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مشتمل بر  کسویاز  نیاست که در تداول و محاجات منتقد ینیذوحد یمفهوم یصورت کلبه «یرانشهریا»

از  ییادکتر طباطب یصورتبند ای یرانشهریا هینظر»ناظر بر  گرید یو از سو« آن خیو تار یرانشهریا شهیاند»

در  مین شاهد بر بحران مفاهیبهتر گریکدیدو مفهوم با نیکه خلط ا شودیاطالق م «یرانیا دنیشیمنطق اند

 شهیاند ز؛یمتما ثیدو ح انیمخرب خلط م یامدهایپ نیترجامعه است. از مهم تیبخش نخبه و ال انیم

عنوان هب یرانشهریا هیو نظر یخیدر مقاطع مختلف تار یرانیا دنیشیعنوان نظام اندآن به خیو تار یرانشهریا

که  یهررانشیا هیاشاره کنم که نظر قهیدق نیبه ا توانمیم ،یرانیا دنیشیمنطق اند ضاحیدر جهت ا یکوشش

افتاده، در  ریدو سده به تاخ یکه حداقل برا یمواجهه با تجدد است، امر ای« معاصرت»مسئله آن  نیمهمتر

انده طلب و .... خوو سلطنت گرایگرا و سلفباستان یاهیعنوان نظربه دانندیخود را منتقد مکه  یافواه کسان

تا  اورمیب یرانشهریدوگانه ا یهاثیدر باره ح یحیتوض ،یبهتر دانستم قبل از هر سخن لیدل نیهمشود. بهیم

 هستند. ثیدرگرفت دوستان مشخص کنند که در موضع انتقاد از کدام ح زین ییاگر گفتگو

ها اند و من از آنکرده یریگموضع «یرانشهریا»از انحاء در مقابل  ینحوکه به یهمه کسان بایشد تقر عرض

 «یانشهرریا شهیاند» انیمشترک هستند و آن خلط م یکیئولوژدهیفاحش با خاستگاه ا یاشتباهاطالع دارم، در 

 زیتما نیها به ااز آن یاست که احد شدهافراد تاکنون مشاهده ن نیا انیاست. در م «یرانشهریا هینظر»و 

و  ت،سیآن دو ن «یهماننیا»بر  یلیدل ب،یدو ترک نیدر ا «یرانشهریا»باشد که جزء مشترک  افتهیتفطّن 

 یرانشهریا هشیبه نقد و رد اند یرانشهریا هینظر یجانداشته و به یمفروض نیکه چن میابیینفر را نم کی یحت

 صادر نکرده باشد. یرانشهریا هینظر هیعل یحکم یرانشهریا شهیدر اند یماتاز مقد ایرداخته باشد، نپ

 سم،یفاش ،یکتاتورید ،ییگراباستان ،یطلبمانند؛ سلطنت ییهاهیرایرا به پ «یرانشهریا» مینیبیم کهنیا

ه ندارد ک نیجز ا یلیدل کنند،یو ... متهم م ییادگرایو بن یگریسلف یو حت سم،یشوون سم،یونالیناس

 میقد که متعلق به دوران دنیشیاند تنظام و سن کیعنوان به «یرانشهریا» انیبه تفاوت روشن م سازان،هیرایپ

 یاهیعنوان نظربه «یرانشهریا»( و رانیا یحداقل دو هزار ساله دارد )دوره اسالم یـ قدمت قّنیبوده و ـ قدرمت

ازد، وقوف برقرار س دیجد شهیو نظام سنت اند رپاید یشگیآن سنت اند انیم یو نسبت یپل کوشدیکه م دیجد

که؛ اندجماعت پنداشته نی. اکنندیآن را مراعات نم« الحرب خدعة»از باب  اند،افتهیا اگر یو  اند،افتهین یو تفطّن

 شهیباره انددر یبحث یرانشهریا هینظر کهیاست، در حال یرانشهریا شهیمساوق با اند ،یرانشهریا هینظر

 ،یاسیس ،یفرهنگ ،یکیزیفها )اعم از متاآن دنیشینوع اند ای انیرانیا شهیاست که عبارت از اند یرانشهریا

 است.  یخیو ....( در ادوار و مقاطع تار یاقتصاد



 حیتوض ایرا در ادوار مختلف نشان و  شهیاند نیو مختصات ا یمبان کندیکوشش م یروش علمکه به یکس

 اریسبخواهان بازگشت به آن است. نکته  ایمذکور اعتقاد دارد و  شهیکه به اند ستین یمعن نیبدهد، الزاماً به ا

 یروشنفکر یهااست. در بحث یخیتار یبندموضوع دوره کنند،یکه منتقدان از آن تغافل م یگریمهم د

متعدد  یهاکه دوران شامل دورهحال آن کنندیوارد نم یزیتما« دوران»و « دوره»دو مفهوم  انیمعموال م

 نی. از اودشیم یگرید میپارادا نیگزیجا یکل میپارادا کیکه  شودیگفته م یبه مقطع یخی. دوران تارشودیم

 ینمقطع طوال نیکه ا دانندی( با چند دوره گذار ممیدوران )قد کیرا شامل  رانیا خیتار ییدکتر طباطبا ثیح

 است.  دنیشینظام اند کی ای یفکر میپارادا کیخود، متاثر از  یبا همه فراز و فرودها

ر هرچند د م،یبدان یدوران انقالب اسالم یعنیدوران  کی میتوانیبه ذهن، چهار دهه گذشته را م بیتقر یبرا

از  زییو ...، قابل تم یاسیدوره توسعه س ،یچند دوره مثل دوره جنگ، دوره سازندگ ،یخیدوران تار نیا

در عمل( است که با دوره مثال جنگ تفاوت دارد، اما  شتری)ب یالزامات یدارا ی. اگرچه دوره سازندگگرندیکدی

. اندلیانقالب قابل تحل ینظر یو با مبان ردیگیقرار م یانقالب اسالم میپارادا لینگاه کالن ذ درهر دو دوره 

آن  میکه دوران قد کندیم میتقس دیو جد میرا به دو دوران قد رانیا خیتار ییدکتر طباطبا یکه آقا میدانیم

را دوره گذار و انقالب  یتا عصر ناصر هیفو. از صردیگیرا در بر م هیتا صفو یاز دوره اسالم قنیاز آغاز، قدرمت

قرار  یخیدوران تار کی لیذ ثیح نیاز هی. فاصله از صدر اسالم تا صفوداندیم دیمشروطه را آغاز دوران جد

 نیا انداشته است. ب یمیپارادا فتیش ایو  یاساس رییتغ دنیشیاند یمبان یدوران طوالن نیکه در ا ردیگیم

است  میقد شهیتجدد مستلزم پژوهش در اند یمبان نیکه تدو رمیرا بگ یجه مقدماتینت نیا خواهمیم حیتوض

 رانیدر ا دیجد شهیدر باره اند ،یروش علم تیرعا ثیاز ح تواندینم یکس نیبنابرا باشد،یم یرانشهریکه ا

 نباشد. میقد شهیاند یورود در مبان ازمندیکه نکند، بدون آن یبررس

اند نداشته یممفهو یسینوخیتار یبرا یکرده است که قصد حیبه آن تصر ییطباطبااست که دکتر  یانکته نیا 

را  شانیدوره گذار است، ا اتیکه از خصوص میقد شهیآن به اند یختگیآم لیبه دل د،یجد شهیفهم اند یول

 ناست که دکتر وارد پژوهش در دوره باستا لیدل نیکرده و به هم ییمجبور به کنکاش در نظام سنت قدما

 بود یرانشهریا شهیاز اند یچه در دوره بعد از اسالم عمل کرده، آن عناصرآن رای)قبل از اسالم( نشده است ز

 هیر نظرد« آستانه»بکنم که مفهوم  یاجمال یااشاره دینکته هم با نیمنتقل شده است. به ا یبه دوره اسالمکه 

آمده، اما در آستانه  رونیخود ب میاز دوران قد یادیاز جهات ز رانیاست که ا تیوضع نیناظر به هم یرانشهریا

 دیدج یایهرچند در عمل به دن رانیا گر،ید یریتعبمتوقف مانده و هنوز نتوانسته وارد آن شود. به دیدوران جد

کند. درواقع شکاف  نیرا تدو دیجد یایدن ینظر، نتوانسته مبان ثیدر آن پرت شده است، اما از ح ایوارد و 

و  یو اجتماع یاسیو انحطاط س دنیشیدر دوره زوال اند انیرانیعمده ا یهایگژهیاز و عمل،نظر و  انیم

صورت روشمند پژوهش کند، امروز به رانیدر ا شهیاند تیه بخواهد در باره وضعک یاست. پس هرکس یفرهنگ

 رای، زرا نشان بدهد یوزامر شهیاند یاصول و آبشخورها ،یرا بکاود تا بتواند مبان یینظام سنت قدما دیالجرم با

 است.  یخیتار یامر شهیاند



 ردشمایرا نجس م یدر مقام نظر انسان غرب کسویاز  ینحله فکر کیسوال که چرا  نیپاسخ دادن به ا یبرا

کاف و ش یدوگانگ نیا یابیشهیر یبرا دیبا کند؟یها را مصرف مآن یهادر عمل تمام فراورده گرید یاز سو یول

 زیاست که لزوم توجه به تما نیا امیسع تمام پرداخته شود. یینظر و عمل به کنکاش در نظام سنت قدما انیم

جمله دکتر  نیرا نشان بدهم. احتماال دوستان، ا یرانشهریا هیو نظر یرانشهریا شهیدو ساحت اند انیم

 . دیشیاند توانیدر سنت نم یبدون موضع ایوجود ندارد  یاشهیکه بدون سنتْ اند انددهیرا شن ییطباطبا

 واقف نباشد گمراه «یینظام سنت قدما»و « نظام سنت» انیم زیبه تما یباز اگر کس ،یرانشهریا هیدر نظر

و  ما را اکنون دنیشیاست که  نحوه اند یمراد نظام سنت مییگویهرگاه از نظام سنت سخن م رایخواهد شد، ز

. ردکیم نییدر گذشته را متع دنیشیاست که اند یآن نظام ،ییاما نظام سنت قدما کند،یم نیمتع نجایا

ت. نظام سنت اس ئتیدر ه ییعدم تداوم نظام سنت قدما حیعبارت از توض یرانشهریا هینظرمسئله  نیترمهم

زمانه تن داده و از  یهااست که به پرسش ییدرواقع همان نظام سنت قدما ینظام سنت، مثل نظام سنت غرب

 ح؛یتوض نیشده است. با ا جادیا ینپرناشد یشکاف ران،یدو نظام در ا نیا انیعهده آن هم بر آمده است، اما م

گرفتار  یدر مقام نظر به چنان تصلب ییاز نظام سنت قدما یکه وجوه کندیاعالم م یرانشهریا هیکه نظر یوقت

از درجه اعتبار ساقط شده،  شهیهم ینمانده و آن وجوه برا یتحول آن از درون باق یبرا یآمده است که راه

 نی. با چنستین ییبر امکانات درون سنت قدما هیبخشها با تک آن اءیاح یبرا یاست که راه یمعن نیبه ا

نجاق س ییگرارا به باستان هینظر نیا توانیچگونه م ،ییاز نظام سنت قدما یوجوه یاعتباریبه ب یحیتصر

 کرد؟! 

 خیاردر ت جیرا دنیشیسه نوع اند انیمعتقدند؛ از م ،ییخود در نظام سنت قدما یدکتر از خالل بررس یآقا

( یرانیا یسینونامهاستیـ س یسینونامهعتیـ شر یونانیبا خاستگاه  یفلسف یاسیس شهی)اند نیزمرانیا

 هشیکرده، اند فایجهان اسالم ا ی( و حتی)دوره اسالم رانیا مینقش را در دوران قد نیشتریکه ب یاشهیاند

ان رفع گرفتار آمده، منظورش رقابلیغبه تصلب  ییکه نظام سنت قدما ندیگویم یاست. پس وقت یرانشهریا

 ای شیب ،دنیشیاند یهاکه مثال صورت ثیح نیاز ا هینظر نیدر ا توانیاست. البته م یرانشهریا شهیاند قایدق

ند هست ایدچار تصلب نشده و هنوز پو دنیشیاند یهاهمه صورت ای یبرخ ایشده بوده و  ادیکمتر از سه نوع 

لطنت و ... و س ییگرابازگشت به باستان یمناد یرانشهریا هیگفت که نظر توانینم ماکرد، ا رادیو ا دیچیو ....پ

هرحال . بمیبباران  یرانشهری( اثی)هر دو ح هیفلک سنگ فتنه عل قیاز منجن میکه خواسته باشاست، جز آن

 است. یررانشهیا شهیاز فرهنگ و اند یکرده، وجوه اءیو سقوط، دوباره اح یرا پس از هر فروپاش رانیچه اآن

با هدف  یخیدر ادوار تار انیرانیا دنیشینوع اند یو نقاد لیتحل ف،یعبارت است از توص یرانشهریا هینظر پس

 ستین یخود است. شک یخی( در ادوار تاریابیکام ای)اعم از منطق شکست و  شهیآن اند یمنطق گفتار ضاحیا

 کردهیم دایپ کیالکتیدر آن بستر د یرانیا« وحدت در کثرت»که  یاسیبستر س کیعنوان به« سلطنت»که 

 یکیزیعنوان افق متافبه «یزدیفرّه ا»و  است،یس یعنوان بستر فرهنگبه« و مُلک نید یتوأمان»است، و اصل 

 بودند.  یرانشهریا شهیسنت اند یاز جمله مبان استْیس



 یمنقض خیارت یمبان نیبازگشت مجدد به ا یبرا یسازنهیالزاماً زم ،یرانشهریا هیدر قالب نظر یمبان نیا فیتوص

ر ادوار د یرانیا دنیشیاست که نوع اند یخیتار تیواقع نیا ضاحیعبارت از ا یرانشهریا هیبلکه نظر ست،ین

در  هشیاند نیوجود داشته؟ ا یخیتار یمذکور و خودآگاه شهیاند انیم یچه بوده؟ چه نسبت یخیمختلف تار

 هیگفت که نظر توانیم یبندجمع کیو ...، در  ه؟شکست خورد یطیبوده و در چه شرا ابیکام یطیچه شرا

و  هاتیومقتیمل گریخود با د زیبه تما یرانیا تیمل یدر آگاه یرانیا دنیشیعبارت از تداوم نوع اند یرانشهریا

 است.  یخیآن در ادوار مختلف تار یمنطق گفتار ضاحیفهم و ا

به  ایمد به ع نامند،یو .... م سمیباستان و سلطنت و ناسونال رانیرا بازگشت به ا یرانشهریا هینظر کهیکسان

 به دنبال سلطنت باشد کسویاز  یرانشهریا هیکه نظر شودیهستند. وگرنه چطور م یخلط نیسهو، دچار چن

مُلک  و نید یتوأمان اءیدر گرو اح دل گرید یبوده و از سو یپهلو کیالئ آن سلطنت یخینمونه تار نیکه آخر

د و گرا باشهم باستان تواندیاست؟ چطور م یاسالم ینمونه آن جمهور نیدتریداشته باشد که جد استیس ای

(، چنان ی)البته همنوا با روشنفکران عرب یاز روشنفکران وطن یو ...؟ برخ سمیبرالیو ل یدنبال تجدد غربهم به

 یهاهیواجد سو ستیبایکه انگار م کنندیمتهم م ییگراو مطلق یکتاتوریرا به د یرانشهریا شهیاند

 .خوردیبه درد نم گرید لیدل نیهمو به بودیکهن م یایدر دن «یمردمساالر»

 یشهررانیا هیکه نظر میبدان مینخواه ایو  میندان کهنیا شوند،یحالت باهم جمع م کیتناقضات تنها در  نیا

 یرانشهریا هیاست که نظر یمثابه مصالحبه یرانشهریا شهیاند مینفهم کهنی. استین یرانشهریا شهیهمان اند

 نو دراندازد. یها طرحدارد با آن یسع

که « tradition»» ای« سنت»قرار دارد، موضوع معاصرت است.  یراشهریا هیچه در کانون نظرشد آن عرض

ر ه یبرا یمفهوم مدرن، نام کیعنوان به باشد،یمنتقل کردن و فرادهش م یو به معن نیالت«« traditio»از 

 ،ی( امر سنتTradition, Edward Shils, p 12است که از گذشته به حال منتقل شده است.) یزیچآن

 ن،دیشیاند یهاوهیش ،یمثل روابط اجتماع ،ییعنوان الگوهااست که در گذشته به یامر ،یو معنو یاعم از ماد

 یریجمع کث انی( م18و  17ساز، مرسومات و ... )همان، ص دست عیصنا ،یفن یهامهارت ،یاعتقاد یهانظام

که  دهدیمنشان  یخوبنکته به نیاند. االگو در آمده ورتصبه  لیدل نیها مشترک بوده و به هماز انسان

 زمانزمانِ حالْ به یجادر گذشته را، به ییمثابه الگوهاسنت به خواهند،یچرا م ،یو سَلَف ادگرایبن یروهاین

حال  زمان طیها با شراآن انیم یسازگار جادیانتقال آن الگوها به زمان حال، مستلزم ا رایمنتقل کنند، ز ندهیآ

ظامات خود را متناسب با ن دیانسان است که با نیا نده،یها به آبا انتقال آن یاست، ول دیجد طیکه شرا باشدیم

مثابه انتقال، شامل فرادادن نظام سنت گذشته و فراگرفتن آن به ای شنیآن سنتْ سازگار کند. پروسه تراد

را « و دهش داد»انتقال و  نیا توانیم یزمان نهااست و ت دیدر الزامات دوران جد یدر حال از موضع یمصالح

. میکن جادیا یسازگار د،یآن مصالح و الزامات دوران جد انیتا م میآن را بدان یشگیانجام داد که منطق اند

 . ستیدر کار ن یآن، تجدد یشگیمنطق اند ضاحیا یبه سنت برا یبازگشت نیبدون چن



ال تجدد در قب یآگاه نیتکو ثیجوامع مسلمان از ح تیوضع ،یاکشمر یبه عابد الجابر یبتوان با التفات دیشا

و  افته،یعبور از آستانه تجدد تفطّن  یکه به طرح مشکل سنت برا یکرد. نخست جوامع میرا به دو گروه تقس

 یامروز یمعتقد است که مسلمان عرب یمحروم هستند. عابد الجابر یایآگاه نیکه هنوز از چن یجوامع گرید

 یخود را با مراجعه به نظام معرفت یمعرفت یازهاید که تمام نانگذشته ساکن و )راکد( درمانده زمانچنان در 

 یراحتبه ،یعرب یبر فقه و علوم لسان یمبتن ییهمان نظام سنت قدما ایبعد در سده سوم به «نیعصر تدو»

 داشته باشد.  بلسال ق 1400با متون  یگانگیاحساس ب نیکه کوچکتربدون آن کنند،یبرآورده م

 کهیطور ده،یکرده و به امروز رس ریس یتحول چیراکد و بدون ه یدر زمان یقافت عربث خیتار ینظر جابربه

 ریبه تعب گذارد،یم شیاست که تمام گذشته او را به نما «یشگاهینما»همچون موزه و  یزمان حاضر انسان عرب

 ثقافت» کهنیبر ا دیبا تاک ی. جابر«کندیم یعرب گذشته خود را در حال زندگ»که او آورده است،  یگرید

هم ه آنبوده ک« زمان کی» یتا امروز، تنها دارا نیاز بدو تکو ،«یعقل عرب یبرا ییمبنا یمثابه ساختاربه یعرب

 د،یزیرا که عرب امروز م یزمان راکد: »سدینویمند است، ممکان یزمان یهانیّو بدون تع« و راکد ستایا»

 «. است ستهیگذشته آن را ز یهااست که اجدادش در سده ییستایا انهمان زم

با  یدر تعامل فکر یکه عرب امروز شودیو متوقف در گذشته، باعث م ستایدر زمان ا یزندگ ؛یاعتقاد جابربه

، تنها برعکس کند،ینم یو دور یگانگیتنها با آنان احساس بزمان گذشته، نه یاشهیو اند یادب یهاتیشخص

 یهمجوارو احساس آرامش و حُسن افتهیش  را کامل «خود» ای« ذات»و کنار آنان است که  انیم در

است که موضوع  یهی(. بد70و  47، صص 2009العاشرة العربی، الطبعةالعقل نیتکو ،ی)محمد عابدالجابرکندیم

 یآگاه نیتکو د،یجد اماتبا الز یقبل از سازگار کردن امر سنت ،یو مشکل تجدد در جوامع مورد نظر جابر

نوان عبه ییکه سنت قدما ییدر جا د،یسنت با الزامات دوران جد یسازگار یاست. تالش برا ییاستیخروج از ا

امتناع  طیتنها علم ممکن در شرا ،ییدکتر طباطبا ریتعبعاطل و عبث است. به یمشکل مطرح نشده، امر کی

 انحطاط است. هینظر نیامتناع و تدو طیبه شرا دنیشیاند دن،یشیاند

 «نظام سنت»چنان و هم شودیبه حال منتقل م یتمدنیافق فرهنگ کیدر تقارن با  ای میسنت قد درواقع،

است،  میکه سنت قد ماندیم میو در حصار موزه زمان قد میقد ثیو در همان ح شودیمنتقل نم ای ماند،یم

قلم از مجموع  نیجاکه اآن تا .دیآیپر شدن به وجود م رقابلیو غ قیعم یدو وجه سنت، شکاف نیا انیو م

ت که اس نیبفهمد، ا تواندیم «یمشکل فلسف» کیعنوان و طرح آن به رانیدر باره ا ییمباحث دکتر طباطبا

 ةدیچیدوگانه و پ« موضع»در  یتأمل نظر یبرا «یفرهنگیاسیس» ینیذوحد« موضوع»عنوان به رانیا« وضع»

دوباره همان « وضع» یبرا یامقدمه ای یْ چون افقهم م،یقد راندر دو« خالفتامت»ساختار  «رونِیبدرونِ »

 ییجانیهم «رانیمشکل ا»است. درواقع  دیدوران جد« در آستانه» ترِ دهیچیپ« موضع»در  ینیذوحد« موضوع»

 توانیم «یینظام سنت قدما»نه با استناد به  کسو،یدوگانه مورد اشاره را، از  «یهاثیح»که  شودیظاهر م

 گر،یدیرفع گرفتار آمده، و از سو رقابلیاست به تصلب غ یرگاهینظام د نیا راکهیداد، ز حیو توض ردوضع ک

نجام ا توانیم یغرب دیو دستگاه مقوالت علوم جد میاز نظام مفاه یاسیرا، نه با ق ییهاضاحیها و اوضع نیچن



 یخیمواد تار یسیمغناط دانیاز م یوتمتفا یسیمغناط دانیدر م ،«دیسنت جد»مثابه به زین نظام نیداد که ا

 ما ممکن شده است. شهیاند خیو تار

 نیتکو محل یفلسف یخارج از فضا یدارهایبا پد یقیچندان وث وندیپ ،یتجدد غرب یمفهوم یابزارها نیبنابرا 

و  آن را مضاعف یدگیچیدارد که پ زین یگریوجه د رانْ ی. اما متاسفانه مشکل اکندینم دایخود پ سیو تاس

 یبا مرزها یامروز تنها کشور رانیاست. ا «رانیا» یخیمفهوم تار یفیدوگانه و تأل تیو آنْ ماه کندیمشدّد م

 یخیتار ریدر س رانیچه گذشت، ابلکه چنان ست،یجهان ن یکشورها تیمشخص و نقشه خاص، همانند اکثر

 یباهم منطبق بوده، و گاه زهدو حو نیا یمرزها یبوده است که گاه «یفرهنگیاسیس» یخود همواره مفهوم

بوده است، که البته پرواضح است « وخصوصعموم» ،یبه اصطالح منطق ران،یا یدو وجه از هست نیهم رابطه ا

: یفیتأل تیبا ماه یمثابه موضوعبه رانیها الزامات خاص خود را دارد. پس وضع ا«حدّ» نیکه هرکدام از ا

، «ملتامت/ دولتخالفت»نسبت به دوگانه مضاعفِ  رونیبدرون ینیو موضعِ ذوحد تیدر موقع یفرهنگیاسیس

انه روشنفکر دنیشیو مذهب مختارِ اند ةقیکه به طر« شناسانهجامعه یهایئولوژدهیا»که از عهده  ستین یامر

ست. ا انیدر جر« جان یتا پا»که  یامانیب یکارهایار پهم در بحبوبه گرد ـ و ـ غبآن د،یشده استْ برآ لیتبد

در  وکسیاز  ،«رونیبدرون» یِنیدر موضع ذوحد «یفرهنگیاسیس» یِ نیذوحد داریپد کیمثابه به رانیدرواقع ا

ا ب یدر نسبت گر،ید یآن است، و از سو «میقد»تیکه وضع شودیوضع م« امتخالفت»با دوگانه  ینسبت

 .باشدیآن م «دیجد» تیکه وضع گرددیوضع م« ملتدولت»

 یدیجد« علم» ازمندیمورد اشاره، ن یهاثیدر ح دهیچیپ یِ مفهوم نظر کیعنوان به «رانیا» حیو توض وضع

 هینظر نیو تدو رانیفلسفه ا سیافتاده است. تاس ریبه تاخ تر،شیپ از دو سده قّنیَ آن، قدرمت سیاست که تاس

 است یزیچآن ةهم ن،یاست. و ا مکنو تنها علم م نیتریضرور دن،یشیامتناع اند طیو شرا تیخروج از وضع

 کیحل  رایبفهمد. ز «یمشکل فلسف» کیعنوان به رانیبر طرح ا ییاز اصرار دکتر طباطبا تواندیقلم م نیکه ا

 یْ امعه. درواقع هر جاشودیم سیخاص تاسحل آن مشکل یکه برا شودیممکن م «یعلم»، تنها با «مشکل»

شناختن همه  یبرا «یشناسجامعه»علم  کیکه  ستین گونهنیاخاص خود را دارد.  «یشناس»معرفت و 

 یمشکل که قبال ابدییم نیتکو ییعلمْ جا گر،یعبارت دکند. به تیکفا ایوجود داشته باشد،  یبشر یهاجامعه

باشد.  وجود داشته ینسبت به آن مشکل مورد نظر، آگاه کهنیتر امانده باشد، و مهم یباق نحلیو ال افتهیبروز 

 هررانشیکه موضوع آن جز ا یاو بر دانشگاه مل دیدانشگاه موجود و تاک هیعل ییدکتر طباطبا یآقا واضعم

 منظر قابل فهم است. نیباشد، از ا تواندینم

 

 ژهیبو ان،یدو نفر از اعضاء گروه پرن یکیکه  یمطالبم را با توجه به مسائل هیو بق کنمیبسنده م اتیکل نیا به

 پردازم. یمقدر م یپاسخ پرسشهااند، به  دهیکش شیپ یرانشهریدر باره ا نهایاز ادم یکی

 



 ییطباطبا یو امتناع نقد آقا امکان

دارد  دوست یشده است. هرکس لیتبد "خالف و تعرف" یبرا ییمد و مبنا کیبه  یرانشهریا هینقد نظر امروزه

خنان از س یهم بر گوشه ا  یرادیا د،یو چنان نگو دیسخن بگو نیچن دیبه او که با یاخالق یضمن پند و ارزها

است، حال آنکه اگر قرار  یمطبوعات هدو جمل یکیبه همه موارد، شامل  بیدر قر زیسخنان ن نیکه ا ردیاو بگ

نقد عمدتا و کال، متوغل در آثار مکتوب او خواهد بود که  نینقد شود، ا ییطباطبا یپروژه فکر یباشد روز

 او در آنجا طرح شده است.  هینظر

 ی. هر نقادتفکر و وجود است انیاز نسبت م ینوع نیتدو گر،ید یریو به تعب یپروژه فلسف کی ییطباطبا پروژه

معطوف  یتسیالجرم با ست،یدر دسترس ن یفلسف یمبان ثیآن از ح طیکه البته هنوز شرا هینظر نیاز ا یاساس

 باشد. دیبا یبه نقطه کانون

 دایپ ییدکتر طباطبا هیدر نظر دنیچیپ یبرا یدیجد هیزاو ،یرانشهریپرکار ا نیاز مخالف یکیقبل  یچند

 نکهیته ابود. الب یرانشهریدر ا نیبود، و آن فقدان عنصر د زیدادن ن یکیئولوژ دهیا یگرا یکرده بود که به نوع

پور  ییشخص که جال نیا رادیا دیاست. شا ممثل اکثر موارد مبه شه،یاند ایبود  هینظر یرانشهریمرادشان از ا

 شانیا رایکند ز ینم دایپ یرانشهریا هیبا نظر یدرست باشد اما از اساس ربط ده،ینام "برادر پان ترک"او را 

 یچگونه است، و اصوال آن وجود هینظر نیتفکر و وجود در ا انیداند نسبت م یهنوز نم ،یارانیمانند بس زین

در  یمقاله ا نکی. امثال نامبردگان فوق که سهل است. هم استیچ ردیگ یقرار م یفلسف شهیکه متعلق اند

 مفهوم زوال و انیم میدانشگاه تهران، فرق عظ ییسمنان وجود دارد که استاد بزرگ جامعه شنا انیتب تیسا

 بارهادو مفهوم  نیا انی( میتوسک ارمحمدی میاش )مر یدکتر یه نشده و به همراه دانشجوانحطاط را متوج

ده  ات،یاست و در زمان ح رانیدر ا یعلم جامعه شناس یپدر انیاز مدع یکیاستاد که  نیخلط کرده است. ا

مقاله  نیاست. ا یبرگزار شده، همان دکتر غالمعباس توسل شیالمال برا تیبه حساب ب لیها بزرگداشت و تجل

 یاسیس هشیانحطاط اند هی: )نظرشاهکارجمله  نیاست با ا "ییطباطبا دجوادیس هینظر لیتحل"که تحت عنوان 

انحطاط "اثبات  یکه بارها هم برا نجاستیشود. جالب ا ی...( آغاز م ییطباطبا دجوادیس یاز سو رانیدر ا

ز ا بتری. و عجستیفهمند که موضوع چ یاما باز نمدهند  یارجاع م "شهیزوال اند"مزعوم به کتاب  "شهیاند

 یها یکژفهم نی!!!! ا"کندیمطرح م یفلسف شهیرا در مقابل اند یاسیس شهیاند ییطباطبا"است که  نیهمه ا

وشته دست ن نیا قیاز طر کهیکسان یعنیشده اند،  قتیبر حق ینوع همچون حجاب نیاز ا ییها یمخل و کژفهم

 .شوندیم دهیکش یبه گمراه کنند،یارتباط برقرار م یرانشهریا هیها با نظر

 یم یاش، هگل هیرا در طرح نظر ییدکتر طباطبا کسویهستند که از  ینوع حجابها کسان نیاز ا گرید یکی

ه صورت ب یآلمان سمیآل دهیبصورت خاص و ا یهگل میبا مفاه ییآشنا نیبدون کوچکتر گرید یدانند اما از سو

 . دپردازن یدکتر فرض کرده اند، به نقد و نظر م ییعام که آن را آبشخور مبنا



تا آن  است دهیبه سرانجام نرس هینظر نیاز ا تریاساس یینوشته ها اشاره کردم که هنوز پاره ها نیاز ا ییجا در

 یگفت که نقاد توانیر مقد نیاما هم دینما داریتمام رخ خود را پد یوجود و تامل فلسف انینسبت مذکور م

است و آنچه ماها در حال انجام  ریمتناظر امکان پذ یپروژه فلسف کیدر  یتنها از موضع یپروژه فلسف کی

 نخواهد بود. یو تا اطالع ثانو ستیبرون ذات آن ن ینماها یدر باره برخ ییهایریخرده گ م،یآن

درک درست  م،یانجام بده میتوان یو ممتنع مموافق، مخالف  کردیکه فعال همه ما با عزل نظر از رو آنچه

 است. یرانشهریا هیو نظر شهیاند

 یمحل یهاو آموزش زبان یرانشهریا هینظر

ه تعدد ک ستین یدیندارد. ترد یرانشهریا هیدر نظر یگاهیطرح شده، جا نکیا کهیصورتبحث زبان به اصوال

از  شیزبان در دوره پ میاست که بدان یگواه ران،یمتعدد در ا یحکومت یهادر دوره سلسله جیرا یهازبان

 نیینوآ دیکه تجد یو بخاطر نقش ،یمامر در دوره اسال نینبوده است اما ا ییموضوع مهم و مبنا ران،یاسالم ا

رد، به ک فاءیا یو سلطه خالفت عرب منهیدر برابر ه رانیا یو فرهنگ یاسیدر حفظ و استقالل س یزبان فارس

دانست  دیاب دانند،یم یزبان فارس اءیاح جهیرا نت رانیخالف تصور عام که استقالل اشد. به لیتبد یمسئله مهم

 یرانشهریا شهیانتقال و حفظ فرهنگ و اند امدیکه پ ندیآ یهر دو بنظر م ،یفارس زبان اءیو اح رانیکه استقالل ا

نباشد  رانیعلت تامه حفظ استقالل ا یزبان فارس نیینوآ دیتجد دیحال، شا نیهستند. با ا یدر قالب زبان عرب

 یدر آن و برخ یدوسخردنامه فر نیو تکو یزبان فارس نیینوآ دیتجد حالیا یعلل آن است. عل نیاما از مهمتر

بان به ز قی( و از آن طریرانی)دربار شاهان ا استیرا به زبان س یاز همان آغاز، زبان فارس گر،یآثار گرانسنگ د

 ساخت.  لیتبد یرانیا نید یعلم و فرهنگ و حت

 یطوالن تیچنان بوده است که حاکم نید یو تا حدود استیبر عرصه علم و فرهنگ و س یزبان فارس منهیه

در  یا(، رخنهگریبزرگ د لیقبا یو برخ هیقاجار ه،یزبان )مثل سالجقه، مغوالن، صفوترک و ترک یهالهسلس

 یهاسلهسل تیهنگام حاکمبه یفراموش کرد که زبان ترک دینکته را هم نبا نی. ااوردیشامخ آن بوجود ن گاهیجا

 استیکه اصوال زبان علم و فرهنگ و س دوارد نش یدر عرصه رقابت با زبان فارس ثیح نیزبان از او ترک یترک

 یخود را به زبان فارس استنامهیمثل او را وانداشته تا س یگرانیخواجه نظام و د یعامل چینبود وگرنه ه نیو د

ها ابطه آنو ر یمحل یهاکه جارو جنجال بر سر زبان میتا بگو گردمیبرم یرانشهریا هیبه نظر گری. بار دسدیبنو

دو  یکیبرگردد، به  هیاز آنکه به ساختار نظر شیهاست، بترکاز همه مورد توجه پان شیکه ب یبا زبان مل

 ،یرانیا یحلم یبا زبانها یاست که رابطه زبان مل نیا شودیمربوطه م هیگردد. آنچه به نظر یاستاد برم یگوگفت

 با همه آنان هیدوسو بطهرا کیدر  یزبان فارس نکهیا یعنیاست،  یرانیمثل رابطه همان اقوام با ملت واحد ا

 دایپ یبه عنوان کل در بازگشت به اجزاء خود است که به خودش آگاه یزبان مل ایملت و  یعنیقرار دارد. 

 نیا نیاست و به هم یگریجزو و کل، منوط به د نیاز طرف کیهر یو خودآگاه یو برعکس. پس آگاه کندیم

 . ردیبه خود بگ یتواند صورت تقابل ینم یفیرابطه تضا



نه  یخیارروند ت کیبلکه در  ستین یرانیلتا زبان ااصا ،یاز نظر دور داشت که زبان ترک دینکته را هم نبا نیا

از  یگردد، به زبان غالب در بخش یبه عقبتر برنم هیکه از صفو زین یشده و در مقطع رانیوارد ا یچندان طوالن

شمارد،  یرا به نقل از ابن مقفع م یرانیا یزبانهادر کتاب الفهرست  میشده است. آنجاکه ابن ند لیتبد رانیا

کرده اند به رواج زبان  دنید جانیکه از منطقه آذربا یاحانینبرده و عالوه بر آن اکثر س یاز زبان ترک ینام

 وانتیرا م یقطع جهینت نیا ران،یبه ا یدر آن اشاره کرده اند. با توجه به روشن بودن ورود زبان ترک یپهلو

 یکیولوژیب یتبار، هرچند نژاد به معنترک زبان هستند، نهتنها ترک ران،یدر ا یزبان ترک شورانیوگرفت که گ

 دیدر همان مصاحبه با مهرنامه تاک ییطورکه استاد طباطبامقدمه و همان نیبا ااز اعتبار ندارد.  یمحل رانیدر ا

: با توجه به یهم خوب است ول یلیخندارد و  یاشکال چیه یمحل یهازبان اتیادب سیکردند، آموزش و تدر

عنوان زبان هب یسیو انگل ینییعنوان زبان آبه یزبان عرب ،یعنوان زبان ملبه یزبان فارس سیآور بودن تدرالزام

 . ماندیکودکان نم یآموزش همزمان چهار زبان برا یبرا یعمال امکان ،یالمللنیب جیرا

 فحد متوق نیخود هستند، در ا یبر سر آموزش زبان محل یریگدنبال معرکهکه به ییهاپان کهنیا گرید

 یآموزش به زبان مادر»ها امروز درست بود و خواسته آن شانیا ینیبشیپ م،یدیچه دنخواهند ماند و چنان

ها صورت که سده ردیصورت بگ یعیصورت طبچه به ،«یآموزش زبان مادر. »«یآموزش زبان مادر»نه « است

 یمحل یهاو گروه زبان یزبان مل انیم کیدر تعامل ارگان یخلل رد،یصورت بگ یمیتعل ورتصگرفته، و چه به

با زبان  کیاز تعامل ارگان یمحل یهاجز خارج شدن زبان یزیچ «یآموزش به زبان مادر»اما  کند،ینم جادیا

 یو محدود کردن شمول زبان مل یو قرار گرفتن در برابر زبان مل گر،یباهمد کیاز تعامل ارگان نیچنو هم یمل

 .ستین ،یل تفاهم ملدنبال آن محدود ساختن شموو به

نابع برنامه و م هیکرد، ته دیرا تشد یمحل یهابا موضوع زبان یرانشهریا هیکه سطح برخورد نظر گرید نکته

ن روش ینحوشده بود، به یامر معرف نیا یکه برا یمنابع درس تیبود. اکثر یآموزش زبان ترک یبرا یدرس

 یهابلکه مربوط به خاستگاه نداشت یزبان ترک یرانیا شورانیگو یخیو تبار تار رانیبه حوزه ا یارتباط چیه

 یهنگتنش فر جادیو ا یختگیجز از هم گس یاجهینت ،یامر نیاست که چن یعیتبار و نژاد ترک بود. طب هیاول

که  ندارد یرانیبه انسان ا یربط چیو .... ه یقورقود و کوراوغلعنوان مثال افسانه ددهنداشت. به انیرانیا انیم

م ه یهر فرد عام یهستند. حت یرانینگهبانان آتش مقدس ا یعنیآن،  یو اصل همبخش م یزبانان امروزترک

 یمختلف را برا یهمه قهرمانان شهرها یجاکه کوراوغلآن شودیبخواند، متوجه م ایرا بشنود  یکه کوراوغل

 گذشتهآن. از بردینم زیها تبرو قطب همه آن یرانیا یآذر یاز شهرها ینام چیه خواند،یفرا م یینها امیق

 در یاست ول مرغیبخواند که اسطوره او زال و س یفارس اتیدر کالس زبان و ادب تواندیکودک م کیچطور 

و از  یکودک دچار دوگانگ نیاست، و ا یکه اسطوره او گرگ خاکستر ردیبگ ادی یترک اتیکالس زبان و ادب

ان زب یزبان مادر ؟یزبان مادر ای تدرست اس یزبان محل که؛نینشود؟ و باالخره مطلب آخر ا یختگیهم گس

 یزبان چیه یاجبار میتعل ازمندیاز آن ن ریو غ ردیگیم ادی یعیصورت طبفرد تنها آن را به کیاست که  یقوم

 . ستیاز باب اضطرار ن ستین



 ،شده است« ملت»فرار رفته و وارد مرحله باالتر  تیاز قوم ییاوست. اما جا «هنیمام م»درواقع آن زبانْ زبان 

است.   رانیو آن ا میدار هنیمام م کیاست. همه ما  یهمان زبان مل هن،یزبان مام م یبه معن یزبان مادر

 یشعر ،خواندیم هیانیب رانیا هیبغداد عل ویآتش عراق بود، در راد ریز زیکه تبر یکه در زمان یذهتاب دینیبب

که روز اول  دیگویاست. او در آن شعر م «مالقوقران»معروف و در حکم  اریها بسترکپان انیدارد که در م

در حدود  یزیداد و .... او چ« چورک»به من « نان» یجاداد و به ادی« سو»به من « آب»کلمه  یجامادرم  به

آن  انیها را. اما در مآن یفارس یهاداده، نه معادل ادیها را که مادرش اول آن شماردیم یکلمه ترک 20

ود و ر ییساده روستا یکلمه وجود ندارد که فراتر از زندگ کی یحت کنمیم دیتاککلمه،  کی یکلمات، حت

نون و عدالت و ادب قا لتیو دانش و نظم و فض خیمثل فرهنگ و تمدن و تار یبشود. کلمات یشامل بعد فرهنگ

آموخته باشند.  انبه کودک یعنوان زبان مادرها را بهزبانان آنندارد که مادر ترک یو حکومت و ....، معادل ترک

 تواندیو ادب و ....، نم تیو تمدن و دانش و فضل خیصاحب تار یرانیا یکه زبان مادر شودیمعلوم م جانیاز ا

 یمهنوز زبان رس زنم،یحرف را م نیبنده که ا م،یموارد دچار تعصب شو گونهنیدر ا دیباشد. ما نبا یزبان ترک

 است. یسکونت در آن ترک قرن میبه ن بیمان در تهران، پس از قرخانه

 یهررانشیا هیدر نظر یگاهیجا یکه موضوع آموزش زبان محل کنمیم دیکرده و تاک یمطلع دیتجد گرید بار

 سیدرت یامکانات برا هیاالن و پس از آن، توان ته یهادولت کهنیاست. ا کیپلم شتریندارد، و مباحث موجود ب

 ایصالح هست و به یبه کودک شدن زباناصوال آموزش همزمان چهار  کهنینه، و ا ایرا دارند  یمحل یهازبان

 کیدارند  یقدم مم یخود را به زبان مل یمحل یکه زبانها یدوستان اما ندارد یرانشهریا هیبه نظر ینه، ربط

س مقاومت کند و آن را پ یزبان عرب منهینتوانسته در برابر ه یرا فراموش نکنند. اگر زبان فارس یخیتار نید

 نایاز م زین رانیموجود در ا یمحل یمثل زبان مصر، در آنصورت زبانها شد،یبزند و مآال از صحنه وجود حذف م

 . مگر مصر قبل از اسالم تک زبانه بود؟میعربزبان بود کدستیجامعه  کیو چه بسا امروزه  رفتندیم

مان مرد رسند،یبه وحدت م یبنام امت عرب یدر ظرف ینییو آ یتیلحاظ هوخالف عربان که بهشد که به عرض

 ییا. دکتر طباطبرسندیمو  دندیرسیبا زبان واحد به وحدت م یرانیبنام دولت ملت ا یدر ظرف زین نیزمرانیا

 آنکهیوجود داشته است ب رانیا خیتار در یمضمون نیچن ییاند که گوگفته د،یبا توجه به مفهوم دولت ملت جد

( بکار برده اند تا خواننده «یمل»« )»را همواره در داخل  یاز مل یمضمون نیچن شانیباشند. ا یمیمفاه نیچن

 ادمی. دانندیهمه م نکیکه ا ییبکار برده شده، نه در معنا یکلمه در مضمون خاص نیروشمند بداند که ا

 یموجب خنده حضار شد. عل یبدجور ،ینکته در جلسه کتابخانه مل نیبه ا یرعدم توجه هاشم آقاج دیآیم

رد وجلو رفته است اما در م یکم یرانیا تیبه مل «یمل»در نسبت دادن صفت  ییهرچند دکتر طباطبا حالیا

 هیپس از اسالم، دولت صفو یرانیا یهادولت انیاز م دیرا برجسته نکرده اند. شا یانتساب نیچن یرانیدولت ا

 یبه بعد عل 363صص  ژهی)فصل دهم بو یاسیس شهیاند خیدولت بنظر برسد اما دکتر در کتاب تار نیتریمل

دارند که من دو سه فراز از آن را نقل  یحاتیبودن توض یمل ثیدولت از ح نیا تی( در باره ماه366الخصوص 

 . کنمیم



 یمل یهادولت نیو تکو هاتیمل شیدایپ دورهجهان اسالم، در  انیمانند همه فرمانروا» انیفراز نخست: صفو

 ثیح نیاز ا انیصفو ییفرمانروا»فراز دوم و سوم: «. ماندند ....  اعتنایو الزامات آن ب دیجد استیبه منطق س

ه ب یکه شاهان صفو آمدیفراهم م یدرصورت رانیدر ا یحکومت مل لیتشک یهانهید که .... زمنبو یدولت مل

 «یخالفت عثمان»در برابر  «یخالفت مرتضو» یرا نوع یدولت صفو ییدکتر طباطبا عدر مجمو....«.  یجا

الح حوزه مص کی یرانشهریا شهیاست که در اند ینکته ضرور نیکرده است. در بحث دولت توجه به ا یابیارز

ه ک یولتاست. هر د یرونیب یدر تناظر با قدرتها رانیو استقالل ا تیعام وجود دارد که عبارت از حفظ تمام

بع و به ت ثیح نیباشد و از ا «یرانیملت ا» یبرا یرا محقق کرده، درواقع توانسته است ظرف یمنافع نیچن

: سندینویم 367شده در صفحه  ادیمنبع  نیر همبرده است، همچنانکه دکتر د «یمل»از مضمون  یاآن، بهره

از  یریاروپا داده شد، بازگشت به تفس یهایبه دگرگون انیصفو «یمل»دولت  لیکه با تشک یپاسخ ساننی)بد

 یلم یهادولت یها هرگز به معنادولت نیاست که  ا نیا «یدولت مل»بود(. درواقع مراد از  مآبانهیصوف عیتش

 یواما از س م،یو .... انتظار داشته باش یو آزاد یها دموکراساز آن میتوانینم نینبودند، بنابرا دیدر مفهوم جد

 را فراهم آوردند. رانیملت ا نیموجبات تکو ران،یبودند که با حفظ مرزها و استقالل ا ییدولتها گرید

 سمیونالیو ناس یرانشهریا هینظر

ه کنار هم ب یآلمان سمیآل دهیاز ا ،ینظر یمبان ثیاما  از ح ستند،ین یگفته اند هگل ییدکتر طباطبا هرچند

 یدارشناسیپد یکه از درسگفتارها یزانیتا م یندارم ول یهگل یبا متون زبان اصل یخوب یی. من آشناستندین

 ،یلسفف قتیحق کیبه عنوان  یرانیاست. ملت ا یخیتار یقتیحق زیکل است و کل ن قتیدارم، حق ادیروح ب

ده برسازن ییهم هست. جزوها یخیتار قتیاست، حق یخیکل تار کیکه  ثیح نیاست و از ا یخیکل تار کی

 ثیح نیاند و از ا یخیتار قتیهستند، حق یخیکه در کل تار یهرکدام تا وقت ز،ین یرانیا یخیملت تار قتیحق

 کل خارج شود نیکه بخواهد از ا یاند. هر جزو یخیتار کیرگانکل ا کیاز  ییاند که ارگانها یخیتار قتیحق

بودن خارج خواهد شد، چون جزو خواهد  یخیتار قتیاز حق رد،یکل قرار بگ نیو مهمتر از آن در تعارض با ا

 بودن خواهد ماند.  یخیتار قتیبهره از حق یب ثیح نیماند و از ا

در  که ییتمام کشورها دیگو یکه م یتز ژهیو بو رانیدر باره ا ییدکتر طباطبا یتوجه دادن به تزها ضمن

 ییملتها، ملتها نیباشند، اما ا یمشروع و محترم م یشده اند، دولت ملت ها لیتشک یفرهنگ رانیحوزه ا

آن  یو سوا کنندیم اخذدر سازمان ملل  تیملت بودن خود را تنها از عضو یو مبنا تیهستند که مشروع

 یخیارت قتیحق نیبنابرا ستندین یخیو چون ملت تار ستندین یخیتار تیمشروع یدارا ،یقرارداد تیشروعم

ون چ ستند،یندارند چون کل ن یخیتار قتیحق جان،یآذربا یو جمهور هیترک ی. ملت سازمان مللستندیهم ن

و  تسیکل ن ثیح نیقوم است و از ا کیتنها  مقو کیزبان شکل گرفته اند.  کیقوم و  کی هیهرکدام برپا

 .ستیملت ن ستیچون کل ن



 زین گرید یو هر جا رانی)بشرط آنکه در ا رفتیپذ یرا در خود م گریاقوام د ریاگر کردها و سا دیشا هیترک 

 که محال یاز ملت ترک باشند، امر یکه جزو رفتندیپذ یمتقابال م زیآنها ن نیکرد وجود نداشت( و هم چن

ردها چون نه ک ستند،ین یخیهم ملت تار هیعراق و سور یملت شوند، همچنانکه عربها توانستندیم دیشا ت،اس

کشند. پس مردمان ترک زبان  یخود دست م یو نه آنها از خلوص قوم رندیگیو ترکمنها در ضمن آنها قرار م

 یخیتار قتیحق و یخیتوانند ملت تار ینم ه،یو مردم عرب زبان عراق و سور هیو ترک جانیآذربا یجمهور

 خیو تار قتیاز حق یخال ،یخیتار قتیحق ثیباشند و از ح یو همچنان بوده و جزو م یباشند چون تک عنصر

کته ن نی. اشوندیم یخیتار قتیو حق یخیاست که ملت تار یرانیا تیهستند. آنها تنها در ضمن مل یواقع

 نیز اااست.  یساختار زبان در دوم یو دستکار هیو ترک جانیزبان آدرباخط در دو کشور ترک رییسرّاالسرار تغ

 از آتاترک تکان دهنده است.  یفروغ یگزارش محمدعل ثیح

ز آتاترک ا یدر استانبول بود در جلد اول مقاالت فروغ رانیا ریسف ن،ینو هیترک یریکه در زمان شکل گ یفروغ

 یحماسه فردوس رایز دیدان یرا نماو  نامهو شاه یگفته؛ شما قدر فردوس ینقل کرده است که خطاب به فروغ

کنم. و  "دست و پا"آن را جعل و  دیندارم با یخیسند تار نیشماست و من چون چن یخیتار تیسند مالک

اثبات شود، اصل و  یزبان ترک یبرا یو قدمت یهر اصالت رایاست ز جانیآدربا یجمهور تیبدتر از آن وضع

 یشهررانیو متاثر از فرهنگ ا جانیجنوب رود ارس همواره آذربا رایباکو، ز اخواهد بود ت زیاساس آن متعلق به تبر

دو  جانیآذربا یو جمهور هیآران و متاثر از فرهنگ ارمن بوده است. ترک ایبوده و شما آن رود، منطقه اران 

ند، ک هرا که بخواهد مصادر یهر شاعر جانیآذربا یندارند. جمهور یچون شاعر مل ستندین یخیتار یملت ترک

موالنا بهره مند است و  یکه از برکات گردشکر زین هیخواهد بود. ترک زیتبر یسیمغناط دانیآن شاعر در م

د، با جا بزن هیترک یکه آتاترک به ضرورت آن اشاره کرده است، موالنا را شاعر مل یاتیجعل قیدارد از طر یسع

 است. نگفتهاش شعر  یاش، به زبان مل یمشکل مواجه است که شاعر مل نیا

 ییگرا یو مل سمیونالیو ناس یرانشهریا هینظر

سخ، به دو ندارد. من در پا ییمبنا چیکه ه کنندیم یابیارز یمتاخر غرب سمیونالیرا از نوع ناس هینظر نیا یکسان

 یغرب یدئولوژیو هر ا سمیونالیهانه با ناسآگا شانیا دهدیکه نشان م کنمیاشاره م ییاز دکتر طباطبا یفراز

و  افتهی ریتقر نجانبیروح است که بقلم ا یاسشن داریپد یمورد درسگفتارها نیکرده است. اول یمرزبند گرید

 ندیراکردند که در ف دیو بسط آن، تاک یآلمان سمیدآلیدر دسترس است. استاد در آن درسگفتارها با اشاره به ا

 اضافه ی. وستین یبوجود آمد که پرشدن هیغرب و بق یایدن انیم ی، شکاف1800در مقطع  یغرب یروشنگر

 ،یشناسو روان یمعرفت ،یمنطق ،یمتفاوت فلسف یبا نگرشها یغرب دیانسان جد همقطع است ک نیکرد که در ا

ره ز آن طرف درا ا یمفهوم توانیشکاف، نم نیبا وجود ا نکهیسخن استاد ا یمعن نیو مهمتر نیمتولد شد. اول

 . ردیآن مفهوم صورت گ یدر مبان یطرف منتقل کرد، مگر آنکه اجتهاد نیبه ا



با  ،یخیتار ی( است که در بحث مربوط به دوره بند23حکومت قانون )ص هینظر بکتا لیورد دوم در اوام

 یانیم یبعد از سده ها یکه رنسانس غرب سندینو ی، م"یقرون وسط" ای "یانیم یسده ها"اشاره به مفهوم 

فرهنگ  نیآن است، بعد از عصر زر یقرون وسطا یکه بنوع یانیم یسده ها رانیآن واقع شده است اما در ا

 دانیدر م که یغرب میمفاه میکه تعم دیگویم تیواقع نیبا اشاره به ا شانیداده که بمنزله رنسانس ماست. ا رخ

 "هیرو یب میتعم" یآن، به نوع یسیمغناط دانیخارج از م یشده، به جهان نیتدو یحیمتفاوت مس یسیمغناط

وجه با ت میآن مفاه یدر مبان یاجتهاد م،یمفاه یقبل از انتقال برخ میاست، مگر آنکه در مقام ضرورت، بتوان

 . میخود انجام داده باش یو منابع تمدن یبه مبان

( nation - stateو ربط آن با ) یرانیا تیاز نظر دکتر را در باره مل یخالصه ا کنمیم یمقدمه سع نیبا ا

ه ب یملت غرب - تموضع مطرح کرده اند. دکتر با اشاره به مضمون مفهوم دول نیکه در چند اورمیرا ب یغرب

 یبرا یا الفُرس حوزه ای نیرانزمیا یعنی یمضمون نیچن ند؛یافزا یمنافع مشترک، م نیتکو یبرا ییعنوان مبنا

فرض  مییایباشد. ب افتهی نیتکو یآنکه هنوز مفهوم مل یشود ب یمشاهده م یرانیاقوام ا انیمنافع مشترک در م

 انیم یآنکه فرهنگ مشترک یدولت خود گرد آورده بود، ب لیذ ار یبا قهر و غلبه اقوام یکه دولت ساسان میکن

ه که اقوام مقهور بانتظار داشت  دیکند، با یسقوط م یکه آن قوه قاهره مرکز یآنها شکل گرفته باشد. وقت

، دولت فُرس یدهد که اقوام مذکور برغم فروپاش ینشان م یخیتار یها تیخاص خود برگردند، اما واقع تیقوم

جود و تیجز لهجه فروس یلهجه ا ت،یموسوم به شعوب انیدر جر جهیگرد هم آمدند و در نت تیفُروس دباز برگر

 یایاز دن یرا جزو یساسان یحوزه شاهنشاه چگاهیه ن،یرانزمیعربان پس از تسلط بر ا گرید یندارد. از سو

 دانستند.  یاندازه الفرس م کیو همچنان همه آنها را به  اوردهیخود به حساب ن

 شیرا به نما یملت امروز -از مضمون دولت  یشبح ران،یبنام ا ینیساکن در سرزم یاقوام یعنیالفرس  سپ

وام کردند، اوال از همه اق یداریپا یکه در سنگر فرهنگ یننخبگا ریو سا تیشعوب انیجر نیگذاشت. فعال یم

نکردند  یتادگسیخود ا یبر امکانات قوم هیتنها با تک یدر برابر سلطه عرب چکدامیه ایبودند، ثان یرانیموسوم به ا

 یه هانطف نیکه بنام اول یگرد آمدند. در سلسله مقاالت یرانیا ای تیپرچم واحد الفروس لیبلکه همه آنان ذ

خود  ییسروپا یشده است که هر ب یفضا طور دیگو یم یآوردم که و ینورید بهیاز ابن قت یرانیا یخودآگاه

که خود  میشو یمواجه م یرانیملت ا -از دولت  یبا شبح نجایکردند. ا یم یمعرف "نیابن ملوک االعجم"را 

ملت شناخته  -زه با مفهوم دولت است که امرو یزیمضمون همان چ نیفهمد. ا یبا سلطه عربان م زیرا در تما

در  د،یآ یمنافع و حقوق مشترک بشمار م نیتکو یبرا یی( مبناnation - stateکه ) شود. همچنان یم

وحدت، از  کیبمثابه  ی. هر ملتدندیرس یدولت به وحدت م کی ییدر حوزه فرمانروا یرانیهم، اقوام ا رانیا

 چیه کیالکتید ندی. در فراردیگ یاقوام بمثابه کثرات شکل م یتعداد یفرهنگ یوستگیو پ یکیالکتیتعامل د

 یوحدت بدست آمده در هر آن گر،ید یو از سو ردیدر تقابل با صورت وحدت خود قرار نگ چگاهیاز اعضا، ه کی

 باشد.  یم زانیم کیبه همه اعضا به  یمتک



ث تقدم و تا بح ردیگ یقرار نم یدر تقابل با ملت واحد و زبان مل یرانیزبان ا چیه ایو  یرانیقوم ا چیه نیبنابرا

ملت  یمبنا زانیک میبه  یرانیو همه اقوام ا یرانیمساوق همه اقوام ا یرانی. ملت ادیایب انیبه م یتاخر حقوق ای

 سمیونالیدر ناس دیبگو یکس نکهیندارد. ا یمعن تیو اکثر تیاقل ،یکیارگان وستیپ نیاست و در ا یرانیا

 اتیهیدب دنیجز اصرار بر نفهم یزیچ مانند،یم یاقوام عرض هیو بق ردیگیملت خاص محور قرار م کی ییطباطبا

 یرابطه تقدم و تاخر با اجزاء خود قرار نم ایو  تضاددر نسبت تقابل و  چگاهیه "کل" ،ی. بزبان منطقستین

 .ستین یاز آن جزو خال چگاهیکه مقدم بر جزو فرض شود، ه یکل در لحظه ا رایز رد،یگ

 یروشنفکر یهاانیو جر یرانشهریا هینظر

سو هم یابود که رابطه یروشنفکر یهاانیو جر یرانشهریا هینظر انیمقدر رابطه م یهااز پرسش گرید یکی

 یواقع یکه به نظر من تقابل یرانشهریا هیبا نظر یروشنفکر یهاانیتقابل جر ای. خصومت ستین زیآمو مسالمت

 ییهاانیجر یروشنفکر یهاانی. جرگرددیدو طرف برم نیاز ا کیهر  یژگیرفع است، به و رقابلیو غ

که  ندکینم ی. فرقشوندیم فیبا قدرت تعر یجابیو ا یسلب یهستند که همواره در نسبت یاجتماعیاسیس

ها به علق آنت ثیهر دو نسبت، از ح رایباشد، ز یجابیا ای یسلب یبا قدرت، نسبت یروشنفکر انیجر کینسبت 

حال  از دو م،یبنگر یروشنفکر یهاانیهستند. اگر از منظر امروز به جر یکیئولوژدهیو الجرم ا یاسیقدرت، س

مخالف قدرت  انیموافق و محافظ آن هستند. جر ایمخالف و برانداز قدرت موجود هستند،  ای ستند،یخارج ن

موافق قدرت موجود، مخالف قدرت  انیخواهد بود، و جر بخشییکه در نگاه آنان رها یموجود، موافق قدرت آت

 . ندهست یآت

است که همواره از  لیدل نیبسا به همندارد و چه لیبا قدرت، اعم از موجود و بد ینسبت ،یرانشهریا هیاما نظر

 نیر ادارم د یبودند و من سع دهیپرس یکه در نشست قبلمچنانه پرسند،یم تیبا حاکم هینظر نینسبت ا

 یلیا بدر یرانشهریا هیدارند نظر یسع یوهگر م،ینیبیم کهنیا نیچنها پاسخ بدهم. هماز آن یکینشست به 

(، نقیم یری)مثل م زندیآن برانگ هینظام را عل تیکنند تا مگر حساس یمعرف هیفق تیوال یاسیس هینظر یبرا

آن در  یهامدار و موافق قدرت موجود جلوه بدهند )که نمونهدولت یاهیدارند آن را نظر یسع گرید یگروه ای

 یکیولوژئدهیا ینسبتیب نیبه هم زیکه از حسام سالمت منتشر شد(، ن یمطلب مثلگروه موجود است ـ  نیهم

در  یملو در اکتناه خود تا یفلسف یاهینظر یرانشهریا هی. اما نظرگرددیبرم یاسیبا قدرت س یرانشهریا هینظر

 یا زمانت دیتردیباست.  «رانیعلم ا» لیتشک یهانهیبا هدف همواره کردن زم رانیا یو فرهنگ یفکر یهاانیبن

که در  یو تا زمان م،ییاین رونیب دنیشیامتناع اند طیرخ ندهد و از شرا یرانیا شهیاند یادهایدر بن یکه تحول

 هیبست. اتحاد مینخواه یطلبانه طرفاصالح یهایدستکار نیاز ا م،ینکن نیخود را تدو یحوزه نظر منافع مل

را  یرانشهریا هیحق دارند که نظر ن،یو موجود گذشتگاناز در ل،یاز صدر تا ذ ،یوطن یمعظم روشنفکر

ا را هآن هینظر نیکه ا یزوال و انحطاط قیمصاد رایکنند ز فیتوص« خطرناک»و  «یارتجاع»و « ضدمدرن»

 هستند.  مبنایجماعت ب نیهم قایطرد کرده، دق



 یناب خاتمج یفدرال هیبه نظر هاشار نیبند قدرت، همتخته یروشنفکر انیجر ییمبنایب یمثال برا هیاز باب ارا

 داشتند یقانون عاد اراتیو هزاران اخت یقانون اساس اریبودند و صدها اخت جمهورسیکه رئ یبس که تا زمان

 تند،دانسیم «یچتدارکات»و خود را  رفتیپذ ینم یتیمسول چیکه ملت به او داده بود ه یدر قبال قدرت یول

 تیکشور در وضع گرید یآمدن را ندارند و از سو رونیاز خانه ب اریختکه خودش قدرت و ا کسویاز  نکیاما ا

 نایشعبه از جر نیا دیکنینمفکر  ایبرآمده است؟! آ یفرا قانون اساس ییدنبال ماجراجو ست،یمتعادل ن

آنان را به باد داده است،  یهمه دستاوردها یبه انتخابات مجلس که حسن روحان کینزد امیدر ا ،یروشنفکر

 ستند؟یمردم ن یاستراق را یبرا یواه دیام جادیو ا یتصد امیاز ا تیرفع مسؤل یبرا یزیدنبال دستاو

ه اند، و نگل و بلبل ،یفدرال یاند، نه همه کشورهاداده حیها توضدر آن نوشته ییطورکه دکتر طباطباهمان

 ده،یرس یبیسراش نیکشور امروز به ا تیکه چرا وضعپرسش نی. در برابر ااندیگل و بلبل، فدرال یهمه کشورها

 توانیپاسخگو باشند، و نم دیاند باداشته تیچهار دهه گذشته مسول نیکه در ا یو حقوق یقیهمه افراد حق

 . میخرد کرد. بگذر سمیها را بر سر فقدان فدرالکوزه

است.  یلمع ی«موضوع»روشنفکرانه فاقد  دنیشیاند م،یدو گروه بنگر نیبه ا زین یشناس«موضوع»از منظر  اگر

است که از عوارض آن در علم مخصوص به آن  ی«object»همان ذات و « موضوع علم» ای یموضوع علم

است، فاقد موضوع  المختار در دوره زو قیروشنفکرانه که طر دنیشیاند ثیح نی. از اشودیموضوع صحبت م

 یاز موضوعات قابل مشخص است که ارتباط یعیوس فیط د،یها بنگراز آن کیاست. در آثار هر  یمشخص

 کیبه عنوان  «رانیا»عبارت از  یرانشهریا هیها، موضوع نظرخالف آن. اما بهکنندینم دایباهم پ یمنطق

 یاز اثر یفصل ای ،یاثر یکرده، حت دیتول یرانشهریا پردازهیکه نظر یهمه آثار انیاست. در م «یلسفمشکل ف»

 نیخن بدس نیاست، ا یخیتار یبرنگردد. تفکر امر رانیبه نام ا «یتیذات و ماه»به  مایکه مستق شودینم افتی

اگر به  منظر نیباشد و از ا رانیا خیخارج از تار اینباشد و  رانیدر باره ا تواندینم ران،یاست که تفکر در ا یمعن

آنان  از تفکرات و تامالت ییاجزا د،یاندازیب یو ... نگاه یو مطهر یعتیمانند سروش و شر یروشنفکران داتیتول

 دایپ یروشنفکر یهاانیو جر یرانشهریا هینظر انیم یروشن زیتما جانی. اکندینم دایپ رانیا خیبا تار یربط

 .شودیم

دهد یکنم که نشان میاشاره م یروشنفکر یهایاز تفنن باز یبه مصداق مینزده باش یکل یحرف که نیا یبرا

 یداشته باشد. آقا یکه با پرسش دوران آنها هم ربط یتامل ندارند. البته موضوع یبرا یها موضوع مشخصآن

مراه است که او به ه یتیگزارش مامور ابکت نی. اداردکتاب  در قالبم صناعت و قناعت بنا یسروش مقاله بلند

صنعت  ندهیشرکت در کنفرانس آ یبرا ویبه شهر توک 60( در دهه یاردکان ی)از جمله داور گرید لسوفیدو ف

ا در خود ر ریتاث نیداشته و ا ریآن زمان تاث هی)که قطعا در ذهن مسوالن بلندپاگزارش  نیداشته است. او در ا

 "قصد" یبه مبنا یتهران نشان داد(، با بازگشت یعدم ادامه پروژه مترو ایادامه  ید برایاختالف نظرات شد

 و ثیو حد اتیخود از آ یصنعت مترو پرداخته و همه داشته ها ژهیبو ،یبه مخالفت با توسعه صنعت ،یغزال

 شود.یم نید زا یو دور یویدن یخواه ادهیبدهد که صنعت موجب ز کار برده است تا نشانهو ... را ب یمولو



ضعف صنعت متحمل  هیرا از ناح یجنگ چه فشار یبود که در جبهه ها یدهه ا 60که دهه  دیاوریب ادیهب 

ود خ لسوفانهیآنکه از نقش ف یکشور است، ب یعقب ماندگ انیاز مدع یکیشخص امروز  نی. اما هممیشد یم

و  بدای ینکته را خوب در م کیآن مقاله را بخواند  یکند. اگر کس یمانیحداقل اظهار پش یدر آن عقب ماندگ

 هیظر( نیذات بشر )آنهم بشر دوره غزال یخالءگونه و برا طیمح کیدر  ،یانقالب فرهنگ لسوفیف نکه؛یآن ا

 برد، ندارد.  یمگرفتار جنگ و ...( که در آن بسر  رانی)ا یبا مکان و زمان یتماس چیکند و ه یم یپرداز

ه در دارد ک یداشت، خطبه ا نیبه کره زم زین یمانند سروش، نگاه یلسوفیکه به خالف ف یرفسنجان یهاشم

 نیدر نمازجمعه ا یهاشم لیکند. دل نییتجسم و تب نیمومن یکند، مترو و خواص آن را برا یم یآن سع

 منیه ب یطانیمدرن ش لهیوس کیمترو به عنوان  هیعل ینیاست که موج سنگ نیکند ا یم انیسخنان را ب

 یاز نوع مقاله صناعت و قناعت، به موجب مبان یسروش شکل گرفته بود. به خالف تامل دکتر یانفاس روحان

 یخودآگاه» کیدر  یموضع دیو تفکر با دنیشیاند یپرابلم، متفکر برا ایعالوه بر موضوع  ،یرانشهریا هینظر

 وجود ندارد.  یتفکر ،یموضع نیداشته باشد وگرنه بدون چن «یمل

ان انس یدر خودآگاه یاز آنجاکه از موضع ،یغرب دیمعتقدند که علوم جد ییباطباکه دکتر ط جاست نیاز هم

ها، آن یمبان در یو بدون اجتهاد میعلوم، به صورت مستق نیا میدستگاه مفاه نیاست، بنابرا افتهی نیتکو یغرب

نکته را در  نیا دیبادانند.  یم «هیرو یب میتعم»را به عنوان  یانتقال نیو چن ستیما ن نیال به سرزمقابل انتق

هستند و  یستیونالیبه شدت ناس یعلوم یغرب دیدادم که علوم جد یم حیتوض سمیونالیبخش مربوط به ناس

علم  جادیجز ا یزینسبت چ نیا م،یبرقرار کن سمیونالیو مفهوم ناس یرانشهریا هینظر انیم ینسبت میاگر بخواه

جز  یزبان ،یمل یدر خودآگاه یاست که هر اتخاذ موضع یعی. طبستین یرانیا یدر خودآگاه یاز موضع یرانیا

 ندارد. یزبان مل

لح و سازش را به ص نیهستند که طرف یاز همه کسان کارتریب ،یرانشهریا هیبا نظر یروشنفکر کاریپ انهیدر م اما

تامالت و  شود،یمربوط م یرانشهریا هیجاکه به نظرکه، تا آنغافل از آن خوانند،یاخالق نقد فرا م تیو رعا

د جز رفع آن وجو یاست که راه دنیشیاز زوال اند یخود وجه تیدر کل یتفننات روشنفکر تر،قیدق صورتبه

 تیبا اساس و کل زیآنان نکه  ستین بیعج شود،یمربوط م یروشنفکر انیجاهم که به جرندارد. و تا آن

ه به آگاهان ای آگاهانهخصومت را نا نیا یو حت زند،یسوال برده به خصومت برخ ریآنان را ز تیکه کل یاهینظر

 دهند. میتعم زین یرانشهریا شهیاند

 آنها دارد؟ یبرا یبا معظالت روز و راه حل ینسبت یرانشهریا هینظر ایآ

نه. با  ایدادند  یپاسخ نیدانم آقا ام یبا مضمون فوق مطرح کردند که نم یجلسه قبل، پرسش انیموتاب جناب

معروف  یبگمانم در گفتگو ییطباطبا ی. آقاکنمیم میتقد یاند، من پاسخ دهیآن را ند نیفرض که آقا ام نیا

رح پرسش من ط یبلکه سع ستین یچیر من نسخه پکا"گفتند که  یپرسش نیدر برابر چن یبا ماهنامه همشهر

 . "است



د، دارن نیدر آست شیاز پ یهر پرسش طرح شده و ناشده، جواب یکار روشنفکران است که برا یچینسخه پ

 است که از یپژوهش یطرح ،یرانشهریا هیکند. نظر یم جابیبرود که منافع آنان ا یبه سمت دیچون امور با

دکتر در طرح هنوز کامل نشده است.  نیاز آن محقق شده است اما ا ییچهار دهه قبل شروع شده و بخش ها

حکومت قانون که  هیو نظر زیاعالم کرده است که بعد از مجلدات مکتب تبر "رانیدر باره ا یتامل"موضوع 

شدن صنعت  یشامل دوره مل یکه اولخواهند نوشت  گریشامل دوره گذار و دوره مشروطه است، دو مجلد د

 خواهد بود.  13۵7شدن صنعت نفت تا مقدمات انقالب  یاز مل رهشامل دو گرینفت و د

ت آن به شرح مذکور اس لینه. تنها پس از تکم ایدو مجلد نوشته خواهد شد  نیا ایکه آ دیمنتظر ماند و د دیبا

که هنوز در  ندیگو یقرار داد. خود دکتر که همواره ممورد تامل  ثیح نیرا از ا یرانشهریا هیتوان نظر یکه م

 هیراه معلوم خواهد شد که نظر نیا انیاند. درواقع در پا دهیهنوز نرس ستند،یکه آنجا با ییهستند و به جا راه

ارها ب شانیا راینه، ز ایکند  نیتدو رانیو انحطاط ا دنیشیزوال اند یبرا یا هیتوانسته است نظر یرانشهریا

 کی امتناع است. طیخروج از شرا هینظر نیتدوممکن،  هیتنها نظر دن،یشیامتناع اند طیگفته اند که در شرا

در  شتریمخالفند، از آنجا که ب هینظر نیکه با ا یکرد. کسان یهمراه بود و همراه ییبا طباطبا دیکالم، هنوز با

 قرار دارند، مخالف تصورات خود هستند. یلیتحل یفلسفه ها


