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افول خردگرایی و عدم گسست از مبانی ،دلیل عقبماندگی ایران؟
بررسی و نقد نظریه جواد طباطبایی
سعید عطار
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استاديار گروه حقوق و علوم سیاسى ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران

چکیده
مقاله حاضر با ارائه يک نظام دستهبندی از نظريات بر اساس تقابلهای دوگانه سوسوری ،نظريه «انحطاط
ايران» جواد طباطبايى را بررسى و نقد مىکند .بر اساس اين دستهبندی ،ابتدا ملت از دولت ،سپس عوامل
درونى از بیرونى و آنگاه رويكرد ذهنى از عینى تفكیک مىشوند .اين پژوهش با استفاده از روش توصیفى-
تحلیلى نشان مىدهد که نظريه طباطبايى ،نظريهای ملتباورانه بیرونى ذهنى است .در اين نظريه ،هرچند
بر عوامل درونى تأ کید مىشود ،اما در واقع ،بزنگاه تاريخى برای انحطاط ايران ،يورش ترکان سلجوقى و
مغوالن و حاکمشدن قشريت و تعصب ،يعنى الگوهای فكری و فرهنگى منحط است که باعث به هم-
خوردن رابطه عقل و شرع و افول خردگرايى شد .ذهنىگرايى و به حاشیهراندن عینیات در تحلیل پديده
عقبماندگى ،مهمترين ضعف نظريه انحطاط است .تأ کید بر عامل بیرونى با رويكردی ذهنىگرا و بى-
توجهى به واقعیتهای اجتماعى ،نظريه طباطبايى را بررغم جديت نظریاش ،تبديل به نظريهای با
تناقضات درونى برای تبیین عقبماندگى تاريخى ايران کرده است.
کلیدواژهها :نظريه انحطاط ايران ،جواد طباطبايى ،عقل و شرع ،حمله خارجى ،نقد نظريه.

 .1تاريخ دريافت ،9316/1/99 :تاريخ پذيرش1991/5/9 :
 .2رايانامهs.attar@yazd.ac.ir :
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مقدمه
گام اول برای ارائه تبیینى جديد از عقبماندگى تاريخى ايران دستهبندی نظريات موجود و
نقد آنهاست .نگاهى اجمالى به آثاری که پیرامون توسعه و عقبماندگى ايران منتشر شدهاند
نشان مى دهد که در اين آثار ،به اين گام اولیه اما مهم توجهى نشده است .از کتاب چرا ايران
عقب ماند و غرب پیش رفت کاظم علمداری ( )9312تا کتاب درخششهای تیره آرامش
دوستدار ( )9336و از کتاب موانع تاريخى رشد سرمايهداری در ايران :دوره قاجاريه احمد
اشرف ( )9331تا کتاب عقالنیت و آينده توسعهيافتگى ايران محمود سريعالقلم هیچکدام
نه تنها دستهبنديى از نظريات ارائه نكرده و مبانى اين دسته بندی را مشخص نساختهاند،
بلكه در اغلب آنها توجه اندکى به بررسى و نقد نظريات انديشمندان ايرانى شده است.
نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفى-تحلیلى ،تالش مىکند تا ضمن ارائه يک نظام
نظری دربرگیرنده ،از آن در تحلیل و نقد نظريه «انحطاط ايران» جواد طباطبايى
دستهبندی
ِ

استفاده کند .از اينرو ،مسأله اصلى ،نه توضیح و سپس نقد نظريه طباطبايى در همه ابعاد
آن ،بلكه تبیین آن نظريه بر مبنای نوعى دسته بندی ابتكاری از نظريههای مربوط به انحطاط
و عقب ماندگى ايران و سپس ،نقد وجوهى از آن نظريه است که در قالب دسته بندی فوق
برجسته شدهاند .نكته ديگر اينكه ،هرچند نظريه انحطاط طباطبايى نیز ،مانند هر نظريهپرداز
ديگری ،در گذر زمان تغییر يا تكوين پیدا مىکند (اين تغییر يا تكوين مىتواند نتیجه تغییر
شرايط محیطى يا تغییر درک نظريهپرداز به داليل متعدد از جمله بازتاب طرح نگاههای
انتقادی باشد) ،اما برای تحلیل و سپس نقد نظريه ،گز يری از ثابت کردن آن در زمان و
واکاوی نظريه بر اين اساس نیست.
روش دستهبندی نظریات
برای دستهبندی نظريات مىتوان از متغیرهايى مانند اقتصادی ،سیاسى ،اجتماعى و فرهنگى
استفاده کرد و بر اساس تأ کید هر نظريه بر يک حوزه ،نظريهای را اقتصادی ،سیاسى،
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اجتماعى يا فرهنگى دانست؛ با اين حال و بررغم برخى مزيتهای اين روش ،تقسیمبندی

بر اساس متغیرهایدوگانه مىتواند از خصلت دربرگیرندگى 9بیشتری برخوردار باشد .اين
شیوه تحلیل ،برگرفته از مطالعات فرديناند دو سوسور ،4زبانشناس سوئیسى ،است .سوسور

بر اين نكته تأ کید داشت که زبان ،نظامى از افتراقهاست .در اين نظام افتراقها تأ کید اصلى

بر تقابلهای دو وجهى است .به گفته ياکوبسن ،5هر مشخصه ممیز ،متضمن انتخاب میان

«دو برچسب يک تقابل است که ويژگى افتراقى خاصى را مىنمايند» 1.سوسور بر اين باور

بود که ارزش هر واژه در تقابل با واژه ديگر آشكار مىشود (اصل «تقابلهای دوگانه».)7

هرچند به نظر سوسور اين تقابلهای دوگانه ،آمیخته با نوعى سلسلهمراتب ارزشى و برتری-
دادن يكى نسبت به ديگری است؛ 8اما مىتوان از تقابلهای دوگانه به عنوان روشى برای

دستهبندی نظريات بدون ارزشگذاری میان متغیرها استفاده کرد.
نظام دستهبندی اين نوشتار با تأ کید بر اهمیت دو متغیر دولت و ملت در تحلیل پديده
عقبماندگى/توسعه ،اولین متغیرهای جفتى برای دستهبندی را دولت -ملت مىداند .بر اين
مبنا ،در يكى تأ کید بر دولت به عنوان دلیل عقبماندگى است و در ديگری ،استداللهای
مشابه در مورد عاملیت مردمى يا جامعه مطرح مىشود .به عبارت ديگر ،دلیل عقبماندگى

ايران براساس اين تحلیلها عوامل غیر دولتىاند .دسته اول را «نظريات دولتباورانه» 9و
دسته دوم را «نظريات ملتباورانه» 11عقبماندگى مىنامیم.

3. inclusiveness
4. Ferdinand de Saussure
5. Jakobsen

 .1کالر.111 ،
7. Binary Oppositions
8. Hanson, 26.
9. Nation- based Theories
10. State- based Theories
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برای دسته دوم از تحلیلها ،از مفهوم «ملت» 11استفاده شده است .معنای عام ملت
داللت بر هر گونه موجوديت اجتماعى دارد که دارای حداقلى از تشكیالت حكمرانى و اداره

سیاسى باشد 12.به جهت اينكه ملت در معنای خاص آن ،اشاره به واحدهای سرزمینى در
درون چارچوب مرزهای ملى و تحت حكمرانى دولتى مدرن دارد ،و بسیاری از نظريات،

آغاز عقبماندگى ايران را سدهها پیش از دوران مدرن مىدانند ،منظور از نظريات ملت-
باورانه ،معنای عام پیشگفته از ملت است .بر مبنای اين دستهبندی دوگانه ،در پاسخ به
چرايى عقبماندگى ايران گفته مىشود که دولت يا ملت دلیل عقبماندگى ايران بوده است.
ايران سرزمینى است که در طول تاريخ ،بارها در معرض تهاجم نیروهای خارجى قرار
گرفته و تمدنهايى از اين هجوم شكل گرفته و تمدنهايى نیز از میان رفتهاند .بر اساس اين
خصلت ژئوپولیتیكى ،دستهای از نظريات در تحلیل عقبماندگى ايران اشاره به عواملى
مىکنند که معطوف به نیروهای خارجى و نقش خارجىها در اين عقبماندگى است .از

اينرو ،هر کدام از اين تحلیلهای دولت يا ملتباورانه ،خود به دو بخش درونى 19و

بیرونى 14تقسیم مىشوند که اشاره به تأ کید بر نقش عوامل داخلى يا خارجى در عقب-

ماندگى دارد .از اين رو ،هر کدام از اين تحلیلهای دولتمحور يا ملتمحور خود به دو
بخش دورنى و بیرونى تقسیم مىشوند که اشاره به تأکید بر نقش عوامل داخلى يا خارجى
در عقبماندگى دارد؛ بنابراين عوامل درونى-بیرونى دومین ُجفت متغیرهای اين نوشتار را
تشكیل مىدهند.
نظريات ملتمحور و دولتمحور درونى يا بیرونى نیز به دو دسته مجزا تقسیم

مىشوند :ذهنى 15و عینى .11نظرياتى که به عوامل ذهنى تأ کید دارند ،ذهنیات را در مقام
11. nation
 .12عجم اوغلو و رابینسون.11 ،
13. internal
14. external
15. subjective
16. objective
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زمینهساز برای ظهور عینیات مىدانند .در اين چارچوب ،اولويتدادن بر «مضمون» به مثابه
مظروف يک اصطالح ،تأ کید بر اهمیت ذهنیات در مقابل عینیات است .نتیجه اين نظريات
خاص بسترهای ذهنى آن جامعه است.
اينکه عقبماندگى يک جامعه حاصل ويژگىهای
ِ
تأ کید بر فرهنگ ،انديشه ،فلسفه و مانند اينها به معنای رويكردی است که ما آن را نظريات
با پسوند «ذهنى» مىنامیم .در مقابل ،تأ کید بر روندها و نهادها به معنای اولويت با عینیات
است.
در مجموع ،نظام تقسیمبندی اين نوشتار ،نظامى متكى به دستهبندی هشتگانهای
است که ابتدا با تفكیک ملت از دولت ،سپس تفكیک درونى از بیرونى و آنگاه تفكیک
ذهنى از عینى مىکوشد تا نظريات مهم موجود پیرامون عقبماندگى و توسعهنیافتگى ايران
را دستهبندی و تحلیل کند .شكل زير ،شمای کلى اين دستهبندی را نشان مىدهد.
شكل  .9دستهبندی نظريات بر اساس سه تقابل دوگانه

منبع :نويسنده

بررسی نظریه
نظريه «انحطاط ايران» جواد طباطبايى ،يكى از مهمترين و منسجمترين نظرياتى است که
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توسط انديشمندی ايرانى برای تبیین عقبماندگى ايران طرح شده است .طرح کلى
طباطبايى مبتنى بر دو مفروض اصلى است :محتومبودن تجدد به عنوان تقدير تاريخى ما و
شكست انديشه تجدد (بستر دستيابى به توسعه) در ايران معاصر .از نظر او شكست تجدد
در ايران ،صرفنظر از جنبههای اجتماعى ،سیاسى ،اقتصادی و تاريخى ،ناشى از فقدان
انديشهای منسجم و نبود برخى مفاهیم بنیادينى است که بدون آنها ،شالوده هیچ دگرگونى
تاريخى عمدهای استوار نخواهد شد.
طباطبايى ،با يک پروژه فكری دو وجهى ،نظريهای در مورد عقبماندگى ايران طرح
مىکند که در آن ،ايدهها و مفاهیم نقش مهمى در تاريخ تحوالت دارند .پروژه فكری او بر
دو پايه اساسى استوار است :تاريخ تحوالت انديشه در اروپا از يکسو و تاريخ تحوالت
انديشه در ايران از سوی ديگر .مؤلفههای مهم در تحلیل تحوالت اين دو ،نسبت يا رابطه

میان عقل و شرع است 17.وی با طرح نوع رابطه عقل و شرع و بررسى آن در تاريخ تحوالت
ايران و اروپا مىکوشد تا داليل تجدديابى يكى و تجددگريزی ديگری را تبیین کند .در واقع
نسبت اين دو ،نظريه انحطاط ايران را شكل مىدهد.
اين کانون محوری الهام گرفته از اهمیت دين برای هگل و نوع نگرش او به دو مفهوم
شريعت و تقدير تاريخى است .هگل نظر تحقیرآمیز فالسفه به دين ُم َنزل را ناشى از جهالت

آنها مىدانست 18.ژان هیپولیت 19در پاسخ به اين پرسش که چرا مفهوم شريعت مورد توجه
هگل است مىنويسد« :شريعت از نظر هگل ،مانع در راه آزادی آدمى است[ ...اما به جهت
اهمیت دين برای انسان] شريعت بايد با عقل آشتى پیدا کند و در اين صورت ،عقل هم
21
خصلت ّ
مجرد خود را از دست مىدهد و با غنای زندگى واقعى هماهنگ مىشود».
 . 17وی در بسیاری از آثار خود ،به اهمیت محوری اين رابطه در انحطاط ايران اشاره کرده است؛ برای نمونه ،نک.
طباطبايى ،مکتب تبريز و مبانى تجددخواهى.52 ،
 .18پالمناتز91 ،؛ به نظر هگل ،دين ّ
مبین تصور انسان از ماهیت ذاتى روح است.
19. Jean Hyppolite
 .21هیپولیت52 -59 ،؛ جمالت داخل کروشه از نگارنده است.
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اهتمام طباطبايى به تحوالت فكری در فقه شیعه و گذار آن به نظام عرفى ،در متن گذار
شريعت زنده و جاندار معنا پیدا مىکند که هگل به
شريعت بىجان و جدا از زندگى به
ِ
ِ

خصوص در دوران جوانى به تأمل پیرامون آن پرداخته بود.

21

بر اين مبنا ،طباطبايى در کارهای متأخر خود ،طرح نظريه انحطاط را در قالب يک

پروژه دو بخشى با عنوان تأملى درباره ايران 22و تاريخ انديشه سیاسى جديد در اروپا 29دنبال
مىکند .اين پروژه را که در شش جلد تدوين شده ،مىتوان در ذيل تاريخ انحطاط :يكى
(ايران) و انحطاطانديشى و تجدد ديگری (اروپا) ،نوعى تاريخنگاری رابطه عقل و شرع

دانست 24.شیفتگى طباطبايى به رساله «يک کلمه» میرزا يوسف مستشارالدوله تبريزی و
نقد او بر ملكم خان و روزنامه قانون 25در آثار متأخرش دقیقا در همین توجه او به رابطه عقل

و شرع و ضرورت تبديل نظام حقوق شرعى به حقوق عرفى جديد است .او با تمايز میان
 .21نک .لوکاچ ،هگل جوان.
 .22طباطبايى تاريخ ايران را به دو دوره قديم و جديد تقسیم مىکند .به جهت اهمیت ايدهها برای او ،تقسیمبندیاش
در برخى از مواقع ،تغییر مىکند؛ اما در کل ،وی دوران قديم را دو مرحله تاريخ ايران باستان از آغاز تا فروپاشى
ساسانیان و تاريخ ايران اسالمى تا نزديک به دوره مشروطه مىداند .دوره جديد نیز شامل سه دوره گذار است که از
جنگ چالدران تا جنگهای ايران و روس و بروز ايده «انحطاط» ،دوره مكتب تبريز ،از زمان اصالحات عباس میرزا
تا پیروزی مشروطه و بروز ايده «حكومت قانون» و در نهايت ،دوره سوم که شامل دو بخش پیروزی جنبشمشروطه-
خواهى تا شهريور  1921و از آن تاريخ تا دهه شصت و بروز ايده «انقالب» مىشود (نک .طباطبايى ،جدال قديم و
جديد.)17-11 ،
 . 29تاريخ انديشه سیاسى در اروپا نیز سه دوره از نوزايش تا انقالب فرانسه (دوره جدال قديم و جديد) ،از انقالب
فرانسه تا جنگ جهانى اول و در نهايت ،از جنگ جهانى اول به بعد (عصر حاضر) را شامل مىشود (نک .طباطبايى،
تاريخ انديشه سیاسى جديد در اروپا.)41-91 ،
 .24به نظر طباطبايى ،توماس آ کوئینى ،واپسین حكیم الهى سدههای میانه ،با ترکیب همه دستاوردهای نظری
فرهنگ دوره جاهلى اروپا و سنت مسیحى در نظام الهیات جديد ،راه تفسیر عقالنى مسیحیت و دگرگونى بنیادی در
سنت مسیحى و اروپا را هموار نمود (نک .طباطبايى ،جدال قديم و جديد.)281 ،
 .25طباطبايى ،مبانى نظريه مشروطهخواهى.14 -19 ،
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عقل و شرع ،به همخوردن رابطه آن دو را سرآغاز انحطاط ايران مىداند« :چیزی که به
صورت ايجابى در حرفهای من وجود دارد ...يک چیز است ...رابطه عقل و شرع در يک
دورهای از تاريخ فكری ما به هم خورده است .از اينجاست که من بحث انحطاط را مطرح
مىکنم ...بر اساس يک معیار عقالنى است که مىتوان طرح پرسش کرد و به تحقیق
پرداخت؛ همانطور که دانشمندان قرن چهارم ه ما هم چنین کردند .مطابق با همین معیار
عقالنى است که ما بايد سنتمان را بشناسیم».

21

در کنار اين دو قلوی مفهومى ،دوگاه ديگری نیز وجود دارد :تجدد/انحطاط ،که دو
مفهوم به هم پیوستهاند و در شرايط تصلب سنت و امتناع انديشه ،طرح يكى بدون ديگری

ديگری» آن يعنى انحطاط منجر به
امكانپذير نیست 27.طرح مفهوم تجدد بدون طرح «
ِ
بدفهمى هر دو مى شود (چنان که به نظر او شده است) .بر اين مبنا ،نظريه طباطبايى تالشى

برای نوشتن تاريخ تجد د در ايران از راه روايت تاريخ انحطاط است .او با تأمل در تاريخ
انديشه سیاسى در اروپا نتیجه مىگیرد که انديشیدن به انحطاط و پرسش از آن ،مقدمه بحث
از تجدد است .به نظر او ،گذار از انحطاط تاريخى جز از مجرای انديشیدن درباره آن
امكانپذير نخواهد شد .نینديشیدن تاريخى ما به انحطاط ،باعث غیبت تجدد از انديشه ما
شده است .انديشه سیاسى ايران به دوران قديم تعلق دارد و قادر نیست تجدد به معنای تفكر
درباره طبیعت و ماهیت دوران جديد را مورد تفكر قرار دهد.

28

طباطبايى ،بىتوجهى به دو قلوی تجدد/انحطاط را دلیل بدفهمى انديشه تجدد ،و
پانگرفتن انديشه انحطاط در تاريخ اير ِان پس از عصر زرين را خود نشانهای از انحطاط مى-
داند« :با توجه به تجربه مغرب زمین که از همان آغاز ،يعنى سپیدهدم فرهنگ يونانى ،به

انحطاط انديشیده است ،مىتوان گفت که فقدان مفهوم انحطاط در يک فرهنگ ،نشانه عدم
 .21طباطبايى« ،کارم نسخه پیچیدن نیست» ،گفتوگو با سیدجواد طباطبايى ،هفتهنامۀ شهروند.
 .27همو ،ابنخلدون و علوم اجتماعى؛ وضعیت علوم اجتماعى در تمدن اسالمى.8 ،
 .28همو ،درآمدی فلسفى بر تاريخ انديشه سیاسى در ايران.1 ،
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انحطاط نیست بلكه عین آن است» 29.به نظر او ،در کنار ظهور ايدئولوژی در عصر جديد،
در کنار نینديشیدن به انحطاط ،پیامدهای مهمى برای سنت و تجدد داشته است .ظهور
ايدئولوژی ،نشانهای از آزادشدن نیروهای نهفته سنت در پايان زايندگى آن است .بدينمعنا،
ظهور ايدئولوژی آغاز پايان عصر سنت است.
نیروهای مخرب سنت با دستآويختن بر توان ايدئولوژی ،سرعت روند پايانيافتن
همیشگى سنت را تسريع مىکنند .امكان ظهور عصر جديد را مىتوان در اين آوردگاه سن ِت
ايدئولوژيک شده مشاهده کرد .بر اين اساس ،وی دهههای اخیر تاريخ ايران را به

«پديدآمدن مجالى برای ارزيابى سنت فرهنگى ما ،در کلیت کذايى خود» 91تعبیر مىکند.
بستر مهیاشده امروزين ما ممكن شود بايد به مبادی بازگشت .او
برای آن که اين امكان در ِ
ِ
امكان گسست از وضعیت انحطاط (و انحطاطانديشى) را نیز «تنها» در متن انديشهای
پیرامون سنت-تجدد و گسست از منطق ايدئولوژی میسر مىداند« :طرح سنت در نسبت با
انديشه تجد د و دوران جديد ،از مجرای تغییر موضع اساسى در آگاهى و پرداختن به مبادی،
تنها موضعى است که مىتواند ّ
مودی به تجديد عهدی با انديشه فلسفى نوآيین باشد و اين
انديشه فلسفى نوآيین جز در مخالفت با ايدئولوژی ،يعنى منطق ايدئولوژی و نه ظاهر آن،
امكان پذير نخواهد بود».

91

از نظر او ،تاريخ ايران بررغم رخداد تحوالتى مهم ،تاريخى بدونگسست است و اين
عدمگسست ،عین انحطاط است؛ چرا که «تداوم تاريخى و فرهنگى ايران زمین در شرايط
زوال تدريجى انديشه و انحطاط تاريخى امكانپذير شده» 92است 99.او بر اين باور است

 .29طباطبايى ،زوال انديشه سیاسى در ايران.11 ،
 .91میرسپاسى ،تأملى در مدرنیته ايرانى.911 ،
 .91طباطبايى ،ابن خلدون و علوم اجتماعى.911 ،
 .92همو ،خواجه نظامالملک.11 ،
 .99در بحثهای متأخر طباطبايى ،اين بخش از آراء او تغییر کرده است .طباطبايى در نقد ايده جامعه کلنگى
محمدعلى همايون کاتوزيان ،طوالنى بودن تاريخ ايران و عدم گسست تاريخى را يكى از مزايای ايران در مقايسه با
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که ما در تاريخ خود نه اپوخه (دوران) بلكه پریيود (دوره) را تجربه کردهايم 94.از اين منظر،
ريشه تحوالت کنونى را بايد در سدههای گذشته جست« :سدههای پس از سقوط ايران زمین
تا واپسین دهههای آمادهشدن مقدمات مشروطهخواهى و شايد بحران ،بنبست و شكست
آرمانهای مشروطهخواهى و همراه با آن شكست تجدد ،در نهايت ،ريشه در مردهريگ
نخستین سدههای دوره اسالمى (پس از سقوط ساسانیان) دارد».

95

طباطبايى ،قرنهای چهارم تا ششم ه را «عصر زرين فرهنگ و تمدن ايران» مىنامد.
چهره های شاخص عصر زرين ايران که کوشیدند توازن میان عقل و شرع ،ادراک شرع با
کمک عقل و در نهايت برتریدادن بر ِخ َردگرايى را برقرار کنند ،ابونصر فارابى ،مسكويه
رازی ،ابنسینا و چند انديشمند ديگری هستند که طباطبايى آنها را نمايندگان ِخ َرد ايرانى

مىنامد :فارابى با کتب آراء اهل مدينهفاضله و سیاستمدينه« 91نخستین انديشمند دوره
اسالمى ايران ...مؤسس حكمت راستین و ِخ َردگرا ...انديشمندی که به بحران سیاسى عصر
خود از مجرای فلسفه انديشید» ،97مسكويه رازی با کتب جاويدان ِخ َرد و تهذيب-
«يكى از بزرگترين نمايندگان خرد ايرانى ...و نخستین تاريخنگاری که معیار بررسى خود را

خرد قرار داده بود».

99

ساير ملتهايى مىداند که به صورت متقدم و متأخر در مسیر تجدد گام گذاشتهاند (نک .خبرگزاری دانشجويان
ايران).
ُ
 .94طباطبايى به نقل از تاريخنويس آلمانى ،کارل هیسى ،مىنويسد Epoche :در يونانى به معنای ِاعراض ،گسست
و نیز روندی است که گسستى در جريان واقعه ايجاد مىکند؛ در حالى که  Periodeبه هر دوره زمانى ]که نشان از

استمرار و پیوستگى با دورههای قبل و بعد دارد[ اطالق مىشود (نک .طباطبايى ،مکتب تبريز و مبانى تجددخواهى،
.)21 – 19
 .95طباطبايى ،زوال انديشه سیاسى در ايران.88 ،
 .91برای مطالعه بیشتر ،نک .فارابى ،آراء اهل مدينه فاضله1954 ،؛ فارابى ،سیاست مدينه.1979 ،
 .97طباطبايى ،زوال انديشه سیاسى در ايران.118 -122 ،
 .98برای مطالعه بیشتر ،نک .ابنمسكويه ،جاويدان ِخ َرد1977 ،؛ ابنمسكويه ،تهذيب االخالق.1981 ،
 .99طباطبايى ،زوال انديشه سیاسى در ايران 147 ،و .151
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او عصر زرين ايران را عصر اوجگیری «تشیع فلسفى» يا مكتب معتزله مىداند ،يعنى
دورهای که در آن عقل ،دايرمدار شده بود .او معتقد است که عمده جريانهای خردگرای
سدههای نخستین به نوعى به يكى از جريانهای تشیع فلسفى تعلق خاطر داشتند .در متن
اين نظريه ،افول خردگرايى به معنای آغاز عصر انحطاط است« :من سعى کردهام تا نشان
دهم که به چه ترتیب تا قرن چهارم ،پنجم و ششم هجری ،عقل معیار و ضابطه همه امور در
ايران و در اين گوشه از جهان اسالم بوده و حتى گرايش عمده آن بود که شرع را نیز عقلى
بفهمند .اما بعد از آن ...اين ترکیب و نظم میان عقل و شرع به هم خورد .هرچه ما در
تاريخمان تا آغاز دوران قاجار جلوتر مىآيیم ،اين نسبت ،بیشتر و بیشتر به نفع نظام شرعى
به هم مىخورد» 41.به نظر او ،با مرگ ابنسینا ،هزارهای آغاز شد که هزاره امتناع انديشه

سیاسى و بديههپردازی در عمل سیاسى بود.

41

اما چه مؤلفهای باعث افول ِخردگرايى و آغاز عصر انحطاط در ايران شد؟ وی حمله

ترکان سلجوقى و يورش مغوالن را عامل سقوط ايران مىداند .به نظر طباطبايى ،هرچند
نطفههای انحطاط و زوال را مىتوان در سدههای اولیه پس از سقوط ساسانیان و دولتهای

مهاجم به ايران يافت 42،اما در مجموع ،فرهنگ و تمدن ايران زمین در برخورد با تاريكى-
های قشريت و تعصب ترکان ،يكسره به زوال رفت .اين هجوم زوالساز ،ناشى از کشمكش-

های استقاللطلبانه ايرانیان با دستگاه خالفت بود« :بدينسان ،دستگاه خالفت برای اندک
زمانى ،پشتوانه و يارانى مطمئن در غالمان ترکتبار پیدا کرد و با چیرگى ترکان ،ايرانزمین
تاوان گران درگیری خود با دستگاه خالفت را پرداخت و برای هزارهای که با برافتادن خاندان-
ِ
 .41طباطبايى« ،کارم نسخه پیچیدن نیست گفتوگو با سیدجواد طباطبايى» ،هفتهنامه شهروند.
 .41همو ،زوال انديشه سیاسى در ايران.199 ،

 .42اين ديدگاه ،بسیار شبیه به ديدگاه عبدالحسین زرينکوب است .برای مطالعه ديدگاه زرينکوب ،نک .زرين-
کوب ،دو قرن سکوت (سرگذشت حوادث و اوضاع تاريخى ايران در دو قرن اول اسالم از حمله عرب تا ظهور دولت
طاهريان)1988 ،؛ زرينکوب ،روزگاران :تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی.1987 ،
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تبار سامانیان و بويیان آغاز مىشد در تاريكى قشريت و تعصب فرو رفت...
های ايرانى ِ
چنین بود که ...داناترين دشمن خالفت برای همیشه از میدان خارج شد» 49.و اين روند تا

سده ششم کامل شد .همزمان با سقوط ايران زمین به دنبال يورش مغوالن ،آرايش عناصر
فرهنگ عصر زرين به طور کامل به هم خورد و با چیرهشدن ترکیب شريعتمدارانهای که با
الزامات دوره جديدی در تاريخ ايران سازگار بود ،دورهای که آن را «قرون وسطای» ايران
نامیدهاند ،انديشه تاريخى و خردورزی به زوال رفت .با به هم خوردن تعادل میان عقل و
شرع ،سنت ايرانى گرفتار تصلب شد 44.از اين رو ،با حمله ترکان و مغوالن ،نطفههای
انحطاط تبديل به نوزاد انحطاط و پس از آن با استمرار تعصب و قشریگری و با پايان
عصری که مالصدرای شیرازی آخرين عقلگرای آن محسوب مىشد ،نوزاد انحطاط به بلوغ
رسید.
طباطبايى با تحلیل سرگذشت پیشگامان ،سرنوشت آنها را نشانهای از دگرگونىهای
بنیادی در ايران مىداند .در سده ششم ،سرنوشت تلخ شیخ اشراق ،شهابالدين سهروردی
«نشانهای از آشتىناپذيری میان حكمت و فقاهت رسمى و دانشهای عقلى و میان درک
عقلى از ديانت و ِصرف توجه به ظاهر شريعت بود» 45.سلطه مغوالن در پى يورش آنان به
ايران ،ضربه نهايى را بر پیكر فرهنگ و تمدن ايران وارد ساخت .نتیجه تقويت عقلستیزی،
تبديل اهل تصوف به متفكران واقعى ايران و سلطه بىبديل آنان از يک سو و تقويت شعر
عرفانى به عنوان برترين تجلى نبوغ ايرانى بود که اين يورش ،بسترهای آن را به طور کامل
فراهم کرده بود.
ممكن است در بررسى اجمالى از آثار طباطبايى اين چنین به نظر برسد که انحطاط
ايران يكسره معطوف به عوامل داخلى است ،اما با نگاهى دقیقتر به آراء او مىتوان گفت که
 .49طباطبايى ،زوال انديشه سیاسى در ايران.112 ،
 .44همو ،مکتب تبريز و مبانى تجددخواهى.54 -55 ،
 .45همان.118 ،
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انحطاط ايران ،با حمله خارجى اتفاق افتاد .در نظر طباطبايى ،يورش خارجى (از حمله
تازيان تا مهمتر از آن ،يورش ترکان و مغوالن) رگههای انحطاط را تبديل به واقعیت انحطاط
کرد .بررغم آنکه طباطبايى در يكى از کتب خود بیان مىکند که «هیچ مقولهای به اندازه
نقش ايرانیان در تخريب بنیان ايرانزمین عمده نیست» 41،اما با توجه به مجموعه آثار او

مىتوان گفت که او بر اين اعتقاد است که با حمله سلجوقیان و يورش مغوالن و در نتیجه،
افول جريانهای تشیع فلسفى و سیطره اسالم قشری و عرفان زاهدانه و صوفیانه و در
مجموع ،با امتناع تفسیر فلسفى ديانت ،عصر زرين فرهنگ و تمدن ايران به پايان رسید 47.او

در اين مورد مىنويسد« :با سپریشدن عصر زرين فرهنگ ايران ،يعنى با چیرگى ترکان
سلجوقى بر ايرانزمین که انديشه ايرانشهری -يونانى دستخوش کسوف جدی و به ويژه با
يورش تمدن برانداز مغوالن ،از بنیاد دچار تزلزل شد ،بقای انديشه عقالنى به باد فنا رفت و
ست در عمل و امتناع
دوره ای در تاريخ انديشه و عمل ايرانى آغاز شد که ما از آن به دوره بنب ِ
ِ
48
در انديشه تعبیر مىکنیم».
اين هبوط تمدن ايرانى حتى تا آغاز سده اخیر نیز ادامه پیدا کرد .در دوره اخیر ،در
حالى که سنت مىتوانست امكان ورود به دوران جديد را فراهم کند ،آنچنان گرفتار تصلب
شده بود که زايندگى خود را از دست داده بود .از اينرو ،در شرايطى که انديشه سیاسى ايران
در عصر زرين ،يعنى سیاستنامهها ،با يورش مغوالن به رسالههايى برای مجیزگويى تبديل
شده بودند ،در آستانه ورود به دوران جديد و با آشنايى اندکى که ما با انديشه سیاسى جديد
پیدا کرده بوديم ،تنها دستگاه مفاهیم اصول فقه اين امكان را مىداد که مبنايى برای بحث
نظری ايجاد شود .اين امر بررغم تالشها و استداللهای آخوندخراسانى ،عالمه نائینى و

 .41طباطبايى ،ديباچهای بر نظريه انحطاط ايران.459 ،
 .47همو ،زوال انديشه سیاسى در ايران 291 ،و .281
 .48همو ،ابنخلدون و علوم اجتماعى.7 ،
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چند تن ديگر 49به سبب پانگرفتن تجديد و تجدد در مبانى میسر نشد .در استمرار اين
انحطاط در دوران جديد ،نقش روشنفكران نیز کمرنگ نبود .در واقع ،نقش روشنفكران
سويه ديگری از همان منطق معیوب سنتگرايان بود.
آسیبشناسى طباطبايى از روشنفكران ،آسیبشناسى «تقلید مضاعف» است .در
حالى که هواداران سنت در تكر ِار بىتذکر سنت ،در اين توهم اسیرند که گويا شعله مشعل

سنت ،ابدی است (مقلدان گذشته سپریشده) ،مقلدان تجدد غربى در بىتوجهى به منطق
حضور مردهريگ سنت در دوران جديد و تصور پايان دوره سنت ،به اهمیت ايضاح اين
منطق بهايى نمىدهند 51.او در تحلیل روشنفكران دوره مشروطه مخصوصا روشنفكران
برآمده از درون نظام سنتى ،بررغم اذعان به اينکه آنها دارای ابعاد به نسبت منسجمى از
آگاهى به انحطاط بودند ،آنها را گرفتار عرفان سنتى در قالبهای ايدئولوژيک مىداند .اين
تى ايدئولوژيک شده ،مواد اصلى غربستیزی و بازگشت به هويت سنتى را فراهم
عرفان سن ِ

52
51
تى ايدئولوژيک ظهور کرد
کرد .توهم «آنچه خود داشت »...از درون اين عرفانهای سن ِ

و در شرايطى يكهتاز شد که سن ِت عقیمشده ،نیازمند نیروی ايدئولوژی بود.

59

 .49طباطبايى« ،تجدد سیاسى يعنى حكومت قانون ،گفتگو با دکتر سیدجواد طباطبايى».119 ،
 .51همو ،جدال قديم و جديد.8 ،
 .51حقدار.11 ،
 .52سالها دل طلب جام جم از ما مىکرد /وانچه خود داشت زبیگانه تمنا مىکرد (حافظ).
 .59داريوش شايگان ،در قالب بحث دوپارگى معرفتشناختى ،آن را روندی از کژتابى ( )distortionمىداند که
از طريق روکشکاری تبديل به عمل مىشود .به نظر او ،فكر ايدئولوژیزده کردن سنت و آگاهى کاذب ناشى از اين
روند باعث گرفتارشدن در شكافى بنیادی مىشود (برای مطالعه بیشتر ،نک .شايگان19-11 ،؛ و خدابندهلو-119 ،
)589؛ هرچند طباطبايى کارهای دهههای گذشته شايگان را نیز در قالب الگوی تحلیلى نقد راديكال روشنفكران قرار
داده و آثار جديد او را قابل تأمل و با انديشهای در مبانى سنت مىداند ،اما به نظر طباطبايى ،او نیز در نهايت نتوانسته
به تأمل در مبانى انديشه غربى بپردازد.
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اکنونیت ما را دقت در کانون محوری بحران و گسست
او در نهايت ،راهكار تحول در
ِ

از آن مى داند .به نظر او ،بحران کنونى ما ريشه در بنیادها دارد و تا زمانى که نتوان بحث را از
ظواهر به مبانى انتقال داد و به تجديدنظر در آنها پرداخت ،راه برونرفتى پیدا نخواهد شد.

54

کنونى وضع انديشیدن ،ابزارهای مفهومى اين نقادی را ناچار بايد از
در اين راه و در شرايط
ِ
دستگاه مفاهیم انديشه اروپايى وام گرفت.

55

بازنویسی نظریه
مسأله عقبماندگى را از منظر جواد طباطبايى مرور کنیم :تجدد ،تقدير تاريخ ماست؛ اما
تجدد در ايران گرفتار شكستهای متعدد شده است .چرا؟ زيرا اين فرهنگ ،انحطاطانديش
نیست و نمىکوشد تا از مجرای پرسشهای فلسفى ،درکى عقالنى از وضعیت خود به دست
دهد .چرا فرهنگ ما انحطاطانديش نیست؟ به دلیل آنکه رابطه عقل و شرع در دورهای از
تاريخ فكری ما به هم خورده است .چرا اين رابطه به هم خورده است؟ چون که فلسفه و
انديشه عقلى به واسطه سلطه تمامعیار عرفان زاهدانه و صوفیانه به حاشیه رانده شد .چرا اين
اتفاق رخ داد؟ با حمله ترکان و مغوالن و حاکمشدن قشريت و تعصب ،يعنى الگوهای
فكری و فرهنگى منحطِ ،خ َردگرايى رو به انحطاط رفت و عصر زرين سدههای چهارم تا
ِ
ششم ه به پايان رسید .راهكار برای برون رفت از وضعیت کنونى چیست؟ بايد با انتقال
بحث از ظواهر به مبانى به تجديدنظر در مبانى سنت که با مجهزشدن به ايدئولوژی توان
پاسخگويى خود را از دست داده ،پرداخت تا افقهای معرفتى جديدی در اين گسست پديد
آيد.

 .54طباطبايى ،ابنخلدون و علوم اجتماعى.44 ،
 .55همو ،جدال قديم و جديد.7 ،
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نقد نظریه
نظريه انحطاط اير ِان جواد طباطبايى ،نظريهای منسجم اما دارای برخى کاستىهای نظری و
مفهومى است .جدا از تناقضهايى که در داوری طباطبايى در مورد روشنفكران ايرانى وجود

دارد 51،تناقض در نگاه او به تاريخ از يک سو و الزامات نظريه انحطاط از سوی ديگر فهم
پروژه او را دشوار کرده است .تاريخ برای طباطبايى ،تاريخ بزرگان و پادشاهان است .اين
رويكرد به تاريخ ،باعث شده تا او بحث زوال انديشه سیاسى در ايران را با فارابى آغاز و با
مالهادی سبزواری به پايان ببرد .در ادامه اين تاريخ بزرگان ،آگاهى از بحران نیز «به تدريج

از نخبگان به همه گروههای جامعه ايران سرايت کرده است» 57.نگاه طباطبايى به تاريخ
ايران و تأ کیدش بر يورش ترکان و مغوالن ،سیطره قشريت و تعصب مذهبى در میان
فرهیختگان جامعه ،نشان از تاريخى به تماممعنا نخبهگراست.
اين رويكرد طباطبايى به تاريخ را اگر در کنار اهتمام وی به ظهور نوعى «حوزه

عمومى» 58در آستانه دوران جديد تاريخ ايران 59قرار دهیم با نوعى پارادوکس نظری مواجه
مىشويم .به نظر مىرسد که منطق نظريه انحطاط طباطبايى ،منطقى شكلگرفته در حوزه
عمومى و مناسبات اجتماعى باشد که به زبانى ذهنیتمحور بیان مىشود .اين فضای
عمومى حاصل کنشهای ذهنى و عینى طیفهای بزرگتری از جامعه است که بىترديد
 .51در حالى که طباطبايى در کتاب جدال قديم و جديد ( ،)11 ،1982آثار میرزا يوسفخان مستشارالدوله را
التقاطى و فاقد بحثهای مهم در مبانى سنت و نقادی آن دانسته بود و پیش از اين در کتابهايى چون ابنخلدون و
علوم اجتماعى ( )915 ،1974مىگويد هیچيک از نويسندگان جنبش مشروطهخواهى (به استثناء عالمه نائینى)
تأملى در قانون نكرده بودند ،چند سال بعد در کتاب نظريه حکومت قانون ( )14 ،1981نه تنها ديگران را به عدم
توجه الزم به میرزا يوسفخان متهم مىکند ،بلكه رساله «يک کلمه» او را مبنای نظری تبديل شرع به نظام حقوق
عرفى ،اما مغلوب هوچىگریهای روزنامه قانون ملكمخان ،مىداند و يک فصل کامل از کتاب خود (فصل چهارم)
را به اهمیت ديدگاههای و رسالههای او اختصاص مىدهد.
 .57طباطبايى ،مکتب تبريز و مبانى تجددخواهى.17 ،
58. public space
 .59طباطبايى ،مبانى نظريه مشروطهخواهى 25 ،21 -22 ،و .77
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نخبگان جهان سنتى تنها بخشى از آن را تشكیل مىدهند؛ چنان که به روايتى ،گسترش
حوزه عمومى به قشرهای وسیعتری از جامعه (از طريق تضمین حقوق فردی و حق
مالكیت) ،باعث شد تا جوامع غربى به توسعه دست يابند.

11

بلوغ عصری که طباطبايى آن را «عصر زرين فرهنگ و تمدن» ايران مىنامد،
نمىتوانست خارج از مناسبات نیروهای اجتماعى و سیاسى جامعه رخ دهد .انديشهپردازی
شخصیتهای سیاسى-فلسفى ايران در عصر زرين ،بازتابى از اين واقعیت محسوب
مىشد.

11

نظريات اغلب خصلتى پسینى دارند و حاصل طرح مفاهیم برای تبیین

مناسبات موجودند .علم پیشینى با خصلت علماالجتماع تناسبى
ادهای رخداده و
ِ
رويد ِ
ندارد .البته طباطبايى با ترکیببندی مفهومى «ايدئولوژیهای جامعهشناسانه» 12،اين نقد را
بنبستى بر بنبست کنونى دانسته است.
دگرگونى دولتها و تحوالت فكری نخبگان خود نشانهای از انحطاطى بود که حاصل
برهم خوردن توازن نیروهای اجتماعى-سیاسى به سود انحطاطگرايان (نه انحطاطانديشان)
بود .از اين نظر ،فروپاشى شاهنشاهى ساسانیان ،نه به گمان طباطبايى نطفههای انحطاط
بعدی ايران ،بلكه خود نشاندهنده انحطاطى بود که در دهههای قبل از فروپاشى در
حوزههای سیاسى ،اجتماعى و اقتصادی رخ داده بود .در واقع ،بخش مهمى از رخداد

 .11برای مطالعه بیشتر در اين مورد با نگاهى نهادگرايانه ،نک .عجم اوغلو و رابینسون.1992 ،
 .11عالوه بر اين ،نظريه انحطاط در صورتى نظريهای کامل است که بتواند گروههای حاشیهای (گروههايى سرکوب
شده در روايتهای تاريخ رسمى يا در عبارت مايكل استنفورد« ،گروههای به حاشیه راندهشده در تاريخ» ،اما دارای
نقشى مهم در فراز و فرودهای جامعه) را نیز در تحلیل خود وارد کند .در مقابل جريانهای مسلط ،همیشه جريان
رافضى نیز وجود داشته که اگر نه نقشى مهمتر از جريان مسلط ،اما حداقل نقشى مهم در تحوالت جامعه داشتهاند
(نک .استنفورد« ،مدخلى بر فلسفه تاريخ :گذشته ،حال ،آينده».)95 ،
 .12او در کتب متعدد خود به ّ
کرات از اين ترکیب استفاده کرده است (برای يک نمونه ،نک .طباطبايى ،ابنخلدون و
علوم اجتماعى 47 ،99 -97 ،9 ،و .)917
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فروپاشى ،عینیت انحطاط جامعه ايرانى در دهههای قبل بود 19.تغییرات در جامعه و ضعف
دولت ،برآيند خود را در فروپاشى آن پادشاهى نشان داد.

طباطبايى با نگاهى از منظر فلسفه آگاهى ،در چارچوب عقل هگلى 14،تاريخ انسانى

را تاريخ برآمدن و افول ايدهها مىداند .برای هگل جامعه پديدهای «ذهنى» يا «عقالنى» و

«روحى» ،يعنى متأثر از تفكر و تعقل و نه برآيند کنشهای اجتماعى است 15.از اينرو،

وی« ،تاريخ را مكان پديدارشدن آگاهى ملى هر قومى» 11مىداند .اين چارچوب فكری به
معنای ذهنىکردن مقوالتى است که ريشههای عمیقى در هستى اجتماعى دارند .طباطبايى
حتى آنگاه که به عامل هجوم ترکان و مغوالن و نقش آن در زوال عصر زرين تمدن ايرانى
اشاره مىکند ،فرهنگ دونمايه و قشريت و تعصب را مسبب اصلى زوال مىداند.
بسط الگويى ذهنىگرا برای فهم تاريخ ايران ،دوره مشروطه را نیز شامل مىشود تا
جايى که او بدون اهمیتدادن به ديگر عوامل مهم ،چون شرايط و ساختارهای اجتماعى،
ماهیت نهادهای سیاسى و منافع سیاسى و اقتصادی هر کدام از طرفین نزاع در فراز و
فرودهای اين دوره ،دلیل شكست در گذار به توسعه را در ذهنیت ما خالصه مىکند« :اگر
بخواهیم سوالى را که پیشگامان مشروطه مطرح کردند بررسى کنیم بايد ببینیم ريشههای
توسعه در کجا قرار دارد .بايد ببینیم که آيا با ذهنیتى که ما داريم ،اصال توسعه امكانپذير
است؟»

17

 .19فرازوفرودهای متعدد پادشاهان در دهههای قبل از سقوط نهايى ،نشاندهنده بحران فزاينده درون جامعه و نظام
سیاسى بود .در چهار سال آخر منتهى به فروپاشى ساسانیان ،دوازده تن بر تخت نشستند و پس از چندی ،همه خلع
يا کشته شدند (نک .پیرنیا.)244 ،
 .14طباطبايى تأسیس پديدارشناسى وجدان ايرانى و طرح نظريهای از سنخ نظريه آگاهى هگل را نیاز مرحله کنونى
جامعه ما مىداند (نک .طباطبايى ،ابنخلدون و علوم اجتماعى.)914 -959 ،
 .15اتكینسون.59 ،
 .11طباطبايى ،جدال قديم و جديد.28 ،
 .17طباطبايى« ،مصاحبه با سیدجواد طباطبايى» ،مجله فرهنگ و توسعه.99 ،
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های متصرف در ايدهها ،کنشهايى با نتايج
نگاه به تاريخ از منظر کنش متقابل انسان ِ

پیشبینى نشده و همراه با بروز رويدادهای تصادفى ،رويكردی است که در خالف جهت
پروژه فكری طباطبايى قرار دارد .تاريخ اجتماعى برای او ،معادل تاريخ انديشه است .از اين

رو ،برای فهم داليل عقبماندگى بايد تاريخ ايدهها را روايت کرد؛ 18ايدههايى که در دستگاه
سنت ،واجد امكانات دگرگونساز بودند؛ اما حمله خارجى (آن هم نه به معنای دگرگونى در
ساختار دولت يا ساختارهای اجتماعى بلكه به معنای حاکمشدن ايدههايى عقبمانده که
باعث برهم خوردن توازن میان عقل و شرع شد) ،آن چیزی بود که عصر زرين را مبدل به
عصر ظلمات يا به زبان اين نوشتار ،عقبماندگى کرد.
على میرسپاسى ،با اشاره به نظريه هابرماس درباره تحول در جوامع بورژوازی اروپا،
بر عواملى چون ساخت طبقاتى ،وضعیت اقتصاد سیاسى و گسترش حوزه عمومى در آلمان
و انگلستان تأ کید و اشاره مىکند که در آلمان ،با وجود اينکه مهد فلسفه عقلگرا بود ،به
دلیل عدم وجود زمینههای مساعد اجتماعى و اقتصادی (به خصوص موقعیت طبقه
بورژوازی) ،ديرتر از انگلستان توانست از عقبماندگى خارج شود.

19

طباطبايى بر اين باور است که با افول جريانهای تشیع فلسفى و سیطره اسالم قشری
از سويى و عرفان زاهدانه از سوی ديگر ،راه تفسیر متفاوتى هموار شد که پشتوانه
خودکامگى نیز بود .از اينرو ،راه خودکامگى سیاسى را نیز دريافتى ِخ َردستیز از ديانت
هموار کرد؛ 71اين در حالى است که دريافتهای ِخ َردستیز از متون مقدس ،پديدههايى
هستند که در طول تاريخ و در تمام اديان وجود داشته است 71.اينکه چه تفسیر و دريافتى از

 .18طباطبايى« ،نقد روشنفكری دينى».
 .19میرسپاسى ،دموکراسى يا حقیقت :رسالهای جامعهشناختى در باب روشنفکری ايرانى.82 ،
 .71طباطبايى« ،نقد روشنفكری دينى».
 .71برای مطالعه دريافتهای ِخ َردستیز از متون مقدس مسیحى و يهودی حتى تا عصر حاضر ،نک .شاليشرت،
.1987
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متون مقدس هژمون مىشود به آرايش نیروهای اجتماعى و سیاسى موجود در جامعه،
رويدادهای دگرگونساز تاريخى و برآيند نزاعهای اجتماعى-سیاسى بستگى دارد .از اين
ً
زاويه ،هیچ دينى را نمىتوان واجد برداشتهای صرفا تسهیلگر خودکامگى يا بالعكس
دانست .مسأله نه در وجود دريافتهای مشخص از متونى مشخص ،بلكه در هژمونیک-
شدن تفسیری خاص به واسطه نزاعهای تاريخساز ،منافع بازيگران اجتماعى و اتكای
نهادهای مسلط در جامعه به اين تفسیرهاست.

طباطبايى (مشابه احمد فرديد) «صدر تاريخ ايران را ذيل تاريخ غرب» 72مىداند.

79

نظر او« ،انديشه مشروطهخواهى تاريخ واحدی دارد که در سدههای پیش در شرايط تاريخى
خاص در اروپا آغاز شده و در ديگر کشورها نیز بسط پیدا کرده است .مشروطیت در ايران

بخشى از اين تاريخ است» 74.آن جنبش ،بخشى از کل انقالبهای دموکراتیک است:

75

«دريافت ما از جنبش مشروطهخواهى و انديشه مشروطیت زمانى دقت الزم را پیدا خواهد
کرد که آنرا به عنوان ...لحظهای در "انقالبهای دموکراتیک" ...بفهمیم».

71

همانطور که تحلیل سلسلهمراتبى و صدر و ذيلکردن تاريخ توسط احمد فرديد ،ريشه
در تمايل روشنفكران دهههای گذشته به گرايش فلسفىدادن به دوگانگى شرق–غرب و
بازنويسى (نه بازخوانى) سنت فكری پديدارشناسى هايدگر 77داشت (که در آثار طباطبايى

نیز بررغم نقدهای راديكال او بر اين حلقه فكری ،رگههايى از اين تمايل ديده مىشود) به
لحاظ هستىشناسى و روششناسى نمىتوان آن را با درک جهان به مثابه يک کل و درک يک
 .72اين گزاره ،يكى از معروفترين جمالت احمد فرديد است که آن را از کتاب يكى از شاگردانش نقل کردهام
(نک .داوری اردکانى.)187 ،
 .79طباطبايى ،مکتب تبريز و مبانى تجددخواهى.17 ،
 .74طباطبايى« ،تجدد سیاسى يعنى حكومت قانون ،گفتگو با دکتر سیدجواد طباطبايى».118 ،
 .75در نظام هولیستیک طباطبايى ،منطقا تا آن کل درک نشود نمىتوان به دريافتى از جزء دست يافت.
 .71طباطبايى ،مبانى نظريه مشروطه خواهى.17 ،
77. Martin Heidegger
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رويداد به مثابه لحظهای از اين کل که بیشتر به بحثهای هگل نزديک است ،قابل جمع
دانست .تقابل دوگانه انحطاط/تجدد طباطبايى با درک رابطه عقل و شرع در متن رويكردی
هگلى به تاريخ ،نظريهای منسجمتر بود تا دستاويزی به سنتى که مهرزاد بروجردی آن را
«شرقشناسى وارونه» مىنامد.
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نتیجه
دستهبندی نظريات توسعهيافتگى/نیافتگى ،به معنای تالش برای تمايزبخشى به اين نظريات
است .اگر تمايزبخشى به مفاهیم را پروژه اصلى جريان تحولى بدانیم که باعث ظهور و
تكوين علوم در دوران مدرن شده ،تمايزبخشى به نظريات و دستهبندی آنها نیز تداوم منطقى

تمايزبخشى بین مفاهیم است .اسكات لش 79،مدرنیسم را فرآيند تمايزيابى و پست-

مدرنیزاسیون را فرآيند مسألهدار کردن اين تمايزها مىداند 81.از اينرو ،کارکرد تمايزبخشى

در علوم اجتماعى مانند کارکرد نظام تقسیم کار و تخصصىشدن در صنعت بوده است .نظام
دستهبندی هشتمحوری اين نوشتار بر اساس سه تقابل دوگانه ،مىتواند بسیاری از نظريات
پیرامون عقبماندگى تاريخى ايران را دستهبندی و از يكديگر متمايز کند.
جواد طباطبايى برای پاسخ به چرايى عقبماندگى تاريخى ايران ،نظريهای را برساخته
که مىتوان آنها را در قالب نظريات ملتباورانه بیرونى ذهنى تحلیل کرد .نظريه «انحطاط
ايران» طباطبايى ،از معدود نظريات مربوط به عقبماندگى ايران است که با وجود ذهنىگرا
بودن ،تأ کید زيادی بر عوامل خارجى دارد .بر اساس اين نظريه ،با حمله ترکان و يورش

 .78بروجردی شرقشناسى وارونه را گرفتار همان منطق شرقشناسى ،اما در سويه ديگر آن مىداند و مىنويسد:
«برای مناديان شرقشناسى وارونه ،غرب همان نقش من ديگر را بازی مىکند که شرق به گونهای سنتى برای شرق-
ِ
شناسان ايفا مىکرد» .نک .بروجردی.21 ،
79. Scott Lash
 .81لش.21 ،
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مغوالن و حاکمشدن قشريت و تعصب ،يعنى الگوهای فكری و فرهنگى منحط ،رابطه عقل
و شرع به هم خورد و خردگرايى رو به انحطاط رفت و عصر زرين سدههای چهارم تا ششم
ِ
ه به پايان رسید.
طباطبايى با نگاهى نخبهگرايانه از منظر فلسفه آگاهى ،تاريخ انسانى را تاريخ برآمدن
و افول ايدهها مىداند .اين ذهنىگرايى و غفلت از عینیات در تحلیل رويدادهای تاريخى و
بروز عقبماندگى تاريخى ايران ،مهمترين ضعف نظريه انحطاط اوست .نظريه طباطبايى،
ظاهرا استوار بر عوامل درونى است ،اما در واقع ،به نظر او بزنگاه تاريخى برای افول قطعى
ايران يورش ترکان و مغوالن بوده که منجر به سیطره قشريت و تعصب مذهبى در میان
فرهیختگان جامعه شده است .تأ کید بر عامل بیرونى با رويكردی ذهنىگرا ،اعوجاجات
درونى نظريه او و بىتوجهى به واقعیتهای اجتماعى نظريه طباطبايى را بررغم جديت
نظریاش ،تبديل به نظريهای بیش از حد پیچیده ،با تناقض درونى و نه چندان مناسب برای
تبیین عقبماندگى تاريخى ايران کرده است.
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