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 یرانا   یهلاو مس  یرانشهری ا
 19/03/1399: یبتصو یختار ـ21/01/1399: یافتدر یختار

   1یرحی ف  داود

 چکیده 

م   ید جد   یتیروا ،  یرانشهریا به  یمقد  یراثاز  که  رگهاست  در    ییهارغم 
برآمده از آن    یو دولت مل  یخواهاز تحوالت مشروطه  ی ناش  یژهمشروطه بویشاپ

ا  مل  یراندر  دولت  که  آنگاه  است.  ا 1285)  یمعاصر  در  ،  شد   یستأس   یران( 
تعب  به  که  داشت  آن  بر  را  مشروطه  مش  یرزا م  یر رهبران  خان  ،  یرالدولهحسن 

را بر آن بکوبند بلکه از باد و توفان    یت مل  ینا   چادر   یخ کنند که م  یدا پ   «یی»جا
بماند. برخ ا  ی مصون    «باستان  یرانا»مناسب« را در    ی »جا  ین ا،  متفکران  ین از 

ها از مشروطه تاکنون راه  و کاوش  هاایده  ین. ا یدندآن کوش  «یایاح »و در    یدندد
ب   یبیپرفراز و نش اند  ینامروز  یانداشت و  با  آثار  هشهی آن  جواد    ید س  استادا و 

ا   طباطبائی  است.  خورده  توض،  مقاله  ین گره  به    «یرانشهری»ا   یحضمن  توجه  با 
  یشهاند   ینا  یجابیو ا  یوجوه و لوازم سلب  یبرخ ،  طباطبائی کتاب استاد    ینآخر

بررس است.   ی را  ا  کرده  او  نظر  جزئ  یرانبه  تار  ی نه  اسالم  یخ از  بلکه  ،  و جهان 
که هرچند    یایهآن قرار داشته است. ناح   «یروندر »درون ب   ی ایههمواره در ناح

  یاما هست و به هست،  «یمکن   یممختصات آن را به دقت ترس   یما»هنوز نتوانسته
دار »شهود«  همیم آن  از  نظر ین.  که  است  بر  یایهرو  منطق    یحتوض   ایمستقل 

 
 Feirahi@ut.ac.irدانشگاه تهران  یاسیاستاد علوم س. 1



 ي فصلنامه دولت پژوه  2

 

مفردات مهم آن    ی و برخ  یشهاند   ین ا  دکوشمینوشته    ینالزم است. ا   یرانتحول ا
 . یدنما یرا بررس

 مشروطه، جدید در قدیم، دین ملی، ملت، ایرانشهری،  ایران واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

گره خورده است. اگر    ی ئو آثار استاد طباطبا  یات با ادب  یشتر ب،  امروز   یرانشهریِا
شر  هلامس و  خو  یعتیجالل  به  مجرا  یشتنبازگشت   ی برا،  بودمذهب    یاز 

حت  یرانی ا   یاصل  مساله  طباطبائی و  اکنون  در  نه  آن  کانون  که    هدور  یاست 
پ،  یاسالم گذشته  در  س   یاسالمیشابلکه  دارد.    ه)زاد   طباطبائیجواد    ید قرار 

م1324 ب ی(  اوالً  ا   ین کوشد  اسالم  یرانی فلسفه  ثان  قائل  یک تفک،  ی و  و    یاًشود 
  وی.  یستدبا  یم قد   یران ا جانب    یژه بو،  داده   یرانا   یشهو اصالت را به اند   یت اولو
  اقبال  «ایران  در   فلسفه  سیر »  بر  کوتاه  نقدی  در  و  1347  سال  به   که  مطلبی  در

 : یسدنو می، دارد  الهوری
  یهایشاست که پو   ینا ،  بدان نشده  یاست و توجه  ید آن چه تذکر آن بس مف

نم   یرانا  یفلسف اسالمیرا  معن  -خواند   ی توان  آن  م  ی به   هفلسف  یندگویکه 
  شده  تطبیق  ایرانی  اندیشه  با  که  است  خاصی  فلسفۀ  دارای  ایران  بلکه  -یاسالم
قبل از اسالم و    -نمود  یم را به دو قسمت تقس  یرانا  ۀفلسف  یخ توان تارمی...  است

توان مجزا از  یباهم دارند که نم  یدو آنچنان ارتباط ناگسستن   ین ا  -بعد از اسالم
م  یهم مورد بررس به نظر  برایقرار داد...  با،  مساله  یحطرح صح  یرسد    ید ابتدا 

بررس  یرانا  یخ تار   یهایشپو مورد  اند   ی را  هر  آنگاه  و  داد  در    یایشهقرار  را 
 (. 69-68 : 1347، طباطبائی )  نمود یل تحل ی خود به درست  یگاهجا
دارد؛ به    یرانیا  یتو مل  یانت نسبت د  ۀ دربار  ی خاص  یدگاهد ،  طباطبائیجواد    ید س

ا نه  او  م  یران نظر  کلیرا  درون  د   یت توان  و  ،  یداسالم  احمد  آل  که  آنگونه 
مل  یدند دیم  یعتی شر کنار  در  را  اسالم  نه  که،  یرانیا  یتو  ظاهر    او آنگونه  از 

داور دکتر  دد فهمیم  ی کالم  بلکه  »بخش  طباطبائی   ی برا  یانت .  از    یهمواره 
  دوره   دو  به  را  ایران   در   فکر   اریخ ت  هم   دلیل   همین  به  و   است   ایران   «یفرهنگ مل

از    ینه جزئ  یراناست که ا   یشهاند   ینبر ا  یکند. و یم  یم و قبل آن تقس  یاسالم
  داشته  قرار  آن  «یروندر »درون ب   یایهبلکه همواره در ناح،  و جهان اسالم   یختار
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نتوانسته  یاناحیه.  است »هنوز  هرچند  ترس  یماکه  دقت  به  را  آن    یم مختصات 
که  همین  از .  داریم  «شهود»  اجماالً  آن  هستی   به   و  هست   اما،  «یمکن است  رو 

 .یرانشهریا  یهالزم است؛ نظر  یرانمنطق تحول ا یضاحا ی مستقل برا یایهنظر

 ی رانشهریا و رانیا

در مقام    یرانشهریا   یشهو قابل توجه که اند  یژه و   یۀ ناح  ین هم،  طباطبائیبه نظر  
تلق  یز ن  ی ژرف   یرهمواره »تأث  که دارد    یتی چنان اهم،  آن است  یضاحا   ینی د   یدر 
وارد    یاسالم  یکشورها  یگر د   یانت آن و د  یانم   یاساس  یزیداشت و تما  یرانیان ا

د فرهنگ    یبخش،  یوستهپ،  یرانیانا  یهایانتکرد.    «است  بوده  آنان  "یمل"از 
مل159  :1398،  طباطبائی ) اما  تعر  و  یستچ  یرانیا   یت(.  عناصر  ،  یف مرجع 

 آن کدام است؟  یو مختصات عموم یاصل
ندارد و    یرانیا   یتو مل  یرانشهریا   یهاز نظر  ی و منسجم  یقدق  یحتوض  طباطبائی

  ین در آخر،  یداند. ویم  «یرانا   یتبودن واقع  یچیدهعدم انسجام را »پ  ینا  یلدل
منتشر شده   1398زمستان دولت و حکومت قانون« که  ، اثر خود با عنوان »ملت

»نظر،  است از  »شهود  تاریخی   ـ   فلسفی  «یهنه  از  ا  «یبلکه  سخن    ین در  باره 
  حاصل  «یراندر ا   یشیدن اند  یخ و تار  یخها پرسه زدن در تار که »از دهه  ید گویم

 : است  چنین  استاد  سخن عین . است   شده
جستجو در منابع  کنم با  یدارم و کوشش م  یرانا  یتاز واقع  یایچیدهمن تصور پ

متفاوت از    ی فهم  یبه سو  ی راه،  هایچیدگیآن پ  ی برا  یایهنظر   ینو تدو   یخیتار
از    یش پ  یها است که از دهه  ی آورم شهودیجا م   ینباز کنم... آنچه من ا   یران ا

زدن تار پرسه  در  تار  یخها  ا  یشیدناند  یخ و  سال  یدا پ   یراندر  در  و   ی ها کرده 
  یزدر اروپا ن  یشهاند   یخو تار  یخحک مواد تاررا به م  ینآن شهود نخست  یطوالن

دورزده از  که  افق  یونانی   ه ام  چون  هم  وجود    یر ناپذ یزگر   ی تاکنون  ما  برابر  در 
 (. 143  :1398، طباطبائی ) داشته است

و    یه نظر  ینب   یزتما  در ضرورت   طباطبائی   یدگاهدارد و د  یادی ز  یتفقره اهم  ین ا
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 یا   یرانشهریا   یهابهام در نظر  یلدل  یدهد. ویرا نشان م  یرانشهریشهود در باب ا
»نظر ا   ینتکو  یههمان  در  مل  یرانملت  دولت  در   یو  ابهام  لحاظ  به  نه  را  آن« 
تار م،  آن  مواد  و   منابع  و  «یرانا  یخ »اصل  بد پرسش«    داند یبلکه »متوجه طرح 

هم  (123  :1398،  طباطبائی ) به  خطر    ینو  متفاوت  کوشش  دو  به  هم  جهت 
  یکاگر نه  ،  یران ا  یختار  یچیدگیتوجه به پ  باکه    یجابیتالش ا ،  یکیکرده است؛  

برخ،  یهنظر ا  یحداقل  توض  یرانشهریا  یدۀمفردات  و  طرح  دهد؛  یم  یح را 
  یاو    یستن   یزیچه چ  یرانشهریکه ا   ینا  یحو تالش در توض  یاقدام سلب،  یگرید
ز ینم در  باشد.  اندک  ینا ،  یرتواند  را  متفاوت  وجه  نزد  یدو  مالحظه    یک از 
 . یمکنیم

 ی رانشهریا یوجوه سلب ـ الف 

  یینتع  یوجوه سلب ،  آن است  یضاحدر مقام ا  طباطبائیکه استاد    یرانشهریا  یدۀ ا
بن   یاکننده بر  و  کل  یاددارد  بودگ   ی اصل  ا   ی»خاص  تفاوت    به  نسبت  « یرانو 
  یاستوار است. و  یو دولت مل  یت در باب مل  یو جهان  یامنطقه  یهاتجربه  دیگر

 : یسدنویم ی کل ۀقاعد  یااصل   ینبا اشاره به ا 
ندارد و هر    ملیِ  دولت   و  ملت   تکوین  برای[  ی]و جهان  ی کل  یاقاعده آن وجود 
  ی مورد بررس،  آن   یو قوم  ی فرهنگ،  یخیتار  یهایژگیبا توجه به و  یدبا  یمورد

گ  یقدق مل  ایران   در   ملت   تکوین .  یرد قرار  دولت  و    یچیده پ   یخ تار،  آن  ی و 
نظر   یمتفاوت داشتن  بدون  و  توان  ینم  یچیدگی پ  ینا   یح توض  یبرا  یایهدارد 

 (. 123 :1398، طباطبائی) کرد  یداآنها پ یخ از تار ی روشن یافت در
  یایهنظر   یازمندن  یران ا   یچیدهپ  یخ تار،  مهم است؛ اوالً   ۀدو نکت  ی حاو،  عبارت  ینا

»چگونگ بتواند  که  ا  ینتکو  یاست  در  توض  یرانملت«  تولد    یحرا  اما    یادهد. 
دال ،  یایهنظر   ینچن   ینتدو تأخ  یلیبه  به  نو  یرتاکنون  تالش  است.    یسنده افتاده 

و   یاًثان  ید؛را فراهم نما  یانظریه  چنین  از  «یمقدمات  ی»طرح ،  است که حداقل   ینا
  یرانا  هتجرب  ی همان خاص بودگ  یل به دل  یایهنظر  ینچن ،  از باب مفهوم مخالف
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ازینم تب  یمیمفاه  یمجرا  تواند  و  ناس   یینطرح  در  که  قرن    یونالیسمشود 
اعراض    یز همزمان از دو چ   طباطبائی،  سانیناست. بد   یافتهاروپا بسط    ینوزدهم

 یسو  یکاز    یعتیاز نوع آل احمد و شر   یاسیاسالم س  یدئولوژیا ،  یکی کند:  یم
وارد زبان    ی علوم اجتماع  یق که از طر   یونالیستی ناس  یهایدئولوژیا ،  یگریو د

 شده است.    یفارس

 ی اسیو اسالم س یرانشهریا

اسالم س   ینف ا  ی از وجوه سلب  یکی،  یاسی اعتبار  و    طباطبائی  یرانشهریدر  است 
خو نه  را  ا   یلاص   یشتنآن  برساخته  عل  یدئولوژیکبلکه  و  آحمد    یعتی شر  ی آل 

بودن مشروطه بود. چنان    یغصب  یا  یتالبته سرِ مشروع  یز ن  یاصل   ۀداند. مناقشیم
شر ،  که گذشت  و  نف   یعتی جالل  بر  امر  یت مشروع  یآشکارا  چونان    یمشروطه 

شکنند  یغصب داشتند.    یاسالم  یت کل  ۀو  س   طباطبائینظر  اسالم  را    یاسیاما 
  کردن  ایدئولوژیکی  حامیان»  را  شریعتی  و   جالل  و   «یدئولوژیکیا  یانت»د

مشروع   یامر   ۀبه مثاب  یت ( و بر مشروط 78  : 1398،  طباطبائی)   داندمی  «دیانت
  یدآن تأک  ی و دولت مل  یرانیا  یتدر بازگشت به مل  یمطلع  ید بر تجد  یو آغاز
 : یسدنو یشان میو پروژه فکر ینیروشنفکران د ین در تقابل با ا یدارد. و

ا   ینی د   یروشنفکر اصالت  یث ح   یناز  و  استقالل  د   ی که  امر    یعنی ،  دادیم  ینی به 
  یهرگز نتوانست التفات،  دانستیملت نم  یکاز شئون فرهنگ    یکی را    ینی امر د

ملّ ا  یبه امر  ا   یانتد   یلتبد  در   یشگرا  یننشان دهد. اگر آغاز  را    یدئولوژیبه 
بدان  احمد  آسان،  یم آل  استفادیم  ی به  که  کرد  مالحظه  د  ۀتوان  از    ییجا   یانتاو 

 (. 82 : 1398، طباطبائی)  گذاردینم یباق  یامر ملّ یبرا
حاک  ۀفقر مالزم   یفوق  اند  یمهم  ۀ از  ا  طباطبائی   یشۀدر  مالزمه  آن  و    ین است 

است و بر    یمستلزم عدم التفات به امر مل  ینیاست که استقالل و اصالت امر د
مل،  عکس امر  به  التفات  نداشتن  یهرگونه  اصالت  د  مستلزم  است.    ینیامر 

نهاده است    یگام در پارادوکس مهم،  یایهدو سو  ۀ مالزم   ینبا طرح چن   طباطبائی 
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،  توصیف  مقام  در  نه  مدعایی  چنین  زیرا.  یدنماینمکه خروج از آن چندان آسان  
 همساز  مشروطه  دینی   رهبران  مواضع  و  تشیع  و   ایران  معاصر  تاریخ  واقعیت  با

معاصر    یراندر ا   یاستو س   ینبر بحران د  یرفت برون،  تجویز  مقام  در   نه  و   است
  یک در افق نزد   یانداز روشن چشم،  پرخاشگر  یی گرا دهد. بلکه جز ملتینشان م

نم اینشان  حال  هر  به  برا  یک  ین دهد.  موضوعه  ا  یاصل  در   یرانشهریطرح 
»د  طباطبائی  یشهاند که  فرهنگ    ی بخش  یوستهپ ،  یرانیانا  یهایانتاست  از 
  یت مل  یا،  یتنه در کنار مل،  (159  :1398،  طباطبائی )  آنان بوده است«  "یمل"

  یم تعم  یننهد و به ایفراتر م  یظاهراً گام  ی. و یراندر ا   یانتاز د  یچونان بخش
م  یکل ا یخطر  در  تنها  نه  که  جا  یرانکند  همه  در  با    یک »،  عالم   یبلکه  ملت 

تعر و د یم  یففرهنگ آن  ملت  یانتشود  آن است«  یبخش  یزن   آن    از فرهنگ 
   (.267 : 1398، طباطبائی )

 یی گرایمل و یرانشهریا

آثار   تمام  ا،  طباطبائی محور  »مشکل  در  ا   «یرانتأمل  قالب  در  که    یدهاست 
تعق،  یرانشهریا و  تما  یبطرح  ناس  یرانشهریا  ین ب  یز شده است.  از  ،  یونالیسمو 

او  طباطبائی  یدائم  یداتتأک نظر  به  ا ،  است.  ن   یراندر  بس  یزو  از    یاری»در 
مل وحدت  پ  یکشورها  مل،  کرده  یدا تحقق  وحدت  آن  ضرورت  ،  ی اما  به 

هرچند    طباطبائینزد    یزتما  ین (. ا 110  :1398،  طباطبائی)   «یستن   یونالیسمناس
  یکتفک  یندر تالش بر ا   ی. ویستاز وضوح الزم برخوردار ن  یکنل ،  مهم است

 : یسدنویم
  «ییگرایاز »مل  یشدن نوع  یدار با پد  یوندهاییپ،  یرانا   یدجد  یسینویخآغاز تار

دستگاه  اگر ،  است   ملّی  تاریخ  تدوین  برای  کوششی  و  دارد  ایرانی هنوز  چه 
ا  یب از آن غا  ی مل  یختار   یممفاه تار  ین است. منظور  ،  یمل  یهایخاست که آن 

نشده    ینتدو   یرانا   یخمواد و مصالح تار  یۀ بر پا  ییگرا یمل  یناما ا،  اند یانهگرایملّ
و علوم    یسینوتاریخ  که  است   مفاهیمی  از   یکی  «ییگرایاصطالح »مل  ین است. ا
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احتمال    ینوام گرفته است و ا  ییاروپا  یسینویخاز تار   یران در ا   یدجد   یاجتماع
ب کاربرد  که  دارد  برا  یۀرو یوجود  در    یرانا  یخ تار  یهایدگرگون  یحتوض  یآن 

 (. 15-14 : 1398، طباطبائی)  سودمند نباشد ید دوران جد 
ت  مل  /یمل   هکوشد واژیاما م،  و احتمال همراه است  ید هرچند با ترد،  فوق  ۀفقر
  و  ملت  از   طباطبائی.  نماید   تفکیک  ناسیونالیستی  و  ایرانشهری  تداول   دو  در   را

لغز   یدگومی  سخن  ایران  در  ملی  دولت از  چنان    ینا  یدناما  در  کلمات 
هم نگران  ،  است یی در تداول مدرن اروپا یونالیسماز ناس ی اکه ترجمه یی گرایمل

پره و  دستاوردها  یزاست  به  اشاره  با  مشروطه  یدارد.  ،  یران ا   یخواه جنبش 
ا یم  یحتصر پ  ینکند که  ز  یامدهایجنبش  مهمتر  یکی»  ؛داشت  یادیمهم    یناز 

بود که   یا یانهگرایملّ  یا  یونالیستیناس  یهایهدر تضاد آن با نظر  یآنها فهم امر ملّ
 ی از کشورها  یاری در اروپا پراکنده شد و در بس  یش از پ  یش نوزدهم ب   ۀ در سد

،  یونالیسمدر کتاب ناس کالهون(. 304 : 1398، طباطبائی ) کرد«  یدارواج پ  یگر د
 : یسدنویدارد و م یکِدور یاز اِل  یفیتعر

سد  ییین آ  یی گرایمل آغاز  در  که  ا   ۀ است  شد.  ابداع  اروپا  در    یینآ  یننوزدهم 
در مورد    یت واحد جمع  یکتوسط    یریگ یمتصم  یرا برا  یاریاست که مع  یمدع
جمع  یمندبهره آن  خود  به  متعلق  منحصراً  حکومتِ  اعمال  ،  یت از  منظور  به 

برا و  دولت  در  قدرت  جامعه  یمشروع  به  نظم  دولت  یادادن حقِ  عرضه ها  از 
ها  به ملت  یعیبه طور طب   یت معتقد است بشر  آیین  این ،  خالصه  طور   به.  یدنمایم

حکومت   یمتقس مشروع  نوع  تنها  و  است  مل،  شده  مستقل    است   یحکومت 
 (. 33  :1392، )کالهون

تأک ملیم   یدکالهون  و  ی ایدهپد  یی گرا یکند  است.  بر    یمدرن  تالش  ضمن 
مل  یت قوم،  تبار  ینب   یکتفک »ملتیسد نویم،  یت و  ر  یدجد  یها:   ی هایشهغالباً 
هو   یخیتار ادعا  یقوم  یهایتدر  با   یی گرا یمل  یدجد  یدارند...  غالباً 
گمراه کننده است که تبار  ،  وصف   ینشود... با ا یم  یختهو تبار برانگ  یشاوندیخو

به    ی(. و82-79  : 1392،  )کالهون  ها به کار برد« مشخص کردن ملت  یرا برا
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  ییگرایمل   یدر راستا  یزن   یخی تار   یهافرهنگ مشترک و سنت،  ی زبان  یوفادار
م ،  کند یاشاره م   ی قوم  یها یتهو  اساسا  یدجد  یی گرایکه »مل  نمایدیاما اضافه 

پ  م  یش از  دگرگون  را  اهم یموجود  و  م   یاتازه  یت سازد    ی فرهنگ  یراث به 
  گری و د  یکا(. کالهون با اشاره به تجربه آمر101ص،  1392،  )کالهون  بخشد«یم

کل  ییگرایمل،  کشورها طور  به  را  تقس  یمدرن  عمده  قسم  دو  کند؛  یم  یمبه 
مل  یقوم  یی گرایمل ناش  یمدن   ییگرا یو  اراد  یکه  انتخاب  ، )کالهون  است   یاز 

 : یسدنویدو م ین ا یح در توض یونالیسمدائرۀالمعارف ناس  (.102ص، 1392
  ی زندگ  یهایوهش مذهب و  ،  زبان،  ی بر سنن فرهنگ  یونالیسمناس  یقوم  یهاشکل

تأک اهمیم  یدمشترک  بر  است  ممکن  به    یتبار خون  یامشترک    یاین  یتکنند. 
  یهایونالیسمکنند. اما ناس  ید تأک  یزن   یاجتماع مل  یک در    یت عنوان مالک عضو

عکس،  یمدن و  یشتریب  ید تأک،  بر  و  می  عقالنی  -یقانون  یهایژگیبر  کنند 
  یو حاو  یرد گ یشکل م  ی و کانون  ی اصل  یحول نهادها  یمل  یت که هو  یند گویم

  ینو قوان  ینقوان  یتاعتقاد به مشروع،  یگرد  یاناست. به ب  یمهم  یاریاخت   ۀ مولف
و   یاساس مل  یژگیرا  تعلق  ناس یم  ی مسلم  مدن  ی قوم  یهایونالیسمشمارند.    یو 

مختلف کامالً  ارض  یتصورات  قلمرو  مورد  المعارف    یره )دا  دارند  یدر 
 (. 692 : 2ج، 1383،  یونالیسمناس
ا ،  یبار بر  ناس  ینفرض  اساس آن    ی اصل مرجع،  یونالیسماست که  بر  است که 

  یکه مرزها  یاانطباق داشته باشند. به گونه  یکدیگر با    ید با  یو مل  یاسی واحد س 
المعارف    یرۀ )دا  نکند   قطع   را  سیاسی   مرزهای،  تاریخی   ـ  ی فرهنگ   یا  یقوم
 (.  567 : 2ج، 1383،  یونالیسمناس
در    طباطبائی  یشهوجوه اند   یبر برخ   ییتا پرتو  یمآورد   یفوق را از آن رو  هفقر

مل »امر  .  است  بیشتر  ایضاح  نیازمند  هنوز  که  مهمی  ناحیۀ.  باشیم  داشته  «یباب 
ا   ۀخالص او  »ملت  ینسخن  که  ناس   یتمل،  است  ن  ینع  یونالیسمو  و    یستندهم 
ا  یخی تار  ۀ مقول با  نبا  یدئولوژیرا  کرد«)  ید آن  ،  1398،  طباطبائیخلط 
دق،  یکی تفک  ین (. چن112ص اما  است  درست    ید نمایم  ینچن   یست؛ن   یقاجماالً 
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آن    ییدر تداول اروپا  ییگرا یو مل  یرانیا  یتمل  ینب   یزدر تما  طباطبائی  یاتادب
 همچنان مبهم است.  

سنت  م  را  ملیت،  ی برداشت  خالصه  زیر  اصل  سه  در  اوالًکن یمعموالً    ملیت،  د: 
نتیجه در  و  دارد  تاریخى  یک  ،  ماهیت  داراى  که  مردمى  و  نیست  جعلى  امرى 

و دین و  ،  داراى اشتراکات متعددى مانند زبان ،  مشترک هستند  ملیت فرهنگ 
اشتراکات محسوب ها مىامثال این باشند. سرزمین مشترک هم غالباً جزء این 

ثانمى مقدس   ملیت،  یاًشود:  و  محترم  همگانى    امرى  باید  آن  به  احترام  و  است 
 حق مسلم هر ملتى این است که حکومت خود را داشته باشد.، باشد: ثالثاً
ملّ  طباطبائی  »امر  از  هرچند  ،  یدگومی  سخن  ایرانشهری  اندیشۀ  در  «یآنگاه که 

و مذاکرات مجلس    ی قانون اساس،  یرانظهور مجدد آن را در جنبش مشروطه ا 
م  یمل مدناما  ،  یند بیآن  قرارداد  یاز  مل  یو  م  یرانیا  یت بودن  رود.  یطفره 

مل،  ینهمچن مفردات  از  که  م  یرانیا  یتآنگاه  برخ،  یدگویسخن  با    یآشکارا 
ناس عمی  نزدیک  تاریخی   ـ   یقوم  یونالیسم لوازم  در  و  تضاد    ین شود  بر  حال 

چن  یدگاهد با  مل  ینخود  آت  یحتصر  یایانهگرایگفتمان  سطور  در    ینا ،  یدارد. 
 . کاویممی یشتر را ب نکته

 ی رانشهری ا یجاب یوجوه ا ـ ب

خود  ،  یشهریرانا   یشهاند مختصات  ،  دارد   یحتصر   طباطبائیچنانکه  فاقد  هنوز 
ل   یه نظر  یک  که    ی برخ  یکن است  است  کرده  طرح  را  مهم  مقدمات  و  مفردات 

به    ینجا معاصر دارد. در ا   یران در ا   یاسی فکر س   یخ تار  یدگاه از د  یاریارزش بس
 سنت است.  هلامس، مفردات  ینا  ین. نخستشودیمهمات اشاره م یناز ا  یبرخ

 نص  و سنت، یرانشهریا

اند  مفردات  جمله  از  سنت  توجه    یرانشهریا  یشهمفهوم  مورد  همواره  که  است 
او نه تنها برا  طباطبائی  همه   یبلکه »مفهوم سنت برا  یرانا  یبوده است. به نظر 
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  یادینیمفهوم بن،  دارند   یایچیدهو پ  یطوالن  یشۀ اند   یخو تار  یخکه تار  ییکشورها
ب  در  و  ا   ییاعتنا یاست  بن  ینبه  درستینم   یادینمفهوم  فهم  تار  ی توان  و    یخاز 

پ   یشیدن اند   یختار کشورها  توض   یدا آن  را  آنها  تحول  منطق  و    داد«  یحکرد 
 (. 115:1398، طباطبائی )

  یلماجلد دوم از »ت  ۀ دارد و خاتم  یرینهقه دبسا ،  در باب سنت  طباطبائیتأمالت  
  داده   اختصاص  « سنت  مفهوم  در   مطلعی  تجدید»  به  را  «یرانا   ۀدربار
فاصله داشته و   ی باستان ه که با خاطر ی(. سنت 527-663: 1395، طباطبائی )است
ع م  یخیتار   یآگاه  ۀ»شالود،  حال  یندر  و  آگاهیاست  به    یل تبد  یمل  ی تواند 

م  او  منطق و  یشود«.  اکوشد  قدما  یناحکام  فرا   یی سنت  و  بکاود    یل تبد   یندرا 
ا   یعناصر ا   یناز  به  روشنفکران ،  یدئولوژیسنت  و    یتوسط  احمد  آل  چون 

توض  یعتیشر ل 530-  622  :1395، طباطبائی )  دهد  یحرا  »مفهوم نص« ،  یکن(. 
برا آخر  ین نخست   یظاهراً  در  که  است  و    طباطبائیاثر    ین بار  است  شده  طرح 

پ   یدهکوش  یحجا توضینا   «بار  یندو مفهوم سنت و نص را »نخست  یوندهایاست 
 : یسدنویم  ی (. و155 :1398، طباطبائی ) دهد

بحث  یدبا تجد  یرانا   ۀدربار  یبه  و  برگردم  »مشکل«  عنوان    یگر د  یمطلع  یدبه 
تننصّ  آن  بر  ایران  که  بکنم  سنتی  و   بنیانگذار  -یهانصّ  -نص  ۀدربار و    هیدها 

  ییهانصّ  یابزرگ بر نصّ    یهااز تمدن  یککرده است. هر    یجاد ا  یچیده پ   یسنت 
اند و آن تمدن بسط مضمون آن نصّ است که بر حسب معمول از  استوار شده

تعب  فرهنگ  به  ایم  یرآن  من  و  خواند)ینشود  خواهم  سنّت  را  آن  ،  طباطبائیجا 
118:1398 .) 

پژوهش    این   یدگاه از د  یادیز  یت اهم،  نص  یژه از سنت و بو  طباطبائی برداشت  
تمدن   یکدر   یادگذار بن یها»متن یکنل ، یستنص ن  یدارد. به نظر او اوالً هر متن

متن واحد    یک تواند  یم  ی در هر تمدن  یادگذاربن   نصّ   ثانیاً  ؛ «یدآ ینصّ به شمار م
»  ی نصوص   ۀ مجموع  یا که  تشک  یک باشد  را  واحد  ،  طباطبائی)  دهند«یم  یل کل 

1398: 118  .) 
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ا ،  طباطبائی  واحد می  «واحدی  کل »  را  یران تمدن  نصّ  بر  نه  که  بر  ،  داند  بلکه 
  مبتنی  سنت  و  یرانشهریاز نصوص متعدد استوار است. اما نصوص ا  یامجموعه 

  نصوص  تکثر  ینمرتبط است. هم   یهاسنت  و  نصوص  دیگر   انسجام  محور ،  برآن
گونه نص و  چهار از   وی. است کرده  پیچیده   غایت به را  ما  قدمایی  سنت  که است 

  مرکب  سنتی.  است  ساخته  را  امروز   ایران  که  یدگویالجرم از چهار سنت سخن م
به  ید عصر جد   یاو سرانجام مشروطه    یاسالم،  یونانی ،  یرانشهریا  یهاسنت  از  .

  ایرانیان  که  است   سنّتی  یرانا   یهایچیدگیپ  ین تر مهم  از  یکیهر حال »خاستگاه  
  یجادگانه اسه یهانصّ یۀبر پا ، یکشور تا عصر ناصر ینا  یختار  یاسالم هدر دور 

 . (164-163و  158 : 1398، طباطبائی ) اند«کرده
  اندیشیدن  از   نوعی،  فارسی  زبان   همراه   به  که  است   یرانشهری؛ نصوص ا نخست

انتقال داد.   ی اسالم ۀ نامد به دورمی «ایرانشهری یشیدن »آن را اند طباطبائی  که  را
  را   خود  همراه  سنت،  دارد  یرینهد  یهایهمادرون  که  اندیشیدن   نوع  ینا  یهانص
و سنامهی. خداداد  انتقال  اسالمی  دورۀ  ایران  به  نیز ا  هانامه یاستها    یناز جمله 

بن باور    یادگذارمتون  به  که  توان  می  یرانشهریا  یها»نصّ،  طباطبائیهستند 
ا  و  آغاز ،  عام آن  یامعن  در،  ایرانی   سنت   از  وجه  ینخواند...    یت اهم ،  از همان 

  «است  داشته  اسالمی   دورۀ  در  ایرانشهری  فرهنگ   زایش   برای   ای  ویژه
 (. 164-163و 158: 1398 ی، طباطبائ)

د دوم نصوص  نص/  ، ایرانشهری  مغناطیس   به  توجه   با   که  است   اسالمی   ینی؛ 
آن را »اسالم    کُربن  یهانرچون    یشناسانشرق  که  آفرید  تشیع  و  اسالم  از  سنتی

بوده  «یرانیا اعم از اسالم اهل سنت و  ،  یران اند که اسالم در ا خوانده و »بر آن 
آن    ین و تدو  یندر تکو   "یرانی ادب و آداب ا "است که    یری تفس،  یعیاناسالم ش

 (. 164-163و 158: 1398 ی، طباطبائ  ) داشته است« ی انقش عمده
متون  سوم ترجمه    این  تأثیر  تحت.  بود  فارسی  سپس   و   عربی  زبان   به   یونانی؛ 
  یبوجود آمد و »وجه  ی خاص  ی فرهنگ  -یو نظام فکر  یلسوفانف ،  ها شارحانمتن
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 پایه   بر  که،  واحد   سنتِ  وجه  سه  ین»ا  یافزود. بار  یرانبه نظام سنت« در ا  یعقل
  ی اپیچیده  فرهنگی  نظام  یکها...  رغم تنشبه،  بود  شده  ینگانه تدوسه   یهانصّ
-163و  158:  1398  ی، طباطبائ)  کرد«می  متمایز ...    را   ایران  که  کرد   یجادرا ا 

نظر    (.164 سه  ینا  طباطبائیبه  ناپا  همواره،  سنت  هگانعناصر    یداری تعادل 
هم  اند هداشت به  دوره  یلدل   ینو  »در  از  نصّ  این  از  یکی   یانمتول  ییهاهم  که  ها 

مشروع  یدگاهد شور ،  داشت  یشتری ب  یت آنان  تعادل  آن  با  یم   یدنبر  گرفتند«. 
شکل  سه  یها»نصّ  نسبیِ   تعادلِ  و   بسط  از   «یایگانه»سنت    حال  ین ا گانه« 

دور آغاز  »در  داشت؛  استمرار  و    یهانصّ  به   یم مستق  ی دسترس ،  ی اسالم  ۀ گرفته 
  سنتی ،  یونانی  ۀو فلسف  ایرانشهری  یشیدن منابع اند،  کتاب مقدس اسالم  ۀ گانسه
  ادامه  هزاره   یک   از   بیش  ناصری   عصر  تا  که  کرد   ایجاد  متفاوت  خاستگاه  سه  با

 (. 31-30 :1398، طباطبائی)   «کرد پیدا  بسط  و  یافت
ا   طباطبائی  چهارم؛ ا   یشهاند  ینبر  که  قدما  یناست  سنن/    یی سنت  از  مرکب 

مواجه بود که    ین در حال تکو  سنتِ   از   وجهی  با ،  یدجد  ۀ در دور،  گانهنصوص سه
فاقد نص«  ی او آن را گاه   ی خواند و گاهیم  ( 164  : 1398،  طباطبائی )   »سنت 

،  نامد که »اگر بتوان گفت می  «جدید  نصّ»  و  «چهارم  نصّ»،  تردید   با  همراه،  یزن
 : یسدنومی وی. «شد ین ]مشروطه[ تدو اول  مجلس یندگان در عملِ نما

جد نصّ  فقدان  بحث  دست  باختری  اروپای  خالف   به.  برگردم  یدبه  در  که  کم 
  بر  «سنتی»   و  تدوین   را  دوران  این  نصّ  توانست  تجدد  اندیشۀ ،  ید آغاز دوران جد 

ممکن نشده است. با   ینصّ  ین چن   ینتاکنون تدو   ایران   در،  کند  تأسیس   آن  مبنای
»آستان،  یتمشروط عنوان  ا  ۀبه  ممکن    یران تجدد«  عمل  در  گفتم  که  چنان  که 

اگر  ،  شد   تدوین   اول  مجلس  یندگان در عملِ نما،  وان گفت تاگر ب  ید نصّ جد،  شد
  : 1398،  طباطبائی)   کنیم  یجادآن ا   یۀ از سنت بر پا  یاشاخه  یماچه هنوز نتوانسته

225 .) 
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 م یقد در دیجد و یرانشهریا

اند   طباطبائی اد  است  کانونی  اصطالحات  جمله  از   « قدیم  در   ید »جد   یشهو الجرم 
ب  ایرانشهری است.  ا   ین ا  یانگر او  جامعه  که  که    یراناست  مشروطه  دوران  در 

ا  ه»آستان   آگاهی  «ملی   دولت»  و  «ملت»  بویژه  مفاهیمی  به،  است   یران تجدد« 
  ایرانیان  برای   عناصر   این   اما،  است   تجدد   عناصر  از   و   جدید   چند   هر   که   یافتند 
خاص خود را    یِملت بود و دولت مل  یک  یماز قد   یرانو ا  هنبود  یدهم جد  چندان

ا  گفت  یران داشت.  به  مشروطه  تار  طباطبائی  ۀعصر  »حافظه  چنان    «یخیبه 
جد  هرچند  که    نیز  باختر  ناسیونالیسم   وجوه   از   برخی   با  و   ید نمامی  ید برگشت 

  ایران   فرهنگ  زرین  عصر  در  آن  نطفه  »  و  دارد   دیرینه  سابقه  اما،  است  همسو
 : یسدنویم ی (. و530  : 1395،  طباطبائی) «بود شده  بسته

مشروطه  یاساس  ۀ نکت   ینا جنبش  که  ،  قانون  حکومت  تأسیس   با،  یخواهاست 
  در.  کرد  یینشئون کهن آن را نوآ  ۀ سان همینبد  و  وارد   جدید  دوران  به  را  ایران
  تاریخ   در  شدن  نو  مواد  همه  بلکه،  نبود   عدم  از  خلق  معنای  به  شدن   نو  این ،  ایران

  در.  داد  مواد  آن  به  یین آنو  صورتی  مشروطیت   و  داشت  وجود  ایران  فرهنگی
  امور   به،  داشتند   را  نو  صورتی   پذیرفتن   قابلیت  که  موادی  این   از ،  دیگری  جای

 (. 9 :1398، طباطبائی)  امکرده تعبیر  « قدیم  در جدیدِ»
ا   در   ییننوآ  ییگرا ملی  و  ملی  امر،  جدید   و  قدیم  رابطه  از  تحلیل  ینطبق 

ه  مشروطه نبود   ی»امر  وجه  یچبه  برخ ،  ابداع شده«  چنانکه  پژوهشگران    یبلکه 
م  ی»ازل ،  فرهنگی   باورهای  در  یقیعم  یهایشهر   ملی  یت »هو،  یندگویگرا« 

ش  مذهبی    داشته  وجود  کهن  روزگاران   از  که  دارد [  یرانیان ]ا   یقوم  یهایوهو 
هم 694-693،  یشین پ،  یونالیسم ناس  یرۀالمعارف )دا   «است به  به    یلدل   ین(.  هم 
همه اصناف در مجلس مشروطه اصطالحات حکومت    یندگان نما،  طباطبائیگفته  

 میان   گفتگوی  در  «اخاللی»  که  یدندفهمیم  یکسانرا چنان به    یرانو ملت ا  یمل
  در  را   خود  کشور   یختوانستند مواد تار می  آسانی  به  یرانیان شد؛ »ا نمی  ایجاد  آنان
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   (.22و  9 :1398، طباطبائی) «بفهمند ناسیونالیستی نظریۀ مفاهیم دستگاه
بلکه از    مشروطه  آستانه  در  نه  «ایرانیان»  که  است   باور  این   بر   طباطبائی،  یبار

  چند  هر...  بودند   کرده  پیدا   خود   ملی  وضع  از  شهودی،  ایام  ینتر»کهن 
جز    یزیچ ،  یت و مشروط   «بفهمند  یمی توانستند وضع خود را در قالب مفاهنمی
ا  ی مطلع  ید تجد نبود   ین بر  کهن  مجلس  76  : 1398،  طباطبائی )  شهود   .)

خود    ین... مکان تکو،  ید جد   ی»مجلس درس امر مل،  طباطبائی  یبرا  یت مشروط
 (.  203 :1398، طباطبائی)  بود «ییننوآ یآگاه
 ی بلکه زمان،  یست»خلق از عدم« ن  یقاعده است که تجدد به معنا  یک  ینا،  باری
  این.  «شود  فهمیده  جدید ،  قدیم »  آن  و  باشد  داشته   وجود  یمی دهد که قدیرخ م
 یخکند که »تارمی  اشاره   درستی  به  طباطبائی.  است  درست  خود  کلیت  در  قاعده
  یدِ جد "  یها ناحیه  پایۀ  بر   ید جد   یهایهناح   ینشدن ا   یدارپد  یخ تار  یران در ا   تجدد

قد است«.    "یم در  سنت    که  است  درست  هم  داوری  ین ا،  همچنیننظام 
بارز،  ایران   مشروطیت» ا  ینمونه    جدید  صورت  در   قدیم   فهم [  در ]تالش    ین از 

بد   «جدید  منطق  با  آن استدالل  ،  سان  یناست.  و صورت  کامالً   طباطبائیفرم 
منطق و  مضمون   استدالل  این   مواد  در  اختالف  اما  ید نمایم  ی درست  الجرم  و 

 یهایهناح  ینو کدام سنت است که چن  یماست. کدام قد  یمسنت و مصداق قد
تک یم  ودارد    یمستعد با    درک  و  گشود  تجدد  به  راهی ،  نواحی  این  بر  یهتوان 

 نمود؟  تدارک شدن جدید   مستعدِ قدیمِ  نواحی  این  از   جدیدی
  ی فروغ  محمدعلی( و سپس  1314-1251)  یرنیاپ  یرالدوله اگر چند نفر مثل مش 
کن1254-1321) استثنا  را  ادب،  یم(  »ظاهر«  اهلل  فضل،  خراسانی   آخوند   یات از 

نائ،  ینور و  ،  یسو  یک از    فقیهان  دیگر   و  اهلل  فضل   یخ ش،  مدرس،  ینی محقق 
برجا سو  یمذاکرات  از  مشروطه  مجالس  از  که    یدنمایم  ین چن،  یگرد  یمانده 

بوده و منظور از    یتوجه به سنت اسالم  یشترینب،  مشروطه  اول  مجلس   در   بویژه
تمل  یزیچ   یز ن  یم قد  سلطنت  اما    یکیهجز  است.  ا یم   طباطبائینبوده    ینکوشد 
و    نماید  «ظاهر  خالف  و  یانهگرا باطن  تأویلی»   را  مشروطه  رهبران  «کالم  ظواهر»
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قد  مضمون  و  سنت  گذشت  یم مصداق  به  ا   هرا  و  و    یراندور  دهد  ارجاع  باستان 
در دوران باستان ]است[ ...که    یران و دولت آن در ا   ملت   تکوین   یخ: »تار یسدنو

بن  بزرگ  سامان  یادگذارکوروش  بود«و  آن  -127  :1398،  طباطبائی)   بخش 
 ی هایشه»ر   یرد؛گ می  یجه نت  «یماز »سنت و امر قد  ی برداشت  ین با چن  ی(. و128

  یران روزگاران موجب شده بود ا ین ترکه از کهن ایران در  ملی  امر  یخیژرف تار 
آن    یمدهاپیا  و   ناسیونالیسم   ایدئولوژی  به  یازین ،  ها باشد کثرت  کانون وحدت 

امتداد چن  طباطبائی(.  305  :1398،  طباطبائی)   نداشت« هدف  ،  یدگاهید   یندر 
ا دست  یرانشهری پروژه  »نه  را    برای  خیالی   ملی   امر   یک پاکردن«    -و  -خود 

از چنان    ید جد  یین بلکه تب  است  بوده   ترکیه  یونالیسممثالً در ناسگونه که  آن،  ایران
  عصر  تا  بیش  و   کم  را  خود  و  بوده  ایران   قدیمِ  در  یشاپیشداند که پ یم  یمصالح
 نویسد؛می وی. است کشانده جدید 

»دستیم من  هدف  که  گفت  ساختمان    یبرا   مصالحی  کردن«  پا  –و    -توانم 
ناچار    یسینویخاست که هر تار  یادچندان ز   یرانمواد در ا   ین ا  یراز،  یستن   یرانا

  یاربس دِموا ینا  یبرا ی ایهکنم نظریبزند و... من کوشش م ینش دست به گز یدبا
 (. 291 : 1398، طباطبائی ) کنم  ینتدو

  یدگاهاز د  یادیز  یت اهم،  است  طباطبائیاستاد    یشهاند   «ی»آواز قو  که  فقره  ینا
  سطور  این  خواننده.  دید   باید  یکپژوهش دارد و اعتبار مفردات آن را از نزد  این

عه مذاکرات مجلس  مجمو  ید؛ باره توجه نمااین  در  مهم  منبع   سه   به  است  شایسته
ن  یمل  یشورا آن  فشرده  لوح  است  یزکه  ،  دوم  نسخه،  مشروح)لوح    موجود 

آثار مش،  (1388 آنها در فصول پ  ی که اجمال  یو فروغ  یرالدولهبعالوه    یشیناز 
  و  باستان  ایران  منابع  در  زیادی  تردیدهای  نویسنده  دو  این .  است  آمده  نوشته  این
 . دارند  ملی  دولت و  ملیت دیدگاه از شاهنامه  اعتبار نیز

  سلطنت  و تیمشروط، یرانشهریا

نگاه باش   ی هر  داشته  مشروطه  مختصات    شاهی  نظام  و   سلطنت   نفی ،  یمبه  از 



 17  رانیا الهو مس  یرانشهریا

 

بر عکس   ی اصل و  است  شاه،  آن  اند  ینهاد  قلب  دارد.    یرانشهریا   یشه در  قرار 
دهد سلطنت در فکر معاصر یقاجار نشان م  ۀ دور  یراندر ا   یاسی س  یشهاند   یختار

  بعد  به  ناصری  عهد   دوم   یمهتوان گفت از ن یها بود که مرده بود و م مدت  یران ا
شاهان حضور  نظر   ی شاهد  س  یشاه  یهبدون  غ  ینی الط و  سلطنت    یهنظر   یاب در 

 .  یمابوده
معمول شود که  می  خوانده  «ی»شاهنشاه  قدیم   ایران  فرمانروایی  یوهش،  برحسب 
بر    یرانیانا   یاسی سامان س  یاداد و تن  می  یلقلب آن را تشک  ی شاه و نظام شاه

م آن  آخر  طباطبائی.  ید چرخ یمحور  ب می  خود  نوشته  یندر    مفهوم   دو  ینکوشد 
  حکومت   تبیین   برای   راهی   بتواند  بلکه  تا   نماید  تفکیک  «شاهنشاهی»  و  «شاهی»

  که  تالشی.  بگشاید   جدید   دوره  در  شاهی  مفهوم  غیاب  در  ایرانی  ملیت   و  ملی
بر طرحِ  یضرور  ایمقدمه ناممکن  در    ید »جد   را   آن   استاد  که  است   اییدها  اما 

 : یسدنومی ضرورت ینبا توجه به ا  یاست. و خوانده   «یمقد 
مانند    ییفرمانروا   یهاشیوه  از   نوعی  سلطنت   یا  شاهی  نظام،  اعتبار   یکبه  

ار   یجمهور ]ل ندارد  ایران   به  اختصاص   که  است  بوده  یستوکراسی و  [  یکن... 
جا آن را به  این  من   و  است   یرانیا  ییفرمانروا  یهاویژگی  از  «شاهنشاهی»  مفهوم

  اگر ...  است  داشته  یرانشهردر مورد ا  ی برم که مصداقیبه کار م  مفهوم  یکعنوان  
،  باشد  نداشته  توجهی  «شاهنشاهی»  و   سلطنت  -شاهی  میان   تمایز  به  کسی

  تمایز   همین  با  پیوند  در   را   یت... مشروطکند  دنبال  مرا   استدالل   توانست   نخواهد
 (. ی /پاورق127 :1398، طباطبائی)  داد خواهم   قرار بررسی  مورد

تار  یار بس  فقره  این  یامپ اعتبار  به  اما  است  اند  یخ مهم  ساختار  به    یامر،  یشهو 
م  و  دشوار  یتغا   یت مشروط  یهاایده  تحقق،  ید نمامی  چنین   ید؛نمایناممکن 

است.    یرانشهریا   یشهقلب اند  ی اما نهاد شاه  است   شاهی  اندیشه  از  عبور  مستلزم
ا،  سانینبد   مگر .  ستا   ناممکن  اثباتاً  و  دشوار  ثبوتاً  مشروطه  و  یرانشهریجمع 

  اساس،  فرضی  چنین   با.  شود  تخلیه  ایرانشهری  اندیشه  از   شاهی  مفهوم  که   این
 که   نمود  تصور   را   زنده  یکریتوان پی. چگونه ممُرد  خواهد   الجرم  نیز  ایرانشهری
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در    یآرمان  یشاه  یبه نقش کانون  طباطبائیخود    است؟  دور  و  جدا  بدن  از  قلبش
م  یرانشهریا  یشهاند و  دارد  »اندیسدنویاشاره    یهنظر  که،  ایرانشهری  یشۀ : 

آرمان داشت  یسلطنت  قرار  آن  کانون  اند ،  در  مختار  ،  سیاسی   یشۀ در  مذهب 
 (. 259-258 :1395، طباطبائی ) آمد«یبه شمار م یرانیان ا

اسالم  یهانظریه  از  بتوان  شاید  را  «شاهنشاهی»،  یبار   بنیاد  بر  که  «یه»سلطنت 
در حد    یرانشهریا  ی آن از شاه  یک اما تفک  داد   تمیز ،  بود  استوار   تقلب   و   تقدیر 

اند  یعنصر شاه،  یرا محال است. ز نه    ی اساس  یرانشهریا   یشۀ چنان در  است که 
س  سامان  چنانکه    یاسی تنها  بلکه    حتی،  دارد  یح تصر   طباطبائیجامعه 

تابع  یهای»دگرگون دگرگون  یجهان  شاه  یاز  برعکس«  یسرشت  نه  و   است 
 الملک   نظام  خواجه  اندیشۀ  از  خود  یابیدر ارز  ی(. و51ص،  1367،  طباطبائی )

نت می  توجه   کانونی  مسئلۀ  این  به   نیز و  »مشخصیردگ می  یجهکند    هعمد  ه: 
  الگوی  به  آن  توجه  از  بود  عبارت ...  طوسی  الملک  نظام  خواجه  یاستنامهس

  یهنظر"  حیث  این  از   و   عجم  پادشاهان  سنت   و   باستان  ایران   سیاسی  سازماندهی
ا  "سلطنت  ،  طباطبائی )   ...است«  گرفته  قرار   تفسیر  کانون  در   باستان   یراندر 
حت27  :1367 همو  م   ی (.  ایفراتر  به  و  که  می  خطر   تعمیم  ینرود  کند 

نظر از  صرف  -فیلسوفان  حتی   و  یساننوشریعتنامه  از  اعم،  بسیاری   یسندگان»نو
ترد   ۀ باردر  تعریف   به   بنا  که  یساننویاستنامهس داشتنمی  یدی آنان  در    -توان 

سلطنتنظریه  و  ایرانشهری،  سیاسی   یشه اند   :1375،  طباطبائی)   اند«پرداز 
125.)   

اساس حقان فاعل،  یرانشهریا  یدگاه از د  ی پادشاه  یت به هر حال  نام    یحضور  به 
آرمان شاه  و  پادشاه  شاهاست.    ی شاه  کانون،  یو  ن  یرانشهریا  یمفهوم    نهاد  یزو 

د   یاسالم  ۀدور  یهاسیاستنامه  وجودی  فلسفۀ   و  اصلی   تداوم  حامیان  یدگاهاز 
  فرض  با.  نیست  تصور  قابل  شاه  وجود  فرض  با  جز  که  جریانی  و  گفتمان،  است

  ممکن   سیاسی  سامان  از   درکی   چنین   در   دولت   تداوم  و   تأسیس   که  است   پادشاه
تولمی ثبات  می  ناشی  شاه  از  سیاسی  مشروعیت   و   قدرت  ید شود.  و  بقا  شود. 
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-282  :1398،  یطاد  ی شاه بسته است)مراد  «یرو »تدب   ی دولت و جامعه به هست
283 .) 

ب شاه  اند  ه نسبت  در  رئ  ین ع،  یرانشهریا  یشۀ شهر  مد  یس نسبت  به  در    ینه اول 
  یسرئ  یاخواه شاه  ،  ینه است. مدبّر هر دو مد   ی اسالم  ۀدور  یراندر ا  یاسیس  ۀ فلسف
]  یه»شب ،  اول اول  سبب  د   یعنی به  وجود  که  است  از    یگر خداوند[  موجودات« 

  یل دل  ین(. به هم84:1993،  ی)فاراب   جمله شهر »به توسط او و قائم به او است«
اساس  ،  یرانا  ی و فلسفه سنت  یرانشهریاول در دو نظام ا  یس رئ  یافقدان شاه  ،  هم

امتناع  ینهمد  شهر/ به  عمل  و  نظر  در  ومی  را  فارابمی  ناممکن  کشاند  ،  یکند. 
ا به  ا   ینخود  خلق   ینب  یجادینسبت  و  شهر ،  خدا  و  شاه  ومی  اشاره،  و    کند 

سا»  یسد؛نومی به  اول  سبب  مد ،  موجودات   یرنسبت  پادشاه  نسبت    ینه مانند 
فاراب 118-116  : 1995،  ی)فاراب  «آن  اجزای  و   افراد  سایر  به  است  فاضله   ی(. 

را با پادشاه ،  یلسوف ف  یا  یامبراعم از پ ،  اول  یس رئ  «یۀ المدن  یاسۀ باز هم در »الس
همان  ،  یقتدر حق،  یانسان  ینو چن  »یسد؛نومی  کند و می  یسهمقا  یمقد   یراندر ا

نزد قدما است و کس او وح  یستهاست که شا  یپادشاه  به    ی است گفته شود که 
أن    ینبغی  ی و هو الذ،  عند القدماء  یقۀ الحق  یرسد؛ و هذا االنسان هو الملک ف می

   (.79 :1993، ی )فاراب «یهال یوحی أنه   یهف یقال

 ی اجتماع قرارداد و  ییگرا یمل، یرانشهریا ج(

 که   مشروطه  اندیشه  با،  ایرانشهری  و  شاه  نسبت  از  درکی  چنین  که  است  یعیطب
  گشودن   به   قادر ،  عمل  و   نظر  در .  دارد   عکس  نسبتی ،  است  شاهی   نفی   بر  آن   بنیاد
 مشروطه   رایج  های  گفتمان  از  یک  هیچ  در  ملی  امر   و  ملیت  مفهوم  به  راهی  هیچ

  ملیت   و  سلطنت  از  که  آنگاه،  نیز  مشروطه  رهبران  خود.  نیست  عالَم  در  خواهی
  به   ای   اشاره  و   داشتند  نظر   در   مالیاتی  و  انتخابی  دولت   از   نوعی ،  گفتند می  سخن
  یافت  آنان  ادبیات   در   «جدید  در   قدیمِ   یا   قدیم   در  جدید »  از   مضمونی   هیچ
  ایران  تاریخی  وجوه  برخی   به  شعری  ادبیات  از   برخی   در  اشاراتی.  شودنمی
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 های جریان  در  گرایی  باستان  معنی  به  هرگز  چیزی   چنین  اما  شودمی  دیده  باستان
 کنیم؛ می اشاره نمونه دو  به. است  نبوده  مشروطه خالق  و سازنده  اصلی

   یو سلطنت انتخاب تیمل -

پ 1299-1221)  طباطبائی  محمد  ید س رهبران  از  جنبش    یشروش(  در 
مشروط  یخواهمشروطه مفهوم  به  اشاره  موقع  یتبا  چن  یتو  در  »نظام   ینشاه 

 : ید گویبه مخاطبان خود م «یاتیو مال یانتخاب
نم   از،  چیست  عدل   معنی   ید دان نمی  شما،  چیست  سلطنت   معنی   که   یددانیشما 
علوم جد …ندارید   اطالعی  جدید   علوم  از ،  ندارید   ربطی  تاریخ از  اگر    یده شما 
اطالع  و   تاریخ  از  اگر ،  داشتید  ربطی    آن،  بودید  عالم   اگر،  یدداشت  ی علم حقوق 
 ... .یددانستمی را  سلطنت  معنی وقت

  ی نمودند برا  "انتخاب "و    "ینمع"و    "مشخص"نفر را    یکعقال و دانشمندان  
  که  این  از  کنی  حفظ  را  ما  تو  که  یمدهیحفظ نوع خود و گفتند: ما مال و جان م

و    "یاتمال"  یعنی،  مال  ما  نمائیم؛  تعدّی  و  اجحاف  و  ستم  و  ظلم  یکدیگر  به
حافظ و نگهبان ما باش.  ،  جان و مال ما  هو تو به قو یم ده یم "سرباز"  یعنی،  جان

 .  یندشخص را پادشاه گو ینا
  سرباز   و  مالیات  و  شود  منصوب  "ملّتجانب  "  از  که  کسی  یعنیپادشاه  ،  پس

  حفظ  که  مادامی  پادشاه  این.  یکدیگر  به  کردن  ظلم  از  رعیت  حفظ  برای  بگیرد
  اگر   اما .  بدهد   جان   و  مال   باید   رعیت ،  باشد   رعیت   حال  به  ناظر  و   را   رعیت   کند 

مال و جان به او    یدبا  یترع،  پرست و خود غرض باشد حال و شهوتبی  پادشاه
  مالیات که زیرا . باشد رعیت   حافظ   که بدهد  یگر د ی دهد و مال و جان را به کسن

 باشد.   یها مستغن آن حفظ   و حراست  در قشون آن  تا، برسد  قشون  مخارج به باید
که هر کار دلش  این  نه.  بگیرد   ظالم   از   را  مظلوم  داد   که  کسی   یعنی سلطان  ،  پس

بکند و مردم را عب   که   است  الزم  جدیده   علوم  پس.  داند  خود  اماء  و  ید بخواهد 
  هم پادشاه  "  جان  بابا.  بدانند  را  سلطنت   معنی   تا   کند  تحصیل  را   آن   کس   همه
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  بخواهد  آنچه   و   الرقاب  مالک   بعضی  قول  به  که   این   نه   "است  نفر   یک   ما  مثل
  معنی  یم دان نمی  که  است  این   واسطه  به  هم  این   و   است  بیچاره  ایرانی...  بکند

 (. 449-448 : 2ج، 1357، ی)کرمان را  سلطنت 
 مفهوم   تحول  و  اندیشه  تاریخ  دیدگاه  از  یاریارزش بس،  تهران  مجتهد  از  فقره  ینا

  از  سلطنت   اندیشه  انتقال  از  حاکی   دارد؛  ایران  در   قانون  حکومت  و  دولت ،  ملت
 « مالیاتی  ـ  انتخابی  دولت»  ظهور  و  «مردم  عقالئی  انتخاب»  به  «الهی  تقدیر»

  که  است  بعید،  است   قرارداد  از  برخاسته  و  زاده   که  ملت  از  دریافت  این.  است
  این  به  توجه  بی   طباطبائی  دکتر  اما.  باشد  داشته   ایرانشهری  اندیشه  در  نشانی
 نویسد؛می حکمرانی  اندیشه در تحول

به سبب وجود آن چه  ،  یران وجود داشت....ا  یوسته ...پ ،  یراندر ا   ی عناصر امر مل
مل امر  »جد،  یمن  عنوان  قد  یدبه  ا،  خوانم می،  «یمدر  ا   ین و  مل  ین که    یامر 

دولت است  س  یعنی   -یتوانسته  و    ۀادار  یاسیساختار  درون  در  قدرت  مناسبات 
ا   -یرونب وضع،  یوستهپ،  کند  یجادرا  و  یاستثنائ  یدر  است  داشته  ا،  قرار    ینبه 

 -و-اسالم  یح مردم آن است... آن چه از توض  یمل  یخ دارد که تار  یخی تار ،  اعتبار
غا  یران ا مل  یداریپا ،  است  یب شناسان  ا   ی امر  فرهنگ   یران در    است«  یبزرگ 
 (. 295-293 : 1398، طباطبائی )

اجمال،  یبار گذشت  چه  د   یآن  س  یت آ  ؛طباطبائیدو    یدگاه از  محمد  یداهلل 
مل  طباطبائیجواد  ید س   دکترو    طباطبائی  امر  اند  یدرباره  است.  تجدد    یشهو 

  ه باردر  انیایر   روشنفکران   نظریات  مجموعه  در ،  یشناستیپ  حیث   از   ایرانشهری
خو به    به  ناظر  و   دارد  پسینی   حالت   بیشتر  که  دارد   قرار   «یشتن»بازگشت 

و  یهایشناسمشروطه است.  بعد  و  چهل  خو  یدهه  با  تقابل    یانی گرایشتندر 
تش  شریعتی  و  احمد  آل  چون و  اسالم  تعر  یعکه  مرجع    یبرا  -یشتنخو  یف را 

در    طباطبائی گردد.  می  بر   باستان  یران به منابع ا ،  دانستند یم   -عبور از مشروطه
)  پور  ابراهیم  چون  افرادی  با  بیشتر،  بازگشت  ینا ،  (1347-1264داوود 

  یی گرابه باستان  همسو و همدل است. قبال   یفروغ   یعلمحمد  و  یا نپیر  یرالدولۀ مش
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 : یسدنویپورداوود هم م، شداشاره  ی و فروغ یرنیاپ
  منصور،  فرخزاد  رستم ،  ینبابک خرمد   یهاآرمان،  ایران   فرزندان   که   است  ید ام

  در   که  دیگر  ایرانی  هزاران  و   مرداویچ ،  جازویه  بهمن،  ایستاسیس،  مازیار،  حالج
نماشده  کشته  میهن   راه  دنبال  را  ،  خراسانی  ابومسلم  چون   کسانی   نام  و   یند اند 

،  داوود)پور  شود  گم  کشور  این  در  همیشه  برای...  و   فارسی  سلمان،  شریعتی   علی
 (. 42ص

کسرو د   یز ن  یاحمد  در    یح تصر  یگر د   یدگاهی از  اسالم  به  »تمسک  داشت: 
  از  سودمندی   نتیجه   هیچ   به  و   نیست   دین   آن  به   توهین   جز  یاسی س  یهاکشاکش

:  یسدنویم  یت مل  ه (. همو دربار11  : 1324،  ی)کسرو  «بود  نتوان  امیدوار  راه  این
تنها    (.42  :1324،  ی)کسرو  آورد«می  پدید  تاریخ  و  زبان  و  نژاد  را   "یّتمل"»

منابع باستان    ین ا   یبازساز،  دارد   یسندگان دسته از نو  ینبا ا   طباطبائی که    یتفاوت
مفاه قالب  تفک  یمدر قد  یدجد،  یرانشهریا ،  چون  یدیجد  یم در  از    یشاه  یکو 

تعب   یشاهنشاه به  مناسبت  یراست.  به  که  استاد  بود؛   یگرد  ی خود  برده  کار  به 
  یشراب "»همچون  ،  نو  مفاهیم   از  ردایی  در  پیشین  یانگرا باستان  یهایدها   یختن ر

  یتمام مشکالت فن،  سانین(. بد 277  :1398،  طباطبائی )  !«"نو  یناییکهنه در م
ا  ی فروغ  ی شناسو شاهنامه   یان یرپ  یپژوه مکنون در باستان و   یرانشهریبر پروژه 

اند  اندیم  یتسرا  یزن  طباطبائی استاد    یشهمفردات  در  بحران    یشهکند. 
.  است  نظریه  این   ادبی   و  تاریخی   منابع  در  بحران   از   ناشی   بویژه ،  ایرانشهری
هم،  منابع و مستندات  ینا   یقدق   ی سنجاعتبار  از  پیش  طباطبائی  و    ه خطر کرده 

»نصّ را  از  می  «باستانی  سنتی »  برای  «یرانشهریا   یآنها  که  آمد  "شناسد  خالف 
اقتضا  یعناصر،  "عادت به  بنا  که  داشت  خود  در  تجدد  مشروطه    ی از  جنبش 

نوزا بد یافت  یی امکان    فرضیه  این  به   ناظر  « قدیم  در   جدیدِ »  یب ترک،  سانین. 
  شده   پدیدار،  جدید   دوران  از  پیش  جدید  نمودهای  از   برخی،  یران»در ا   که  است

  : 1398،  طباطبائی)   نداشت   وجود   آن   مفاهیم  نظام  تدوین  برای   امکانی   اما،  «بود
،  یتآن بنا به ماه  یمحتو  یو امر مل  یتتجدد در مشروط،  طباطبائی   ی(. برا299
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قد   ید نه جد    نتایج  که  نیست   معلوم،  لیکن.  است  ید جد   یدر ردا   یمیبلکه صرفاً 
 چیست؟، ملی امر  و یت درباب مل یساز یقهعت  ینا  یارزش عمل و نظری

 ملی یمانو پ یپرستیهنم

،  نوشته است  یپرست یهنکه درباره م   یگانیسنداز جمله نو  گذشت   که  چنان،  یبار
،  نژاد   هزاد  یت؛مل  هم اوال  ی( است. به نظر کسرو1324-1269)  یاحمد کسرو
 آغازی  که  است  ما  تاریخ   رویداد   ینمهمتر   یتمشروط  یاًثان  ؛ است  یخزبان و تار 

کس  اما.  است   ایران  در   ملی   دولت   بر عنوان  به  نزد  ی همو  از  و    یککه  طعم 
  را  «یمانقرارداد و پ »،  ییگراباستان   یبه جا،  است   یدهتحوالت مشروطه را چش

 : یسدنویکند و ممی تلقی مشروطه دولت در ملیت اساس
  ین مشروطه بهتر  یرا بود. ز می  ارجمند   بسیار  یرانا   ی...برا  ی خواهجنبش مشروطه

  یک   یرفتن مشروطه پذ ،  هست  که   یزیاست. چ   ی دارسررشته  یهاگونه از گونه
ا به  تنها  باز   یپارلمان  یکنوشته شود و    یقانون اساس  یککه    یستن  ینکشور 

  ی معن ،  توده  ید از همه با  یش ب ،  کشور   یکمشروطه در    یدنگرد  یدارپا  یشود. برا
،  گفتم   یپرست یهنم  ی چنان که در معن  یدمشروطه را بفهمد و آن را بخواهد... با

»همزارجمندی]؛  "رجاوندیو  یمانپ"،  میانه  در  یدبا نام  به    باشد   «یستن[ 
 (. 34 : 1344، ی)کسرو
م  ییگرا ملی  از،  یکسرو در  می  تعبیر  پرستی  یهنبه  پرستش  او  نظر  به  کند. 

معن  یفارس ترک   یبه  و  است  کردن    از  عبارتست  یز ن  ی پرستمیهن  یب خدمت 
،  ملیت  مفهوم  در   غیره   و   یخ ضمن اشاره به نقش زبان و تار  وی .  میهن  به  خدمت 
 : یسدنویدارد و در روزنامه پرچم م یپرستمیهن از  قراردادی کامال تعریفی

این کوه تنها  به یک معنها و درهمیهن  مهمتر    ی ها و این سرزمین نیست. میهن 
می می  .باشددیگری  چون  میهنما  از  ،  پرستیگوییم:  بیش  آن  مقصودمان  همه 

م  "پیمان همدستی " بیست  باشد.  داشته  باید  توده  مردم که یاست که یک  لیون 
اند اینها در حقیقت »پیمان«  ای تشکیل دادهکنند و یک تودهدر یکجا زیست می
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بسته برابر  باهم  در  ایستادگی  و  زندگانی  کارهای  به  دادن  پیشرفت  در  که  اند 
در سود سختی و  باشند  همدست  کنند.  اندو،  زیان،  ها  هم شرکت  با  و خوشی  ه 

و   گیالن  و  خوزستان  و  آذربایجان  از  شدند  پیدا  کرمان  در  راهزنانی  اگر  مثالً 
اگر   دارد؟!..  ربطی  چه  بما  نگویند  و  بفرستند  آنها  دفع  برای  سپاه  جاها  دیگر 
دشمنی از سوی گیالن رو نمود از همه جا به جنگ آنان شتابند و نگویند ما چه  

اگر داریم؟!..  گوشه  کار  دچار  در  مردم  و  داد  رخ  خشکسالی  کشور  از  ای 
ویرانی  شدندگرسنگی   و  افتاد  لرزه  زمین  شهرهایی  در  به  یا  یا  آمد  پدید  ها 

اینها از همه جا به دستگیری    ۀها رسانید ـ در همهایی سیل آمد و آسیبآبادی 
 گیری ننمایند. برخیزند و خود را در زیان و آسیب شریک شمارند و کناره

باشد«. ما  ای هست و »اساس توده همین پیمان میچنین پیمانی در هر توده  یک
»میهن معنی را میاز  این  همه  از  بینید که یک  خواهیم و شما میپرستی« پیش 

اریم  ذگپرستی« میباشد و این که نام »میهنای میمعنای بسیار مهم و گرانمایه
خان سرزمین  این  یا  میهن  این  که  است  آن  گهوار  ۀبرای  و  پرورش    ۀ ماست 

این    ۀسرچشم،  ماست دارایی  اساس  دادیم  شرح  که  چنان  ماست  زندگانی 
»باید نخستین ماده در  ،  باشد. این است باید به نگهداری آن کوشیم سرزمین می

آن پیمان نگهداری این سرزمین« باشد. زیرا اگر این سرزمین را از دست دهیم  
و زبون  بود.  خواهیم  سرگردان  و  زیردستی    آواره  و  بردگی  به  گردیده  خوار 

. این است  شدکم نابود خواهیم  بیگانگان خواهیم افتاد. زبون و خوار گردیده کم
باشد.  خوانیم. مقصود از پرستش در اینجا »خدمت« میپرستی« میآن را »میهن

 (. 1 : 1321، ی)کسرو »پرستیدن« در فارسی خدمت کردن است 
  ملی پیمان،  یهن م ۀباردر کسروی یدگاه تمام د است اما ی هرچند طوالن، فوق  ۀفقر

  محمد   سید   ادبیات   در   آن   اجمال  که   یلیدهد. تفصمی  نشان  را   مشروطه   دولت   و
امی  دیده  نیز   طباطبائی  طبق  ،  انتخابی   دولت   و  مشروطیت   از  دریافت  ینشود. 

د   نیز   «ملی  همزیستی   پیمان» قرارداد  هر  انگ  یگر همانند  است    یهایزهممکن 
  تصمیمی  حقوقی  لحاظ  به  اما،  باشد  مشترک  خاطرات   و   یخاز جمله تار  یمتعدد
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تأس  جمعی  قراردادی  به  ورود  برای  ارادی  اقدامی   و  آگاهانه اساس    یک  یس و 
  در  یز که فقه مشروطه ن ی مل ی از حکمران ییاست. الگو ی بر مدار قانون اساس یمل

  .است کوشیده  آن مقدمات تدارک

 یجه خالصه و نت

است که    طباطبائیجواد    ید استاد س   ۀ دغدغ  ینمهم تر  یرانا   ۀ و مسئل  ایرانشهری
دولت  ،  »ملت  اثر استاد که با عنوان  یناوست. اما آخر  یمحور همه آثار پژوهش

دارد؛ ضمن    یادیز   یتاهم،  منتشر شده است  1398و حکومت قانون« در اسفند
ا   ی صورتبند ر  برخی ،  یرانشهریا   یدۀ از  آن  مشکالت  و    برجسته   یز ن  ا جوانب 

 . ید افزا می یرانشهریا  یمبر دستگاه مفاه، یدکند و مفردات جدمی
ا   ی بودگ  خاص تفاوت  ا   یکتفک،  یرانو  اسالم  یرانی فکر    یند  اندیشه،  ی و فکر 

از  ،  یونالیسماز ناس  یرانشهریا  یک تفک  و   یی باستان گرا،  یم در قد   ید جد  یدۀ ا،  یمل
  یدتأک،  است که همچنان تداوم دارد. اما  یرانشهریا  دۀ یجمله مفردات آشنا در ا

 یرانشهریا   یرتفس،  ید نص جد   همجلس اول مشروطه به مثاب  ی تلق،  بر نص وسنت
مشروطه شاهنشاه  ی شاه  ینب   یک تفک،  از  »بن   و   ی و    ی شهود  یاد سرانجام 

خود    یدگاهد  یین تب   ی برا  طباطبائیاست که استاد    یدیمفردات جد  «یرانشهریا
 خطر کرده است. ها بدان
،  اندازند می  یرانشهریا   یدایوجوه ناپ  یبر برخ  ییاند و پرتوالبته مهمها  آورده  این

  یکو مفردات    یم هرقدر مفاه  یرا هستند. ز   یزآن ن   یل آش   ۀ پاشن ،  حال  یناما در ع 
آن هم    یچیدگیپ،  یکن و ل،  دارد  یالبته محسنات،  تر باشد و ملموس  یشترب  یشهاند

بدمی  یشترب و  تصو،  سان  ین شود  هم  یرهم  و  ادل  موضوع  با   یاثبات  ۀ تدارک  را 
 کند.  می مواجه یجد یهاچالش
  ی سنت مبتن  یحو تالش در توض،  نص  ۀ مجلس اول و مصوبات آن به مثاب  طرح

  یننو آئ  شه ی دولت مدرن و اند  ۀبر تجرب  ینفسه مهم است و چشم انداز  ی برآن ف
داشتند    یرانشهریاز ا  یصدر مشروطه درک  یندگانعا که نمامد  ینآن است. اما ا 
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  یخیمستندات تار  با،  کردندمی  گفتند و عملمی  همان ارتکاز سخن   یو بر مبنا
که به    یزن   ی و شاهنشاه  ی شاه  ین ب  یک تفک ،  ین سازد. همچنیدوره چندان نم  ین ا

ا نجات  بحران سلطنت/ شاهنشاه  یرانشهریقصد  تنها  ،  طرح شده است   ی از  نه 
،  کند ومی  یدگفتمان را تهد   ینرساند بلکه شالوده اینم  یرانشهریا  یاببه آس  یآب
 .  یدصفرا فزا  ینسرکنگب ، بسا یا

مهم    هبه دو نکت،  یهنظر   یکآگاه به لوازم و الزامات    یشمندبه عنوان اند   طباطبائی
  یران ا   هجامع در بار  یایهنظر   یازمند ن  یران ه اکه جامع  ین نخست ا   دارد؛   یحتصر

گونه به  راهنما  یااست.  مل  یکه  حوزه  یرانیانا  یاقدام  همه  جمله ها  در  از  و 
و شهود    یهنظر  ین ب  یز تما  ضرورت   در که هوشمندانه بر    ین باشد؛ دوم ا  یحکمران

او    یتروا،  یدگومی  چنان که خود،  سان  ینکند. بدمی  یدتأک  یرانشهریدر باب ا
  هنوز،  یاربس  یبه رغم دستاوردها،  مهم   یتالش نظر  یک به عنوان  ،  یرانشهریاز ا

،  جامعیه  نظر  یژه بو  و  یه نظر  یک   یشهود است و تا کسب استانداردها  ۀ در مرحل 
  یجابیو ا  یدر وجوه سلب  یضاحاستاد به ا  یاست که آثار بعد  یعی. طبدفاصله دار

 منتظر بود.  ید تمرکز خواهد داشت و با  یرانشهریا
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