه«امتواحده»برگردند،ویابایدبه«تقلید»ازنظامدستگاهمفاهیم
آنهابتوان
سادهترازآنیهستندکهبا 
هیچکدامازایندوراهتاکنونجوابندادهاست،درواقع 
آنهابپردازند،که 
غربیومضامین 
عالیمقامی همچون هگل تاریخ جهانی دولت را ذیل تحول در خودآگاهی آن
تاریخ پرفرازونشیب کشوری را نوشت که فیلسوف  
اینجاست که اندیشه دوران جدید دارای نسبتی با خودآکاهی ملی است و بدون دریافتی از این خودآگاهی
میکند.مسئله  
تدوین  
بهخودآگاهی ملی ،باید بتوانیم با «سنت متصلب» خود تعیین تکلیف
نمیتوان اندیشه متاصل داشت.از سوی دیگر ،برای رسیدن  

کرده و مفاهیم متناسب با مواد تاریخی خود را بسازیم.طباطبایی در این کتاب نشان داده است که ایرانیان دوره صفوی ،تقریبا
آنجاکهنتوانستندنظریهانحطاطسنتخودراتدوینوبابسط
همراهبابقیهمللراقیهدردروازهدورانجدیدقرارداشتند،امااز 
آگاهیتاریخیخود،خودآگاهیجدیدیراتکوینکنند،بنابرایندر«آستانه»دورانجدیدماندهوازوروددرآنمنعشدند.
میبینند.درواقع
بهنحویازانحاءسدراهخود  
اینجاخطمقدمرویاروییطباطباییوتمامکسانیاستکه نظریهایرانشهریاورا 

«محل نزاع» طباطبایی و کمپانی معظم روشنفکری« ،تحریری» جز «ملیت ایرانی» ندارد.التفاتی به ترکیب نیروهای جبهه مقابل
میدهد تنها
امتی ،نشان  
پانها و قشریون  
طباطبایی ،مثل انواع روشنفکران دینی و غیردینی و امتناعی و کلنگی ،و انواع  
مابهاالشتراک»ی که این جمع ناساز را در یک اتحاد تاکتیکی کنار هم جمع کرده و در مقابل نظریه ایرانشهری طباطبایی قرار
« 
بههم محکم کرده است،
داده است ،همانا «امر ملی ایرانی» است.فرهنگ و اندیشه ایرانشهری که همچون ساروجی اقوام ایرانی را  
ترکزبان همسایه ایران
پانترکهاست که در خدمت دو کشور  
تجزیهطلب ،بویژه  

مهمترین سد در برابر مأموریت انواع «پان»های 

اینهمانی»برقرار
سلفیگری،رابطه« 
آنها،ازرویعصبانیت،میاننظریهایرانشهریطباطباییو 
سخنگویان 
هستند.اخیرایکیاز 
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همینطور

همکهدرصددتعمیممفاهیمعلومجدیدغربیبراصالحاتمدنیایرانهستند،و
کردهبود.روشنفکراندینیواخالقی 
بهنوعی به
میدانند ،هرکدام  
هویتهای ملی  
روشنفکران غیردینی که بهترین راهِ حل شدن در جامعه جهانی را دست کشیدن از  
برخوردهاند.دریکموردبسیارکمیاب،فیلسوفاخالقکمپانیمعظمروشنفکریدینی،ازمغایرتازدواجو

دیوارمحکمایرانشهری
میدهدکهتأملو
حوزههایگشودهشدهدرخودآگاهیغربیاست.اینامرنشان 
فرزندآوریبااخالقسخنگفتکهازجدیدترین 
نظریهپردازی اخالقی آنان برای جامعه ایرانی ،ذیل تاریخ و خودآگاهی غربی صورت گرفته و این تأمل هیچ نسبتی با خودآگاهی

اینکه در طول سه دهه
بهخالف  
نمیکند.وباالخره قشریون دینی هستند که  
ایرانی و مواد فرهنگی و میراث تاریخی آنان برقرار  
نمیتوانندازایده«امتواحده»اسالمی
شدهاند،امادرنظر 
بهصورتگامـبهـگامازجمعکشورهایاسالمیرانده 
گذشته،عمالو 
دست برداشته و بازدارندگی تاریخی اندیشه ایرانشهری در ممعانت از تحقق عملی این ایده در گذشته و حال را فراموش نمایند.
جریانهای

جریانهایمقابلنظریهدکترطباطباییبهاینمعنینیستکه

بهعنواننکتهپایانیاشارهمیکنمکهالتفاتدرترکیب

میگیرند،
درمیآورند،درکنارطباطباییقرار 
ملیگرای»افراطیکهدرتمنایایرانیخیالی،پرچمشیرـوـخورشیدرابهاهتزاز 
« 
بستهباشند«،طمعخامی»بیشنیست.
بستهاند،اگر 
جریانهابرطباطبایی 

همکهاین
طمعی 

بهنظرمن،
زیرا 
...................................................
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