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   باتك دقن

 ای بر نظریه انحطاط ایران دیباچه

  سید جواد طباطبایی:تألیف

  ص ١٣٨٠،۵۶٢نگاه معاصر،تھران،:ناشر

  دکتر سھیال ترابی فارسانی-

  ٧٩شماره  - ١٣٨٣ارديبھشت » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

جایگاه   ،از دید سید جواد طباطبایی)دورهءگذار(دارد  ھای ایران و روس ادامه چالدران تا جنگ  ای از تاریخ ایران که از شکست دوره
  حاکم است  بر آن»منطق شکست«سیاسی مفھوم  ای دارد و به لحاظ تاریخ اندیشه ویژه

از این نویسنده طی .سیاسی در ایران تألیف نموده است  اب و مقاله در زمینه اندیشهسید جواد طباطبایی تاکنون چندین کت
،ابن ٢ ، زوال اندیشه سیاسی در ایران١ ھایی چون در آمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران کتاب  ھای گذشته سال

ای بر  ، و باالخره دیباچه۵ ھای میانه ه سیاسی سده،مفھوم والیت مطلقه در اندیش۴ نظام الملک  ،خواجه٣ خلدون و علوم اجتماعی
  .چاپ و منتشر گردیده است۶ نظریه انحطاط ایران

  ھایی تجدد،توسعه،بحران ھویت،سنت،مدرنیته،ھمچنین ترجمه کتاب  ھای متعددی درباره عالوه بر این،از ایشان مقاالت و مصاحبه
  .در زمینه فلسفه به چاپ رسیده است

مقاله است شامل درآمد،شش فصل،قسمتی با عنوان   ر نظریه انحطاط ایران که موضوع بررسی اینای ب کتاب دیباچه
کتاب حاضر نخستین جلد از   دھد که طباطبایی در آغاز توضیح می.ھا و نمایهء مفاھیم است خاتمه،کتابشناسی، نمایهء نام

ھای تجدد خواھی در ایران آغاز کرده  ر و دورهتاریخ اندیشه سیاسی قرون اخی  پژوھشی است که از سه دھه پیش درباره
  سه کتاب در آمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران،زوال اندیشه سیاسی در ایران و خواجه نظام الملک،دوران.است

  .درباره دوران جدید است  گیرد و کتاب حاضر نخستین مبحث اسالمی تا عصر صفویه را در بر می

دوران قدیم از شاھنشاھی ھخامنشی تا پیدایش صفویه و شامل . گردد ران به دو دوره قدیم و جدید تقسیم میتاریخ اندیشه در ای
شود و سده میانه از آغاز دوره  باستان و سده میانه است،که دوران ھخامنشی تا سقوط ساسانیان، باستان نامیده می  دوره

ھای ایران و  گذار قرار دارد که از جنگ چالدران تا جنگ قدیم و جدید،دورهولی حد فاصل دوره .گیرد اسالمی تا صفویه را در بر می
انجامد، ایران با مسایل جھانی و نیز  ھا که نزدیک به سه قرن به طول می در این سال)ھجری ٩٢٠ -١٢١٨.(شود روس را شامل می

در این سه سده، ایران زمین در «.یابد ھای دوران جدید باشد،نمی که مقتضی ویژگی  شود،اما ھیچ تحولی نوگرایی مواجه می
  ای نیروھای ای خالف زمان و استبداد ایلی و قبیله ھای این دوره،اما بیشتر پای درگل سنت اندیشه وسوسهء تجدد،در برخی دھه

  ٧».زنده و زاینده فرھنگ و تمدن خود را بر باد فنا داد

  فصل نخست

  پادشاھان صفوی یکی پس از دیگری معرفی.ن صفویه تا قاجاریه اختصاص دارداین فصل به گزارشی اجمالی از تاریخ سیاسی دورا
ای از تاریخ ایران که از  دوره.توجھی به امور مملکت ھمانند ھم ھستند شان در بی شوند که اغلب ھای آنھا برشمرده می و ویژگی

دارد و به لحاظ تاریخ اندیشه سیاسی   ای ژهھای ایران و روس ادامه دارد،از دید نویسنده جایگاه وی تا جنگ  شکست چالدران
داند و نگارش  می»شکست  منطق«سازی این وی جلد حاضر کتاب را در جھت روشن.حاکم است  بر آن»منطق شکست«مفھوم

  .شرح واکنشی در قبال شکست را در مجلد بعدی وعده داده است

اند و به ترکیب سه عنصر سلطنت،تصوف و تشیع پرداخته  فویه مورد بررسی قرار گرفتهھای تشکیل دولت ص در این فصل نظریه
یکی .آوری نظامی اروپا مورد توجه قرار گرفته است توجھی او به استفاده از فن ھمچنین شکست شاه اسماعیل و بی.است  شده

آوری جدید است  گیری مناسب از فن ا غرب و عدم بھرهشود،موانع مواجھه ب از نکاتی که تا پایان کتاب نیز کمتر به آن پرداخته می
کارگیری توپ و سالح آتشین است که   گذاری اخالقی در باب به ارتباطی با اروپا و وجه درونی آن از ارزش بی  که وجه بیرونی آن

به اخالقیات و بیشتر به  آمیخته  در واقع درک سیاسی حکومتگران ایران٨.شد جوانمردی قلمداد نمی  استفاده از آن مطابق آیین
 .یابد معنی نمی  مفاھیم مدرن سیاسی مبتنی بر حفظ منافع ملی فارغ از تقیدات اخالقی  یابد و درک صورت سنتی بازتاب می

این موضوع که .شد تعبیر می»حکمت بالغه الھی«و»الھی  توفیق«ھای نظامی با ھا و شکست برخورد مورخان رسمی در پیروزی
و تحلیل درست و واقع گرایانه قرار   ی و مھم در ایران با برخورد منطقی مورخان ھمراه نبوده و مورد تجزیهاساس  ھای شکست
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ھای مسلط  از ویژگی  البته شیوه برخورد مشیت گرایانه.جای این فصل به آن اشاره شده است  نگرفته از مواردی است که در جای
  .تاریخ نگاری مورخان ایرانی بوده است

شود که شاه عباس براساس  با آنکه در این قسمت ذکر می. شود والنی شاه عباس با نگاه مثبت نویسنده تشریح میدوران ط
داشتن انحصار تجاری موجب گردید که منافع   زند،اما دخالت شاه در امور تجارتی و در دست حفظ مصالح ملی دست می  غریزه به

البته اقتدار و تمرکزگرایی .گردند  اده شوند و شاید به این دلیل یکسان انگاشتهدر کنار یکدیگر قرار د  شخصی شاه و مصالح ملی
جای پرداختن   بنابراین اگر در این فصل به.کند را در حوزه روابط خارجی فراھم می  اش شاه عباس امکان برخورد مقتدرانه

  .یافت کتاب میھمخوانی بیشتری با دیگر فصول   شد،این فصل توجه می»سامان بخش«به»سامان«به

  مطرح شده،ولی پیگیری آن برای خواننده تا پایان کتاب غیر ممکن  در ادامه نیز ھرچند ارتباط با غرب و موانع این ارتباط به درستی
  .است

و   صیھای شخ شد،تا آنکه به ویژگی تر بود که به روابط خارجی پادشاھان صفوی و برخورد آنھا با اروپا پرداخته می بنابراین شایسته
نکاتی که در فصول بعد به ھیچ وجه مورد استفاده قرار   کننده و بیان ھای طوالنی و خسته خلق و خوی رفتاری آنھا با نقل قول

  ٩.او ھمخوانی نداشته،پرداخته شود  که با قساوت»عادلی«شاعر بودن شاه اسماعیل دوم و تخلص وی به  گیرد؛از جمله نمی

در واقع استقرار .رسد نیز تا حدی غیر منصفانه به نظر می  اعتبار دانستن اقدامات وی در شاه و بیبرخورد خصمانه نویسنده با نا
حدود کشور به آنچه پیش از آن بود،عقب راندن   ھای نادر در رساندن در آن بین،فعالیت.حاکمیت نادر را باید به چند دوره تقسیم کرد

ھا و لشگر  امش در کشور از اقدامات مثبت نادراست، ولی دوران ادامه جنگمھاجم و استقرار امنیت و آر  ھای نیروھای دولت
طور قطع  به.ای دیگر از اقدامات نادراست که با بحران روانی او مقارن شد به مردم،مرحله  ھای بیھوده و فشارھای مالیاتی کشی

  .توان یکسان در نظر گرفت ھا را نمی ھمه این دوره

  در ایران طرحی از نظریه دولت:فصل دوم

شود که مایه ثبات  مطلب با این پرسش آغاز می.شود بحث طرح می  ھای کتاب است،مبانی نظری ترین فصل در این فصل که از مھم
حکومت کردند،چه بود؟به زعم نویسنده که جای تامل دارد از   ھایی که بر ایران و تداوم قلمرو سرزمینی ایران در فرمانروایی سلسله

نام برد براساس اصول ایرانشھری،شاه خدای روی   توان از شاه و فرھنگ ایرانی ش در دوره اسالمی تا صفویه میوحدت بخ  عوامل
ھای درگیر در مناسبات سیاسی جھانی بود و از سوی  گذار این بود که ایران یکی از قدرت وضعیت ایران در دوره  ابھام.زمین است

یعنی در درون دنیای جدید و در عین حال در بیرون آن قرار .داد ز خود پایداری نشان میمناسبات جدید ا  دیگر در برابر سیطره منطق
  .داشت

،در کتاب پیدایش دولت ملی صفویه است و نیز نقد کارل ) Hinz( ھای والتر ھینتس روش طباطبایی در این قسمت طرح نظریه
ای را که خون عربی،ترکی و یونانی داشت و  ان سلسلهاز نظریه دولت ملی که معتقد است مشکل بتو) Brockelmann( بروکلمان

ھمچنین در این ١٠.بود،نماینده قومیت ایرانی دانست  بر سپاھیان ترک متکی بود و با استفاده از علمای عربی تبار رسمیت یافته
ه ساختار مبنی بر ترکیب سه عنصر تصوف،تشیع و سلطنت و نیز سه دگرگونی عمد) Savory( راجر سیوری  قسمت نظریه

توانست در تشکیل دولت نقش داشته  که می)بازار،ارتش دائمی و دستگاه اداری متمرکز-اتحاد علما(حکومتی در دوره صفویه
  ١١.گیرد باشد،مورد نقد قرار می

  .پردازد آن دو در تکوین دولت می  ھای طباطبایی در ادامه این فصل به مقایسه بین ایران و اروپا و تفاوت

  :شود ن تکوین دولت در اروپا به عوامل متعددی مربوط میاز نظر ایشا

  .شود اجرای عدالت از کلیسا به دولت منتقل می-١

  .ثبات سیاسی و ایجاد نھادھای حقوقی و مالی ویژه منتھی شد  کاھش مھاجرت در اروپا و تعیین قلمرو جغرافیایی کشورھا به-٢

  رشد کشاورزی،جمعیت و افزایش تولید-٣

از قرن یازدھم میالدی به بعد شدت جدال کلیسا و دولت راه را برای پدیدار شدن دولت و تعریف مفھوم آن در تمایز با کلیسا -۴
  .ھموار کرد

اجرای عدالت دستاویزی برای توجیه نھاد .عدالت را متکفل شدند  فرمانروایان عرفی با از دست دادن منزلت دینی خود،اجرای-۵
  .قانونگذاری بود  آمد و این امر مستلزم بھبود عملکرد نھادھای حقوقی به شمار می  سلطنت
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  :افزایش شمار تحصیل کردگان در سده دوازدھم،حقوقدانان ھوادار طباطبایی-۶

ایرانشھری و کتاب و سنت   فلسفه یونانی،اندیشه  مشروطه بر سه پایه  ھای جنبش تا قبل از زمینه  اندیشه سیاسی در ایران
  تاریخی جریان  طی تحول.نویسی را بوجود آورد نامه نویسی و شریعت جریان فلسفه سیاسی، سیاستنامه  اسالمی،سه

  و دو جریان دیگر در آن مستحیل شد  سیاستنامه نویسی غالب

بود و از سوی   ر مناسبات سیاسی جھانیھای درگیر د بود که ایران یکی از قدرت  ایران در دورهءگذار این  ابھام وضیعت:طباطبایی
قرار   حال در بیرون آن  دنیای جدید و در عین  یعنی در دورن.داد مناسبات جدید از خود پایداری نشان می  دیگر در برابر سیطرهء منطق

 داشت

کلیسا   و حقوق شرعیامپراتوری در جدال با موفقیت پاپ به تدریج با عرفی کردن بسیاری از مفاھیمی که از الھیات مسیحی 
جسم (حیات دوگانه مسیح.ھای ملی شد گرفتند،دستگاھی از مفاھیم و مقوالت سیاسی تدوین کردند که موجب تکوین دولت می

ای دوگانه  شاه دارای مشخصه.و جسم لطیف شد  وارد مبانی سیاسی شد و دولت به جای کلیسا قرار گرفت)و جسم لطیف  کثیف
  ١٢).مقام سلطنت(و دیگری جسم لطیف)شخص شاه(یکی در منظر جسم کثیف:شد

 Reich( براساس نظر ھگل از مفھوم شاھنشاھی در ایران رایش  طرح نظریه شاھنشاھی به مفھوم کثرت در عین وحدت است که
آید  ار میاز وحدت در عین تنوع ھمه اقوام ملت به شم  پادشاه در اصل رمزی.قرار دارد و با مفھوم خود کامگی بسیار متفاوت است)

ای با اقوامی با  فرمانروایی بر سرزمین گسترده  شاھنشاھی ایرانیان شیوه«١٣.»ھاست دولت دولت«شاھنشاھی  و در واقع
نویسنده با طرح این که ١۴».گوناگون بود که به تدریج به حفظ تنوع و کثرت خود،ملت واحدی را تشکیل دادند  ھا و آداب و رسوم زبان

بودن این خود کامگی را   ای طور ریشه وجود داشته است،نظریات مبتنی بر استبداد شرقی و ھمین  نشاھیدر ایران باستان شاھ
  .کند رد می

بازپرداخت شد و ھمه و ھمه مفاھیم وحدت بخش به حوزه   تحول دولت در دوره اسالمی بیشتر در عمل در قالب سلطنت مطلقه
نتیجه شکاف بین تکوین .سیاسی شد  ر و ادب دوره اسالمی جانشین اندیشهبه تدریج شع.انتقال پیدا کرد  شعر،ادب و عرفان

دولت و اندیشه سیاسی ایرانشھری، تبدیل شاه به یگانه نھاد و تکوین وحدت و ھویت ملی در بیرون از دولت و شکاف بین دولت و 
ای  معرفتی عمده  مسیحی بود،مانع از تحول سلطنت که بگذریم، فقدان دستگاه مفاھیمی که در کلیساشناسی الھیات.ملت بود

به سلطنت میل کرد و با نظریه )حقوق عمومی(نظریه خالفت.اسالمی بود  برای تمایز میان شخص پادشاه و مقام سلطنت در دوره
    حقوقی اسالمی که براساس آن حاکم شرع تنھا بر حسن اجرای

  ١۵.ایجاد نشد  ایزی بین شخص و مقامو در عمل و نظر تم  قانون شرع نظارت داشت،در تعارض قرار گرفت

پیدایش دولت جدید ملی   از پیدایش ملت در ایران شکل گرفت که موجب  طباطبایی معتقد است نوعی ھویت ملی پیش
جمعیتی   در نقد نظریه گوبینو که تنوع قومی و ترکیب  ھمچنین طباطبایی.موجب قوام ھویت ایرانی بود  اندیشه ایرانشھری.نشد

  توجھی به آداب ھا و بی عملکرد حکومت  عمده کرده،عامل این جدایی را نه تنوع قومی که  برای شکاف بین دولت و ملت ایران را
  ١۶.حکومت دانسته است

درستی تعریف و مشخص نشده   به»ھویت ملی«و»دولت ملی«،»ملت«مفھوم  در کل در این فصل مفاھیم کلیدی ھمچون
ھا در تاریخ ایران و کاربرد آن به  این مفاھیم نامشخص است،به ھمین دلیل به کارگیری این واژهمراد نویسنده و تعریف وی از .است

پرداخت مالیالت   که وظیفه آن تنھا حفظ امنیت و تأمین جان و مال رعیت در مقابل  مفھوم دولت سنتی.درستی تبیین نشده است
فاه عمومی و بھبود وضعیت عمومی شھروندان عالوه بر وظایف رسیدگی به ر  که بود و فھم از دولت مدرن و گسترش وظایف آن

  .گردد شود و جایگاه زمانی آنھا در تعبیر نویسنده مشخص نمی سنتی بود،به درستی تفکیک نـ می

خصوص دوره ھخامنشی را به عنوان نظریه و شیوه غالب در دوره   نویسنده نظریه شاھنشاھی،وحدت در کثرت دوران باستان و به
  .مطرح کرده است  نباستا

نظری و فکری نظام شاھنشاھی نزد ایرانیان مشخص و   البته چون در آغاز دوران ھخامنشی دین رسمی وجود نداشت،مبانی
مدون نبود؛ شاید به ھمین دلیل است که در انتقال به دوره اسالمی شیوه کثرت در عین وحدت تجدید حیات نیافت و به قول 

که با دو اصطالح به کار   با وجود تمایز نظریه شاھنشاھی و اندیشه ایرانشھری.ازپرداخت نشدب  نویسنده،اندیشه ایرانی
پاسخ ماندن  غلبه ترکان و بی.دھنده آنھا در طول کتاب نامشخص و به درستی تبیین نشده است رود،مبانی و اصول تشکیل می

از   یابد از دیگر مباحثی است که نویسنده به سرعت نمیمفاھیم وحدت بخش نظریه ایرانشھری که امکان بروز در حوزه اجتماعی 
  .گذرد آن می

بر چارچوب نظری فصل دوم،طرحی از نظریه انحطاط ایران   ھایی است که بر پایه آن و متکی ھای سوم تا ششم شامل داده فصل
یاحان غربی،نظام سیاسی و سفرنامهء س ٩گیری از  در فصل سوم با بھره.شود پایانی با عنوان خاتمه ارائه می  در مبحث
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شود  دورهءگذار تشریح می  ھای حکمرانی در ایران ترین ویژگی گیرد و بر این اساس مھم قرار می  فرمانروایی در ایران مورد بررسی
  :که به قرار ذیل است

ی بزرگ که با چیرگی ترکان راه را بر ایجاد نھادھای جدید ھا نظام خودکامگی،استقرار شاه نھاد،از بین رفتن نھاد وزارت و خاندان-
فرمانروایی ایران دوره اسالمی پیوسته میان دو قطب افراط   شیوه«.و به این ترتیب امکان تحول به دولت جدید از میان رفت  بست

که نتیجه آن یا استبداد ١٧».ودھای فرمانروایی شاھان سست عنصر در نوسان ب پادشاھان توانمند و تفریط نابسامانی  خودکامگی
توان در زمره  اول را می  گذار،دوران شاه اسماعیل و شاه عباس در دوره.مطلق شاھان خودکامه و یا ھرج و مرج مطلق بود

 .پادشاھان مقتدر قرار داد

  .مل انحطاط ایران بودنظام پادشاھی ایران شد و یکی از عوا  عدم توجه به شیوه آموزش ولیعھد در دوره صفویه که موجب ضعف-٢

  .آمد بلکه او،تنھا مالک بود در کنار سایر مالکین به حساب نمی  فقدان تعدد مالکیت خصوصی و این که پادشاه یکی از مالکین-٣

نھاد وزارت و   ھای دھقانی،ضعف ھای بزرگ دوره باستان و خاندان رفتن خاندان  فقدان نھادھای محدودکننده قدرت از جمله از بین-۴
  .باالخره فقدان اشرافیت موروثی

  .فقدان حوزه عمومی و مصالح عمومی-۵

  ھای ایرانیان سفارت و سفرنامه:فصل چھارم

اند،جھت تبیین  ھند،خاور دور و اروپا سفر کردهگذار،به  سفرنامه ایرانی که نویسندگان آنھا در دوره ٩ھایی از  در فصل چھارم گزارش
  .گیرد آنھا نسبت به تجدد غرب مورد بررسی قرار می  دیدگاه

طور معمول توجھی به  سفرای دولتی به.برخی از این مسافران فرستادگان رسمی دولت و بقیه سیاح،دانشجو یا تاجر بودند
آنھا اغلب به زبان کشور میزبان آشنا نبودند و بیشتر شیفته ظواھر و .ھای فکری غرب نداشتند اجتماعی و بنیان -مسایل سیاسی

  :شدند، از این میان سه اثر در انتقال اندیشه تجدد خواھی اھمیت اساسی داشت عجایب این کشورھا می

اوایل قرن نوزدھم خان و سفرنامه میرزا صالح که ھر سه در   تحفه العالم اثر عبد الطیف شوشتری،مسیر طالبی اثر میرزا ابو طالب
  .نگارش یافته بود  میالدی

  اندیشه سیاسی تاریخ نویسان:فصل پنجم

دوره .شود اندیشه تاریخی حاکم بر ھر دوره دسته بندی می  در این فصل پیشینه تاریخ نویسی در ایران دوره اسالمی براساس
دینی بوده و محمد بن جریر طبری به  - کالمیھای اولیه اسالمی است که مبتنی بر اندیشهء  تاریخی در سده  نخست،اندیشه

با استوار شدن شالوده اندیشه .ھای چھارم و پنجم است دوره دوم مربوط به سده.شده است  عنوان نماینده این گروه معرفی
  .ترین مقوله تاریخ نویسی طرح کرد ترین ضابطه و بنیادی عمده  فلسفه،اندیشه تاریخی نیز مفھوم خرد را به عنوان

در تجارب االمم خرد را یگانه ضابطه تاریخ نویسی دانست و سعی   ابن مسکویه.توان از ابو الحسن مسعودی نام برد این گروه میاز 
گسستی که ابن مسکویه در سنت تاریخ نویسی .گرایی خردمندانه،دوران فرمانروایی آل بویه را تبیین کند کرد با ضابطه عقل و واقع

ھای  در آخرین دھه.وی حتی در تبیین پدیدارھای دینی از ضابطه خدرمندانه سود جست.فلسفی بودایجاد کرد متکی بر اسلوب 
توان واسطه العقد میان مسکویه  فردوسی را می. سده چھارم نیز فردوسی،اندیشه تاریخی خردمندانه را با گویش دری در آمیخت

  .و ابو الفضل بیھقی دانست

را با اسلوب آگاھی ملی و اندیشه تاریخی خردمندانه بنا   ایران،تاریخ نویسی ایرانیبیھقی نیز در دوران عصر زرین فرھنگ 
در این دوره ترکیب زبان فارسی،فلسفه خردگرا و . ایرانیان بود»آگاھی ملی«نویسی در عصر زرین فرھنگ ایران مبین  تاریخ.نھاد

  .زمین بودند  آغاز دوره اسالمی ایران عناصر منسجم دستگاه فکری بسامان و یگانهء  اندیشه سیاسی ایرانشھری

اندیشه،اندیشه تاریخی نیز منحنی زوال اندیشه و انحطاط تاریخی   در دوره سوم با پایان عصر زرین فرھنگ ایران و با آغاز دوره زوال
در این .خردمندانه بود در این دوره عناصر غالب اندیشه تاریخی،بیگانگی از آگاھی ملی و فسخ اندیشه تاریخی.را دنبال کرد  ایران

توان از  از این نمونه می.پنجم را دنبال کنند  دوره تنھا تاریخ نویسان انگشت شماری توانستند سنت اندیشهء تاریخی آغاز سده
  .رسد ای از تاریخ نویسی ایران به پایان می نام برد که با این کتاب دوره  تاریخ جھانگشای جوینی

توجھی و بی  ایران و حتی در کسست آگاھانه از آن بلکه در بی  وم و بسط سنت تاریخ نویسی قدیمتاریخ نویسی جدید نه در تدا«
زوال اندیشه تاریخی و افول تاریخ نویسی در ایران ھمزمان با آغاز دوران جدید در مغرب زمین ١٧».به این سنت آغاز شد  اعتنایی



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

توان  عمده و معرفتی در این امر بود می  ن عالوه بر زوال اندیشه که مانعیعینی و تاریخی تاریخ نویسی در ایرا  ھای از دشواری.بود
  ١٨.ھا نیز نام برد ھا و آشوب از موانع اجتماعی و سیاسی، ھمچنین نابودی اسناد و مدارک در شورش

الن آغاز شده ای که با یورش مغو دوره.تاریخی بود  دینی و در تداوم اندیشه-گذار خطابی مبانی نظری تاریخ نویسی دوره
درکی خطابی از مبانی دینی فراھم آمده   طور عمده دینی و بر پایه آگاھی آنھا به.دوره فاقد آگاھی ملی بودند  نویسان این تاریخ.بود

تاریخ نویسان نیز مانند   شاه در اندیشه.ھا غایب بود مبتنی بر تحلیل واقعیت تاریخی از این نوشته  و ھرگونه دریافت خرد ورزانه
  قرار داشت و نسبت او به اجتماع را ھمان نسبت خدا و عالم تعیین  سیاستنامه نویسان در رأس ھرم سامان سیاسی

آنان سلطنت را ادامه نبوت و .از دید تاریخ نویسان،شیوه فرمانروایی شاه بر آمده از دیانت و متکی بر مشیت الھی بود١٩.کرد می
  ٢٠.دانستند صفوی را نایب امام می  امامت و پادشاه

و سلطنت .مطلقه جانشین اندیشه سیاسی ایرانشھری گردید  با آغاز دوره صفوی،از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی،نظریه سلطنت
تصوف و سلطنت،قدرت پادشاه بیش از گذشته مطلق بود زیرا - در دوره صفویه با توجه به نظریه تشیع.به تنھا نھاد کشور تبدیل شد

مشروعیت اعم از   ھای اھی که امامت،شیخوخت و سلطنت را یکجا دارا بود،ھمهء ساحتپادش  برطبق آن نظریه
ھای اساسی و مھم در ایران با برخورد منطقی مورخان  شکست  این موضوع که  دینی،معنوی،سیاسی و اجتماعی را در خود جمع

  اردی است که در جای جای فصل نخستنبوده و مورد تجزیه و تحلیل درست و واقع گرایانه قرار نگرفته، از مو  ھمراه
  .اشاره شده است  به آن»انحطاط ایران  ای بر نظریه دیباچه«کتاب

و   بود و فھم از دولت مدرن  در مقابل پرداخت مالیات  و تأمین جان و مال رعیت  وظیفه آن تنھا حفظ امنیت  مفھوم دولت سنتی که
شھروندان عالوه بر وظایف سنتی بود، به درستی توسط   رسیدگی به رفاه عمومی و بھبود وضعیت عمومی  که گسترش وظایف آن

 گردد شود و جایگاه زمانی آنھا در تعبیر او مشخص نمی تفکیک نـ می  طباطبایی

تاریخی نیز از   هاندیش.تاریخ نویسی با تأثیری که از عرفان گرفت، اندیشه سیاسی را بیش از پیش قدسانی کرد.کرده بود
  ھای دوره اسالمی ایران را از دست نخستین سده  خالی شد و ھمه دستاوردھای تاریخ خردگرای  ھای خردگرای عصر زرین جنبه

ھای اخالقی  در پی ارائه سرمشق  تاریخ نویسان که منشیان،دبیران و کارگزاران درباری بودند با زبانی مصنوع و متکلف.داد
میان دین و دنیا در   گذار،آن بود که طی تحوالت تاریخی،تعادل رد انحطاط تاریخ نویسی و اندیشه تاریخی در دورهاز موا٢١.برآمدند

نیز تحت تاثیر عرفان مبتذل کوشش   تاریخ نویسی.و تفسیر قدسانی از اسالم تبدیل شد  گرایی اسالم به ارجحیت آخرت
  .نمود  ھای خردگرایی عصر زرین تھی کرد و آن را از جنبه  دیشه تاریخیای در جھت عرفی زدایی یا قدسانی کردن ان سابقه بی

  گذار اندیشه سیاسی دوره:فصل ششم

پایه فلسفه یونانی،اندیشه ایرانشھری و کتاب و سنت   ھای جنبش مشروطه بر سه اندیشه سیاسی در ایران تا قبل از زمینه
طی تحول تاریخی،جریان . نامه نویسی را به وجود آورد عتفلسفه سیاسی،سیاستنامه نویسی و شری  اسالمی،سه جریان

نویسی بود   گذار یگانه جریان قابل اھمیت،سیاستنامه در دوره.سیاستنامه نویسی غالب و دو جریان دیگر در آن مستحیل شدند
ھا  بیشتر این نوشته.کنیم دارای اھمیتی نسبی باشد،برخورد نمی  ای که ولی در قلمرو اندیشه سیاسی در این دوره به نوشته

ھای شرعی و اخالقی بود و از نظر اندیشه سیاسی فاقد اھمیت محسوب  ھای پیشین و حاوی بحث از نوشته  گردآوری
اشتر بود  و شرح عھدنامه مالک  ھا،ترجمه تنھا استثنا در میان این نوشته.پرداختند توجیه سلطنت مطلقه می  آنھا اغلب به.شود می

فاضل   اما به رغم شرح و ترجمه قابل توجه.توجه شده است»مصالح مرسله«  عمومی با اصطالح که در آن به مصلحت
در عھدنامه مالک اشتر خدمت به رعیت به عنوان مرتبه .البالغه در این دوره مورد توجه قرار نگرفت مشھدی،مضمون سیاسی نھج

ھای حیات اجتماعی و  مصلحت عمومی در عرصه  رعایتھمچنین .در نظر گرفته شده و بر رعیت پروری تاکید شده است  عبادت
  ٢٢.است  کننده محسوب گردیده مردم حتی در اجرای امور شرعی از موارد تعیین  سیاسی و جلب رضایت

ھای دیگری  و روضة االنوار عباسی اثر محمد باقر سبزواری رساله  رساله آینه شاھی نوشتهء فیض کاشانی در فلسفه سیاسی
نیازی  را گسستن از دنیا و نیل به بی  فیض کاشانی غایت حیات انسان.اند ین فصل مورد بررسی قرار گرفتهدر ا  است که

    سبزواری به بیان نیازھای طبیعی.نمود معنا می اساس مصلحت عمومی بی  دانست و بدیھی است که بر این می

اندیشه یک شیوه التقاطی به وجود آمد   گذار به دنبال زوال رهدر دو.و اخالقی بود  ھای شرعی انسان پرداخته،اثر وی تلفیقی از بحث
در سیاستنامه نویسی   نامه نویسی که فلسفه سیاسی و شریعت  ای تعلق داشت وی به دوره.نمونه این شیوه بود  و سبزواری

ھای  ه سیاستنامهدر حالی ک.پرداخت می  شرعی به وجود آمد که به توجیه سلطنت مطلقه  ھایی مستحیل شد و سیاستنامه
  ٢٣.ای در ارزیابی پادشاه بود با نظریه شاھی آرمانی،به عنوان ضابطه  ایرانشھری

ھای تحفة الملوک و میزان الملوک،که در اوایل دوره قاجار نگاشته شده اشاره  در پایان به دو رساله از سید جعفر کشفی، به نام
بیان .تمایز قائل است  آغاز دوره قاجار بین قدرت سیاسی و مرجعیت دینی  ندر این آثار،وی به تبع ھمه سیاستنامه نویسا.شود می

  ٢۴.چنین عقایدی با نثری پر ابھام ھمراه است
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توانست  در حوزه اندیشه سیاسی ھیچ دگرگونی مھمی نمی  ای رسیده بود که گذار به مرتبه زوال اندیشه و تصلب سنت در دوره
در تاریخ .تمدن و فرھنگ ایرانی باز کند  توانست راھی به سوی آگاھی از بحران نت میصورت گیرد و تنھا خروج آگاھانه از س

گرایان  پذیر شد و نه در تداوم آن،از درون سنت بست تصلب سنت،نه در گسست از سنت امکان از بن  اندیشه در ایران راه برون رفت
این .پذیر بود آن و با تکیه بر مبانی اندیشه دوران جدید امکاناز سنت از طریق نقادی   از بیرون نیز گسست.راه آن را بسته بودند

  ٢۵.ایران بود  نقادی نیازمند آگاھی از بحران فرھنگ و تمدن

امتناع نیل به آگاھی در درون سنت و تاخیر پیدا شدن آگاھی در بیرون سنت موجب شد که گسست در تداوم یعنی تحول توأم با «
که در بیرون قلمرو سنت اتفاق افتاده بود   توانستند از تحولی داران سنت ھنوز نمی ار امانتگذ در دوره.تذکر سنت ممکن نشود

  .تصوری داشته باشند

  ٢۶».سنت و تجدد طلبان به پیکاری میان آنان منجر شد  رو تعارض میان سنت و تجدد خواھی به رویارویی میان امانت داران از این

  :مبحث خاتمه

تاریخ اندیشه در ایران نتوانسته است «.تدوین شده است  ای بر مبحث خاتمه کتاب به عنوان دیباچهدر واقع شش فصل آغازین 
در مغرب زمین با نوعی نظریه انحطاط آغاز و بر پایه آن   در حالی که تاریخ اندیشه.تدوین نظریه انحطاط ایران را فراھم آورد  ھای زمینه

نویسنده بر این باوراست که طرح نظریه ٢٧».بود  ادھای آن از مفردات اندیشه غربیتامل در نظام سیاسی و نھ...است  تدوین شده
که فرھنگ ایرانی حفظ شد،بدون   ھمواره طرح شده است.امکان طرح نظریه انحطاط ایران را فراھم نکرد  تداوم تاریخی و فرھنگی

  .شود  اینکه چیزھای از دست رفته،بررسی

  ھای آرمانی آن یکسره از میان رفت و به نظریه سلطنت اندیشه سیاسی ایرانشھری در دوره اسالمی باز تولید شد، ولی جنبه
به مصالحه پرداختند که این امر خود معنای زوال تدریجی   ایرانیان برای حفظ فرھنگ و تمدن خود با مھاجمان.مطلقه تبدیل شد

 ٢٨.داشت

اند،چند کتاب و رساله  نده برای پاسخ به این پرسش که آیا ایرانیان به زوال و انحطاط ایران اندیشیدهدر این قسمت از سوی نویس
-٢آوری  از بین رفتن خوی جنگ-١:کند حزین الھیجی در شرح سوانح زندگی خود به دو نکته اشاره می.گیرد مورد بررسی قرار می

  .داند عیبی دانسته و اطرافیان شاه را مقصر می  ،شاه را بری از ھرگونهغرق شدن در رفاه؛رستم الحکما در کتاب رستم التواریخ

شده و در کتاب طب الممالک نیریزی،فساد شاه و دربار و ترک امر   نامه از شاعری ناشناخته به عذاب خداوند اشاره در کتاب مکافات
پیشنھاد او پختن آش نخود با حضور ھمه فقرای اھل   ترین حال عملی معروف و نھی از منکر از عوامل زوال دانسته شده؛بااین  به

  ...ذکر بود که بر

در تمامی این نظریات فقدان اندیشه سیاسی به .و جمعی نبودند  درھرحال نویسندگان این متون قادر به تفکیک اصول اخالق فردی
  ٢٩.الت اخالقی و دینی فراتر نرفتندھیچکدام از آنھا قادر به تبیین تاریخی نظریه انحطاط نبودند و از مقو.خورد می  چشمی

وی ٣٠.زنند شان را رقم می طباطبایی بیشتر بر عوامل داخلی مؤثر در انحطاط ایران تاکید دارد و این که ایرانیان خود تقدیر تاریخی
ی از تبیین نویسی را موارد اندیشه و سقوط تاریخ  و زوال)ای حساس و پر مخاطره منطقه(چون جغرافیای سیاسی ایران  عواملی

  .داند نظریه انحطاط می

ھای زمان و افراط خیال اندیشی  اعتنایی به دگرگونی تفریط بی«تاریخ نویسی مشحون از افسانه پردازی،خردگریزی،عصبیت دینی، 
،موضع گیری ) Historisism( گرایی داند و از جایگاه تاریخ می٣٢»تکوین آگاھی ملی«وی تاریخ نویسی را جایگاه٣١.بود»آینده  درباره

نقل .پردازد طباطبایی با دو مفھوم به تبیین دیدگاه خود می.داند پذیر نمی تاریخی بدون این آگاھی ملی را امکان  فلسفی و فلسفه
  ٣٣.کند را به عنوان تشریح حمله مغول مطرح می»نیازی خداوند باد بی«  قولی از عطا ملک جوینی که

ھایی از تاریخ خود از سر ناآگاھی و  است و نقل قولی از موالنا مبنی بر اینکه ایرانیان در دوره که تعبیری از تقدیرگرایی و قھر خداوند
این دو مفھوم یعنی .از عملی غیر عقالیی است  که حاکی٣۴زدند ای خردگرا،حاصل کشتهء خود را آتش می در غیاب اندیشه

انحطاط این کشور را از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی تبیین  تقدیرگرایی و عمل غیر عقالیی،مفھوم فلسفه تاریخ ایران و اسباب
  .کند می

  :در مبحث خاتمه،نویسنده به شش نوع تنش که ایران در کانون آنھا قرار داشته،و در انحطاط کشور موثر بوده،اشاره نموده است

  فرھنگی-تنش آیینی-١

  تنش میان فرمانروایی و فرھنگ ایرانی-٢
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  انیرانھای میان ایران و  تنش-٣

  ھای بیگانه ھای میان فرھنگ ملی و آیین تنش-۴

  ھای سیاسی در نظام اقتصادی پی آمدھای تنش-۵

  .ھای میان ایرانیان و ایران تنش-۶

  نکاتی در تبیین نظریه انحطاط

وسعه،علل ھای دیگر در مباحثی ھمچون موانع ت کند به صورت بسیاری از مواردی که طباطبایی در تبیین نظریه انحطاط مطرح می
یکی از موارد اصلی مبانی تاریخ اجتماعی   مسئله تھاجمات که.و موانع نوگرایی با الفاظی دیگر بیان شده است  عقب ماندگی

ترکان و مغوالن در نظام   ثباتی سیاسی،عدم امنیت و بحران اقتصادی،تأثیر حمله بی.ایران است،بارھا و بارھا تکرار شده است
  ھای اجتماعی و اقتصادی کشور که متأثر از آنھا تھاجمات،دچار دگرگونی-  اختن به مسایل سیاسیشھرنشینی ایرانی و پرد

  .مطالعات جدید مطرح گردیده است  ھای خاصی گردیدند،ھمه از مواردی است که کمابیش در حوزه

قسمتی از دوره (وره باستانبا بزرگ نمایی بخشی از د  روش طباطبایی در این کتاب بیشتر عمده کردن فقدان اندیشه سیاسی
  .و نادیده گرفتن و به سکوت برگزار کردن دوره سلوکیان،اشکانیان و تا حدودی ساسانیان است)ھخامنشیان

نماید تعیین عناصر اندیشه ایرانشھری است که طباطبایی به وضوح به تبیین آن  از مواردی که طرح در این بحث ضروری می
این اندیشه در .توان در آن وحدت در کثرت،تمرکزگرایی، مدارا و تفکیک دین از دولت را یافت مان میای که به گ اندیشه. پردازد نمی

این مبحث نیز که بسیار با اھمیت است به درستی تحلیل و بررسی و .شود اسالمی به سلطنت خودکامه بدل می  باز تولید دوره
مبانی نظری اندیشه ایرانشھری   آیا عدم تدوین.شود مورد آن اکتفا می ھای کلی در شود و به گزاره نـ می  عوامل موثر آن شناسایی

ایرانشھری   سلطنت خودکامه در دوره اسالمی نیست؟تکلیف نظام حقوقی در اندیشه  در دوره باستان از عوامل تبدیل آن به
اندیشه   وره اسالمی در مبانیھای د شده؟آیا عنصر خودکامگی حکومت می  چیست؟قانون ایرانشھری متکی بر چه عناصری اعمال
گیرد؟و  رود و این گزینش بر چه اساس صورت می از دست می  ھایی از آن ایرانشھری وجود نداشته است؟چگونه و چرا قسمت

  .صدھا پرسش و ابھام دیگر که به آن پاسخی داده نشده است

  ین مدار خاص ایرانیان است یا دیگر اقوام جھان نیز چنینشدند؟آیا ا  ھای سیاسی موجب از میان رفتن مداری دینی ایرانیان آیا نظام
آیا ٣۵.ھای متمادی خود را به ایرانیان تحمیل کرده است قرن  ھستند؟چگونه خودکامگی که با خلق و خوی ایرانیان سازگار نبوده

در گذشته فھمی از ضرورت اجرای فرمانروایان و مردم،تنھا از طریق رعایت مصالح عمومی ایجاد خواھد شد و آیا مردم   پیوند بین
از مشروطه قابل طرح است؟و نکته دیگر   اند و کاربرد چنین مفاھیم جدیدی برای دوران پیش مصالح عمومی از سوی دولت داشته

  ٣۶.منتقل خواھد شد  سیاسی و نظریه انحطاط،چگونه این اندیشه از حوزه نظر به حوزه عمل  اینکه به فرض تبیین اندیشه

که   ھای ایرانی به عقیده دکتر طباطبایی، از بین سفرنامه  گانه ترکیب به اینکه حتی در زمانی که شاه عباس نظریه سه با توجه
اساسی   تجدد خواھی اھمیت  اندیشه  اند، سه رساله در انتقال گذار،به ھند،خاور دور و اروپا سفر کرده نویسندگان آنھا در دوره

  :داشت

که ھر سه در اوایل قرن »میرزا صالح  سفرنامه«اثر میرزا ابو طالب خان و»مسیر طالبی«لطیف شوشتری، اثر عبد ا»تحفة العالم«
  .نگارش یافته بود  نوزدھم میالدی

وی .زنند می  رقم شان را ایرانیان خود تقدیر تاریخی  داخلی موثر در انحطاط ایران تاکید دارد و این که  طباطبایی بیشتر بر عوامل
از تبیین   و سقوط تاریخ نویسی را مواردی  و زوال اندیشه)ای حساس و پر مخاطره منطقه(ایران  چون جغرافیای سیاسی  عواملی

 داند نظریه انحطاط می

مل که در ارتباط بین اندیشه و ع.کرد می  سلطنت،تشیع و تصوف را در حوزه نظر باور داشت،در عمل به غریزه و حس خود مراجعه
ھای اساسی را موجب  بدل شد در ایران با موانعی جدی روبرو بود و آسیب  گیری از یکدیگر به دوره نوزایش اروپا با نزدیکی و بھره

  .شد

توان به کتاب  از این نمونه می.است  شدهھایی نیز بر کتاب طباطبایی نوشته  ھایی که مطرح شد،نقدھا و بررسی عالوه بر پرسش
ھای دکتر سید جواد طباطبایی اشاره کرد که توسط علی اصغر حقدار نگاشته شده  پرسش از انحطاط ایران،بازخوانی اندیشه

صورتی ھای طباطبایی را به  ھایی از کتاب که تکه تکه  گردآوری نه چندان روشمند از آثار طباطبایی است  این کتاب نوعی٣٧.است
  .آن کمتر به نقد نظریات طباطبایی پرداخته است  نامنظم در کنار ھم جای داده و نویسنده
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قاضی مرادی بر نظر ٣٨.ای نیز توسط حسن قاضی مرادی در نقد نظر طباطبایی در مورد شاه عباس منتشر شده است مقاله
قاضی مرادی در مقاله خود به .وانده، انتقاد کرده استرا استبدادی روشنگرانه خ»شاه عباس«مبنی بر اینکه استبداد  طباطبایی

منافع شخصی بوده و انگیزه   پرداخته و در پی اثبات آن است که تمامی اقدامات شاه عباس در جھت  نکات ریز مباحث تاریخی
که طباطبایی قصد   گفتباید .که در درازمدت حاصل شده به ضرر رعایا و مردم بوده است  عمومی و اصالح طلبانه نداشته و نتایجی

  در این که شاه عباس اول حکومت استبدادی داشته،شکی.بیان تاریخ روایی و باز کردن نکات و ظرایف آن را نداشته است
تاریخ تفھمی کلیاتی از تفکر تاریخی خود را در بستر تاریخی   نیست؛کتاب طباطبایی در جھت تطھیر وی برنیامده،بلکه در چارچوب

وی .نگاھی عمیق،ھدفمند و فلسفی بر وقایع دارد  طباطبایی.کرده است که ذھن جزء نگر قادر به دیدن آن نیست مطرح  گسترده
اخالقی و رفتاری توجه دارد و گاه   و اقتدارگرایی شاه عباس تاکید دارد در حالی که قاضی مرادی بر مسایل  بیشتر بر تمرکز قدرت

از دیدگاه .ھای بعدی دارد این که اقدامات شاه عباس چه نتایجی در دوره.آمیزد در ھم میجایگاه فاعل و ناظر تاریخی را در مباحث 
و عمل شاه عباس در دوران سلطنتش از منظر فاعلی به چگونگی تأثیر آن بر آینده واقف   در حالی که انگیزه.ناظر تاریخی است

  .کند نزدیک می  نیست و خلط این دو حوزه فھم تاریخی را به آشفتگی

در برلین »انجمن دوستداران اندیشه«کتاب طباطبایی توسط  ھا و نقدھای عمیق و قابل توجھی نیز در جلسه نقد و بررسی پرسش
    ھای حاضران گردیده که طباطبایی نیز در این جلسه شرکت و به پرسش  مطرح

در ھمین شمارهء مجله به   زارشی از آنمنتشر شد که گ٣٩ از طریق اینترنت  گزارش نسبتا مفصلی از این جلسه.پاسخ گفته است
  .کنیم در ذیل به نکاتی از آن اشاره می.چاپ رسیده است

ھا و تردیدھا،مباحثی به این  پرسش  در قسمت بعد با عنوان.کتاب اختصاص دارد  ھای بخش نخست گزارش به شرحی از فصل
  :گردد می  شرح مطرح

نظر غالب در اندیشه غربی است یا   ر آمدن دولت نوین از دل الھیات مسیحیو ب»گسست در تداوم«آیا دریافت تجدد به مثابه)١
  یونانی و کلیسا زدایی مّیسر شده است؟  برعکس، گسست در اندیشه از طریق بازگشت به اندیشه

و این " ز قدسانیسکوالر و دین دنیا گری  دین دنیاگرای" به صورت.شود ویژگی دین یاد می  از سکوالر در فصل پنجم کتاب به عنوان)٢
توجیه این تفاوت در کاربرد . دریافت از مفھوم سکوالر با دریافت متعارف به معنای روند تاریخی جدایی ایمان و علم متفاوت است

  مفھوم چیست؟

سیاسی البالغه چگونه آن را فصلی نو در تاریخ اندیشه  در نھج  ھای فراوان گرایش به نکوھش دنیا و برتری دین با وجود نشانه)٣
  .توان نامید گذار می ایران در دوره

  تا چه اندازه واقع بینانه است؟  این نظر که شاه عباس تأملی ژرف در سرشت قدرت سیاسی داشته)۴

  .پردازد می  بخش دوم گزارش،به سخنان چند تن از نقادان کتاب طباطبایی

ایی به صورتی مثبت و ارزشمند تلقی گردیده،نقد دکتر اصغر شیرازی مفھوم اندیشه سیاسی ایرانشھری را که توسط طباطب
البته طباطبایی اھمیت این اندیشه را .است  معتقد است طباطبایی عناصر استبدادخیز و منحط آن را نادیده گرفته  وی.نموده است

گیری از  در بھره روش طباطبایی  رسد که به نظر می.مانع حل شدن ایران در خالفت اسالمی شده است  داند که بیشتر در آن می
نمایی عناصر  بزرگ  او برای اثبات نظریه خود به.شود و به روش پست مدرنیسم نزدیک می  عناصر تاریخی،بیشتر کاربردی است

  ھرچند در ھیچ کجا به درستی عناصر اندیشه.پردازد کند،می معرفی می» عرف«اندیشه سیاسی ایرانشھری که در جایی آن را
گیرد  ھای فلسفی،ھمچون ابزار به کار می طباطبایی در مواجھه با سنت و نقد آن، تاریخ را با صیغه.شود نـ میایرانشھری نیز تبیین 

جزییات رویدادھای تاریخی نظر شود،ممکن است با   پردازد که اگر به چنان به بزگ نمایی ایران پیش از اسالم می  و در این میان
  گیری رو نخستین تالش جدی برای بھره گو اینکه،به ھر.جدی مواجه گردد  ھای چالش

توانمد و تفریط   دو قطب افراط خودکامگی پادشاھان  دورهء اسالمی پیوسته میان  شیوهء فرمانروایی ایران«:طباطبایی
مرج   اھان خودکامه و یا ھرجش  نتیجه آن یا استبداد مطلق  که».عنصر در نوسان بود  فرمانروایی شاھان سست  ھای نابسامانی
 مطلق بود

  .آگاھانه از گذشته تاریخی به سود امروز نیز ھست

گوید و بر زمان تاریخی  سخن می»شرایط امکان یا امتناع تاریخ نویسی در ایران«محمد علی مرادی نقاد دیگری است که در مورد
  :کند می  مورد اشاره کند و در این راستا به چند رسیدن به بینش تاریخی تاکید می  برای
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این مسئله و بدبینی به زمان .و گسسته و نه پیوسته و مدام است  مفھوم زمان در فرھنگ و ادب و متون دینی ما،مفھوم منقطع)١
  .گیری مفھوم تاریخی در ایران شده است شکل  مانع

  .ار متفاوت استبسی»من دکارتی«با»من عرفانی«  را یافت ولی»من«توان ھرچند در فرھنگ عرفانی می)٢

فرھنگ غربی موجب پیشرفت در شعر و ادب شده و مانعی   این که در فرھنگ ایرانی نیروی تخیل بر فھم غالب است برخالف)٣
را به سود فھم دگرگون کنیم،امکان تاریخ   جدی بر سر راه بینش تاریخی است و اگر بتوانیم در تعادل رابطه تخیل و فھم معادله

  .ایم دهنویسی را فراھم کر

کند و معتقد است  تجانس برخی مفاھیم در کتاب اشاره می  شھرام اسالمی نیز منتقد دیگری است که به ناپیوستگی و عدم
ھمچنین .ھای او است متافیزیکی در سرتاسر نوشته  در پی در افکندن فلسفه تاریخ است و نظریه ایرانشھری عنصری  طباطبایی

  .مقدمه انحطاط بوده است  عصر زرین فرھنگ ایران است که انحراف از این دوران انحطاط پذیرش  ھسته محوری نظریه

  مطالعه این.ای بر نظریه انحطاط است توان افزود که مجموعه این نقدھا حاکی از اھمیت کتاب دیباچه در پایان،تنھا این نکته را می
ھرچند امکان ارائه این مطالب با حجم کمتری نیز .شود می  همندان به مسایل ایران توصی کتاب به دانشجویان رشته تاریخ و عالقه

گیری از  شناسی خاص خود و بھره با روش  طباطبایی.شود ای در این مجموعه یافت می با این وجود نکات قابل توجه. وجود داشت
تجدد جز از طریق درگیری با وی معتقد است راه .پردازد انحطاط یا علل عقب ماندگی ایران می  ای،به طرح نظریه شیوهء مقایسه
  .توانیم انجام دھیم ایم،منابع ما چیست و با این شرایط چه می ایستاده  این که در کجای جھان.شود سنت باز نـ می

  :ھا نوشت پی

  .١٣۶٨درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران،کویر،تھران،:طباطبایی،جواد-)١(

  .١٣٧٣یر،تھران،زوال اندیشه سیاسی در ایران،کو:-)٢(

  .١٣٧۴در تمدن اسالمی،طرح نو،تھران،  وضعیت علوم اجتماعی-ابن خلدون و علوم اجتماعی:-)٣(

  .١٣٧۵خواجه نظام الملک،طرح نو،تھران،:-)۴(

  .١٣٨٠معاصر،تھران،  ھا میانه،نگاه مفھوم والیت مطلقه در اندیشه سیاسی سده:-)۵(

  .١٣٨٠ای بر نظریه انحطاط ایران،نگاه معاصر،تھران، دیباچه:-)۶(

  .١٢ھمان،ص -)٧(

  .٣٣-٣۴ھمان،صص -)٨(

  .۴٩ھمان،ص -)٩(

  .١١٧-١١٩ھمان،صص -)١٠(

  .١٢٢-١٢۵ھمان،صص -)١١(

  .١٣٢-١٣٧ھمان،صص :نگاه کنید به-)١٢(

  .١٣٩-١۴۵ھمان،صص -)١٣(

  .١۴٣ھمان،ص -)١۴(

  .١۴٩-١۵٢ھمان،صص -)١۵(

  .١۶٠-١۶٢ان،صص ھم-)١۶(



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٠ 
 

  .٢٢٨ھمان،ص -)١٧(

  .٢٨۴ھمان،ص -)١٨(

  .٢٨٨ھمان،ص -)١٩(

  .٢٩٨ھمان،ص -)٢٠(

  .٣٠۶ھمان،ص -)٢١(

  .٣١۴،٣٣٩نگاه کنید به صص -)٢٢(

  .٣۴١-٣۵٣نگاه کنید به صص -)٢٣(

  .٣۵٩-٣٨١نگاه کنید به صص -)٢۴(

  .٣٨١-٣٩٨نگاه کنید به صص -)٢۵(

  .٣٩٩نگاه کنید به ص -)٢۶(

  .۴٠٠ ھمان،ص-)٢٧(

  .۴٠۶ھمان،ص -)٢٨(

  .۴١٠ھمان،ص -)٢٩(

  .۴١١-۴٣٣ھمان،ص -)٣٠(

  .۴۴٩ھمان،صص -)٣١(

  .۴۵٠ھمان،ص -)٣٢(

  .۴۵۵ھمان،ص -)٣٣(

  .۴۵٢ھمان،ص -)٣۴(

  .۴۵٨-۴۵٩ھمان،صص -)٣۵(

ھای  استبداد شرقی،مسئله آب،نظاممساله استبداد به عنوان یکی از مسایل اساسی تاریخ ایران در مباحثی چون -)٣۶(
جواد :برای نمونه نگاه کنید به.است  حکومتی ایلی، ھمخوانی با تصوف و تشیع مورد بررسی نویسندگان گوناگون قرار گرفته

  .١٣٨١،تھران،١١ھای اجتماعی،ج  توسعه،نظریه  ،کتاب)ویراستار(موسوی خوزستانی

  .١٣٨٢،کویر،تھران،)دکتر سید جواد طباطبایی  ھای زخوانی اندیشهبا(علی اصغر حقدار،پرسش از انحطاط ایران-)٣٧(

  .١٠٩-١٢٧،صص ١١مستبد خیر خواه؟، کتاب توسعه،ج :حسن قاضی مرادی،شاه عباس صفوی-)٣٨(

)٣٩(- lran emroozc?1998-2002   

  


