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 سوی لیبرالیسم یا ناسیونالیسم؟جواد طباطبایی، به

 مؤسسه فرهنگی صدانت  ناشر:  /   1400ماه آبان  7  –شهرام اتفاق مؤلف: 

 

 مقدمه

دربییار» صمحییعمت ی«ییومیا، دشبییار» بییه سییرا    ییار  1امهییای پهشه یییدر پییی فلالیت

بمییر اییی  ای از رشز» ییی  قسیی«تبییار دیگییر، طباطبییایی رفییدم  ییا اسییداد  مایییهگران

اییی  ام، بییار دگییر نییی  از  موخدییه ای ییاناز    بسیییارکییه ه«ییوار» ش  چنانهمش    2نحیبم شود

 بیاموزم.اسداد فرزانه 

 دانایی ، اما دل کندن از  ن اسیت  به دسیت  دبیراطبایی به دلخوا» ش  رفد  به سیرا    ار طب

چنی  شید که بی  از دد میرر ماندگار  ای دشیوار ش به دسیت  یدیر اسیت.  بسیی ،  ش شییوایی

 ید، چه در پی میهایم را در قالب  نبرداریخ ییی از فی ، ب 3بنا به ضییرشر یشییدم ش  

 نویس مند ر کردم. صورت ی  پی منسجم ش به 

  فراگیریکه در دال  یکی از مخاطبان   ار طباطبایی  از منظر  قحیید دارم  ا در ای  نوشییده  

ادیا کنم که در لمظه اکنون،  ، نیدی بر  رای اش بنویسییم شاسییت  ها اندی ییه ش نظریه  ن

 

 در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست   1

 مولوی   - ای  روزه   یک   قسمت  گنجد؟   چند   ای       کوزه   در   را   بحر   بریزی   گر   2

  پرسا    به   پاسا    در   -   بودیم   میزس   فو   لودویگ  لیبرالسام  کتاب   مطالعه  حال   در   و   -   داریم   دوساتا    با   که   ای خوانی کتاب  جلساا    در   3

  مکتا    پنج   نظری   معیاارهاای   شااا   روابط   و   هاا ملات   دربااره   میزس   و   طبااطباایی   نظرا    مقاایسااه   دربااره   جلسااه   آ    همراهاا    از   یکی 

  شد   دوستا  مقرر  درخواست   به   و   کردم   بررسی   و  مقایسه   دیگر یک   با   را  لیبرالیسم   و  فمینیسم  ناسایونالیسام   مارکسایسام   نئودورکهایمی  

انتشاار    برای   من   انگیزه   رو این   از .  شاود   دنبال  دیگر   قالبی   در   و   میزس   کتاب  مطالعه  جلساا    از   خارج  طباطبایی    اندیشاه   درباره  گفتگو   تا 

 : به   کنید   رجوع   خوانی  کتاب  جلسا    آ    گیری پی   برای . بود   تمام نیمه   بحث   آ   جوئی پی   ها  یادداشت   این  زودهنگام 

 www.aparat.com/v/0zaok/ 
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بی  از گرای   بسیار  اسیداد جواد طباطبایی به ناسییونالیسیم، دسیدگا» نظری ادد«االً گرای   

 . است 1کالسی  به لیبرالیسم  ن

گران کنندگان ش پهشه مطاللهدر ای  یرصییه را برای   ر اف شنکندشکاش   به ه«ی  سییبب،

 دانم. هر دش یرصه لیبرالیسم ش اندی ه طباطبایی ضرشری می

  ،2سییان صافالطون از قدما ش ماکیاشلعی از مدرخری ا  ردیدی ندارم که اسییداد طباطبایی به

ممد«ل اسییت که مواضییر نظری طباطبایی در نیطه   در یی  دالاندی ییه منطییبر دارد.  

ش شیاهد ی  سییر  دریجی    باشیدرفده  غییر یافده   غازی ، با دیاشی اش در نیطه پایانی رفده

هرچند که .  هسیدیمصمعت، دشلت، دکومت قانونا  ا ر اخیرش با نام ا  ،نخسیدی    ار اشاز 

شییاید  که  -دارم   مدفرق سییرا هایی ش ن ییانه - دارمای  ادد«ال را نی  از نظر دشر ن«ی

 اندی ه طباطبایی از ه«ان ابددا بر ه«ی  سیاق بود» است. 

شجو» اشیدرا  ش ،  3ایرشیکرد میایسیه یاری جسید  از هر از گاهی، با ام  ا در اینجا کوشیید»

 هم با سیه رشیکرد لیبرالیسیم، مارکسییسیم ش ناسییونالیسیم ن یان د «ای ات  رای طباطبایی را 

  رهگذر ای  میایسه، ادیایم را  وضیح دهم.  ا از 

ه دریافت د نظران فرهیخ هایی که از سیوی اندی ی«ندان ش صیادب ممد«ل اسیت که پاسی  

درسیت را ن یانم دهد. از سیوی دیگر، طباطبایی    مسییر خواهم کرد، خطاهایم را ملعوم سیازد ش 

ای، با  کیه بر هر مناق یه که: ص در اسیدیبال از نید مخاطبان گفده اسیت خود نی  پی یاپی  

 واند برهان درسییدی  ن باشیید،  مواد ش محییالح جدید ش اسییعوم یع«ی، بر نظریه م ، می 

اند، برخی گیری از ایرادهایی که گرفده ام، با بهر» که م ، در چهار دهه گذشیده،  وانسیده چنان 

 4کنم.ا ر    ها را رفر ش اصل نظریه را دقیق ایراد 

 

نه آ     در سارتاسار این متن  مراد من از لیبرالیسام  لیبرالیسام ک سایک در محدودر تعاریس میزس  هایک و نظایر ایشاا  خواهد بود.   1

 کنند. قسم از لیبرالیسمی چپی که شباهت به سوسیالیسم دارد و برخی از احزاب سوسیال دموکرا  آ  را نمایندگی می 

 ( 18  الس    1396 طباطبایی  )   2

3   comparative approach 
 ( 292  الس    1398 طباطبایی  )   4
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 ناسیونالیسم چیست؟ ناسیونالیست کیست؟  -1بخش 

م ییهور به   2ای به ژشل بازیل، نامه1883در شاپسییی  رشزهای زندگی خود در فوریه    1مارکس

اند. دهد که دچار شیلارزدگی انیالبی شید»ها ه یدار مینویسید ش به  نمی  4ش پل الفارگ 3گوسید»

گوسید» ش الفارگ مدیی بودند که ن«ایند» اصیول ش مبانی مکدب مارکسییسیم هسیدند. به  وصیی   

چه مسیییعم اسیییت ای  ، مارکس در اندیاد به طرییت  ن دش طرفدارش گفده بود که: ص ن5انگعس

  6دم.ااست که م  خودم مارکسیست نیس

در جای دیگری دکم    رپی البده شییاید مارکس فراموش کرد» بود که در  خال  با ای  ادیا،  

ی خودش قرار  ی هر فردی بر اسیییاظ نظرخ اش دربیار»کرد» بود کیه: صمیا داشریخ خود را دربیار»

  7دهیمان«ی

گرایییی ها ش معیناسیونالیسییتطباطبییایی نییی  بییه دفلییات در مییذمت ناسیونالیسییم ش اسییداد 

از ناسیونالیسییم یرضییه بییدارد ش مرزبنییدی  رای  جییاملیکییه  لرییی   نبی 8سییخ  گفدییه اسییت

 خود را با  ن رشش  سازد.  

های اخیر از گرایی، در دههصاصیطال  معی: نویسیدمی یکی از   ار خوددر اسیداد طباطبایی مثالً  

فارسییی شیید» اسییت ش ملنای درسییدی ندارد. ملادل ای   های ارشپایی شارد زبانرا»  رج«ه از زبان

هیای ارشپیایی  یاریخی دارد کیه در ایران   رکییب، کیه در زبیان فیارسیییی جلیل جیدیید اسیییت، در زبیان

ملنای صناسییونالیسیم، در اصیل، بهکند که:  حیریح میای دیگر یا در نوشیده  9شیناخده شید» نیسیت.ا

 

1 Karl Marx 
2 Jules Bazile 
3 Guesde 
4 Paul Lafargue 
5 Friedrich Engels 
6 ce qu'il y a de certain c'est que moi, je ne suis pas marxiste 

 ( VIII  و    VII    1396  کوهن  )     1859  مارکس  7

    281    232    229    160    117    109    75    74  الس    1398  طبااطباایی  ( ) 28  -   22  الس    1397  طبااطباایی  ( ) 542  الس    1396  طبااطباایی  )   8

 ( 202    200  ج    1395  طباطبایی  ( ) 305    304

 ( 55  الس    1397 طباطبایی  )  9
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ت  فه«ییدن یی    نویسییید: دیگری می  جیایدر    1اسیییت.ا  fictionدر یی  فر  نظری ییا  مـل

برد  برای پی  ،طبلًاریفی، ا اما چنی   ل  2  معت اسیتایجویی  صناسییونالیسیم ایدلولوژی بر ری

 اهداف پهشه ی ما راهگ ا نیست.  

مطی«ون نهفده در مفهوم ناسییونالیسیم، اب ارهایی را به  کسیب شیناخدی ازدر ای  نوشیده برای 

مارکس  ش به پیرشی از  جولیمب برالتخدمت خواهیم گرفت،  ا از صجلیل جدید در زبان پارسییییا  

 ی خودش قرار نخواهیم داد. ی هر فردی بر اساظ نظرخ اش دربار»داشریخ خود را دربار»

 بنابراین الزم است تا به دو پرسش مهم پاسخ دهم:  

اسییداد جواد طباطبایی به ناسیییونالیسییم، منظومه نظری کنم که ادد«االً گرای   ( چرا گ«ان می1

 به لیبرالیسم است؟   نبی  از گرای  

 کند؟طباطبایی چنی  گ«ان ن«یاسداد ( چرا 2

 پاسخ به پرسش نخست:

ی  رشش برای  معیل ش فهم رشیکردهای ناسییونالیسیدی، ارزیابی ملیارهای نظری  ن رشیکرد  

(، ملیارهای نظری سیه مکدب مارکسییسیم، ناسییونالیسیم ش لیبرالیسیم به  فکی   1اسیت. در جدشل  

 ارایه شد» است. 

 های ناسیونالیسم شامل موارد زیر است:شجو» اشدرا  اغعب شاخه

 Iها صمعتا است.  ( شادد  معیعی  نIIشود. اجد«ایی  عیی می بندیگرش» ری   ( صمعتا مهم

 III  .اهیداف صمعیا از بیاال ری  اشلوییت برخوردار اسیییت )IV  لیار  منیافر اجد«یایی از جنس  )

گرایی یا ها ج«رشیییناسیییی  ن( زیربنای ملرفVشیییود.  صمعیا ش بی  صمعتاها پنداشیییده می

( صمعتا دارای ذات ش موجودیدی جهان یی«ول ش مسییدیل از VIشییناخدی اسییت.  گرایی رششکل

 
 ( 124  الس    1398 طباطبایی  )  1

 ( 110  الس    1398 طباطبایی  ) 2
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ش ص گاهی معیا  ابلی از صمعتا   افردشییناخت ش کن  ص(  VIIشییود.  ایطییای  ن  حییور می

 1است.

 های مارکسیسدی شامل موارد زیر است:شجو» اشدرا  اغعب شاخه

 Iهیا صطبییها اسیییت.  ( شادید  معیعی  نIIایی  عیی اجد«ی   بنیدیگرش» ری   ( صطبییها مهم

(  لار  منافر اجد«ایی IV( اهداف ص طبیا یا از باال ری  اشلویت برخوردار اسیت.  IIIشیود.  می

ها شیییناسیییی  ن( زیربنای ملرفVشیییود.  طبیا یا ش بی  صطبیهاها پنداشیییده می از جنس ص

( صطبیها دارای ذات ش موجودیدی جهان ی«ول ش VIشیناخدی اسیت.  گرایی رششگرایی یا کلج«ر

ش ص گاهی فرد  ابلی از صطبیها  شیناخت ش کن  (  VIIشیود.  مسیدیل از ایطیای  ن  حیور می

 است. طبیا یا 

 های لیبرالیسدی شامل موارد زیر است:شجو» اشدرا  اغعب شاخه

  I هیا صفردا اسیییت.   ( شادید  معیعی  نII اجد«یایی  یابلی از نظر ش موقلییت   بنیدی گرش»  ری  ( مهم

(  لار  منافر اجد«ایی  IV( اهداف ص فردیا از باال ری  اشلویت برخوردار اسیت.   IIIصفردا اسیت.   

ها فردگرایی شییناسییی  ن ( زیربنای ملرف Vشییود.   فردیا ش بی  صافرادا پنداشییده می   از جنس ص 

 

 Partha  چاترجی  پارتا   و  Benedict Anderson اندرسااو    بنادیکات   گرفتاه تا   روسااو   در غرب و شاارج جهاا   از  متعاددی   متفکرا    1

Chatterjee     های زیرشااخه   بر   مشاتم    سایاسای  مکت  ناسایونالیسام   ضلوم   اند. در متفاوتی از ناسایونالیسام ضر اه داشانته تعاریفی 

  قومی     ناسایونالیسام ( Chauvinism)  شاوونیسام : خورد می   چشام   به   گوناگو    معانی   با   متعددی   حوزه  ضبارا    این   در   و   اسات  متعددی 

 (Ethnic nationalism )     طلا  توسااعاه   نااساایوناالیساام   (Expansionist nationalism )     رماانتیاک   نااساایوناالیساام   (Romantic 

nationalism )    فرهنگی   ناسایونالیسام   (Cultural nationalism )    زبانی   ناسایونالیسام   (Language nationalism )    ناسایونالیسام  

 Civic)   مدنی   ناسایونالیسام    ( Post-colonial nationalism)   اساتعمارگرا  پساا   ناسایونالیسام    ( Religious nationalism)   مذهبی 

nationalism )    لیبرال   ناسایونالیسام  (Liberal nationalism )     ایدئولوژیک   ناسایونالیسام  (Ideological nationalism )    ناسایونالیسام  

 Liberation)  خواه آزادی   ناساایونالیساام     ( National conservatism)   ملی  کاری محافظه    ( Revolutionary nationalism)   انق بی 

nationalism )    گرا چپ   ناسایونالیسام   (Left-wing nationalism )     ناسایونالیسام پا   (Pan-nationalism )     دیاساپورا   ناسایونالیسام 

 (Diaspora nationalism )    ناسیونالیستی   نئومرکانتالیسم   (Neo-mercantilism nationalism )   .و غیره   
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های اجد«ایی، مفاهی«ی قراردادی   دی بن گرش» (  نها فرد شاقلی اسیت ش ه«ه  VIشیناخدی اسیت.   رشش 

 ا است. فردی   ص  های ش کن    ها ، بر یندی از شناخت کن  اجد«ایی (  VIIهسدند.   

 (: مقایسه معیارهای نظری  1جدول )

   مارکسیسم، ناسیونالیسم و لیبرالیسم میان
مکاتب                          

 معیارها    
 لیبرالیسم  ناسیونالیسم  مارکسیسم 

 فرد ملت طبقه واحد تحلیلی 

 ملت طبقه اجتماهی مهم  بندیگروه
وابسته به تشخیص فرد در  

 ادوار گوناگون

 اهداف ملی اهداف طبقاتی  برتری و اولویت اهداف 
)در قالب اهداف   اهداف فردی

 صنفی، بنگاهی، ملی یا غیره(  

 بین افراد  ها بین ملت بین طبقات  تعارض منافع 

 زیربنای معرفت شناسی
گرایی جمع 

 1یختشناروش

گرایی جمع 

 یختشناروش

 فردگرایی

 2یختشناروش

جامعه مستقل از فرد وجود  

دارد؟ یا جامعه تنها  

 مفهومی قراردادی است؟ 

دارای ذات و طبقه 

موجودیتی جهانشمول  

 و مستقل از افراد است 

ملت دارای ذات و 

موجودیتی  

جهانشمول و مستقل  

 از افراد است

تنها فرد واقعی است و همه  

های اجتماعی،  بندیگروه

 هستند  3مفاهیمی قراردادی

 معرفت و کنش  

 فرد و جامعه

 کنش  و معرفت

 تابعی از طبقه  فرد

 کنش  و معرفت

 ملت  تابعی از فرد

 جامعه، برآیندی از  

 افرادمعرفت و کنش 

 

طباطبایی از دیث ملیارهای اسیییداد کنم که  رای چه در پی خواهد  مد، گ«ان میبه ا کای  ن

  ری با لیبرالیسم داشده باشد.ی  ری با ناسیونالیسم ش فاصعه بیاد شد»، قرابت بی 

 

1 Methodological Holism or methodological collectivism 
2 Methodological individualism   
3 Arbitrary 



 1400 ماهآبان  7 – اتفاق شهراممؤلف:  / ناسیونالیسم؟ یا لیبرالیسم سویبه طباطبایی، جواد

 VER 5  پنجم ویرایش  –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسه

9 
 

 پاسخ به پرسش دوم: 

ندارد،  مکند که اندی ییه اش قرابدی با ناسیییونالیسیی که چرا طباطبایی گ«ان میای   بردن بهپی

سیینجه ش ملیار طباطبایی با نظام مفاهیم یعوم   ،کو ا» ای  اسییت که پاسیی اندکی دشییوار اسییت. 

 چرا که اش یعوم اجد«ایی مدفاش ی برپا ساخده است.  ،مدفاشت است (غربیمدلارف  اجد«ایی 

  ن به شر  زیر است:م رش    وضیحاما 

 ایران:  یدن وضعیتدر فهم  ،متعارف )غربی(ناتوانی علوم اجتماعی  (  الف

بنیا بیه  لری  یعوم اجد«یایی مدلیارف  غربی(، صمعیت یبیارت اسیییت از گرده«یایی ییا اجد«یا  

در ای   لری  از معت،  1دهد.ا ها را به هم پیوند می یالیق م یدرکی  ن های برابر دیوق که  انسیان 

شجود ش دطور انسان مدرن   ،  رکید ش مراد اش از ای     اشار» دارد،   ا های برابر دیوق انسان ص نهاد به  غنی 

 . است  یحر مدرنیده اجد«ایی به نام معت در   بندی گرش» در ی  

مفاهی«ی  ،در ارشپا   2ها دشلت-پی  از  ولد مفهوم معت ش معتطباطبایی بر ای  باشر است که  اما 

رش، مفاهیم یعوم اجد«ایی جدید از ای   ش  اسیتمدولد شید»  در ایران   اامر معیصش   امعتچون صهم

جامله ش رایج در دنیا  غرم(، قادر به فهم ش  وضیییح شییرایر ایران نیسییت یا به بیان دیگر، برای  

نویس ایرانی، برخالف گویید: ص یاری ش در ای  بیار» میا  3یعوم اجد«یایی جیدییدی نییاز داریم.  ایرانی،

 وان  یند، یلنی مواد  اری   ن ک یورها را ن«یبسییاری از ک یورهایی که هنوز معت به شی«ار ن«ی

پی  از  کوی  دشلیت در قیالیب مفهوم معیت، در ملنیای جیدیید  ن، ریخیت، موادی از  یاری  ایران را  

که معت در صایرانیان پی  از  ن  4جدید در اخدیار دارد که ناسییازگاری با مفهوم جدید معت ندارد.ا

صزیرا معت، در  5ملنای جدید  ن ظاهر شیود، معت شید» ش دشلت معی خود را  رسییس کرد» بودندا.

 

 ( 148    1396  نژاد  غنی )   1

2 Nation-state   

 ( 293    76  الس    1398 طباطبایی  ( ) 9  و   8  ب    1397 طباطبایی  ( ) 542  الس    1396 طباطبایی  )   3

 ( 37  الس    1397 طباطبایی  )   4

 ( 14  ب    1397 طباطبایی  )   5
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...پس از هخامن یییان که ص   1ملنای قدیم، پیوسییده، در کنار معت در ملنای جدید قرار داشییت.ا

   2دند ...اهای شاهن اهی ب رگ ش شددت معی ایران را اسدوار کرپایه

 تأسیس مفاهیم جدید در علوم اجتماعی برای ایران:ب(  

مفیاهیم جیدییدی   دارد  یا را شامیطبیاطبیایی  نیا وانی یعوم اجد«یایی مدلیارف  غربی( در فهم ایران، 

در دشران ایران  در یعوم اجد«یایی برای جیاملیه ایرانی  یرسییییس کنید. بیه ینوان ن«ونیه، صمعیت  

  ر طباطبایی است. از»  رسیس  وسش پی امدرنا، مفهوم جدید 

از    مدلیارف غربی   گویید کیه رشاییت اش بیا فهم مدیداشل یعوم اجد«یایی اسیییدیاد طبیاطبیایی ن«ی 

 مفهومی  ردید نیحیی  شیکار در دسیدگا»  کرد، بی ادیایی می  صمعتا ه«سیان اسیتک که اگر چنی  

نویسیی ایرانی برخی شید. طباطبایی ملدید اسیت که: صباید با  وجه به نیازهای  اری  اش هویدا می 

به  3ها مواد  اری  ایران را  وضیییح داد.ا از مفاهیم  اری  غربی را شام گرفت ش با  حییرفی در  ن 

 مفاهیم نوینی در یعوم اجد«ایی است.  فرین   رانی، نیازمند  بیان دیگر،  معیل جامله ای 

 تغییر مضمون مفاهیم:فراتر از ج(  

طبیاطبیایی در   یار گونیاگون خود، ه«وار» از مفیاهی«ی میاننید صمعیتا، صامر معیا، صشدیدت معیا 

  4ش صدشلت معیا صمعیت ایرانیا، ش صشددت در کثرتا سخ  گفده است.

میاییه  «یدن ایرانی بود» هیای گرانکثرتا از منظر طبیاطبیایی، یکی از شیهگیمثالً صشدیدت در  

ها ( با زبانpeupleای با اقوامی  اسیت: صشیاهن اهی ایرانیان شیو» فرمانرشایی بر سرزمی  گسنرد»

( شاددی را nationش  دام ش رسییوم گوناگون بود که، به  دریج، با دفت  نو  ش کثرت خود، معت  

اما ای  صکثرت  اریخی اقواما، درشاقر هیچ نسیییبدی با صکثرت دشران مدرنا  5ا  یییکیل دادند.
 

 ( 282  و   281  الس    1398 طباطبایی  )   1

 ( 76    75  الس    1398 طباطبایی  )   به  کنید   رجوع   همچنین    ( 139  ج    1395 طباطبایی  )   2

 ( 542  الس    1396 طباطبایی  )   3

(  204    65  الس    1397  طبااطباایی  ( ) 295  و   165  الس    1398  طبااطباایی  ( ) 213  الس    1397  طبااطباایی  ( ) 367  ج    1395  طبااطباایی  )   4

 ( 76   الس    1398 طباطبایی  ) 

 ( 202  الس    1397 طباطبایی  )   5
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ندارد. چرا که در دشران مدرن، صکثرتا برخواسییده از  ولد فرد به مثابه سییوژ» خودمخدار، ظهور 

 فردگرایی ش شجاهت یافد  شناخت ش ملرفت فردی بود» است.

های قدیم ش بر  فاشت به خوبی،  طباطبایی به ینوان اسییداد درظ ص مول مطیی«ون مفاهیما

اشیراف دارد. پر شاضیح اسیت که بنا به  لری  یعوم مفاهی«ی مانند صمعتا ش صدشلت معیا  جدید 

 وان سیییاکنان سیییرزمی  ایران را در دشران هخامن یییی یا اجد«ایی مدلارف  غربی( دشران، ن«ی

 1دهد.اها را به هم پیوند می نهای برابر دیوق که یالیق م یدرکی  صیفویه، با صاجد«ا  انسیان

مرسیوم نیسیت که مثالً ی  فیعسیوف سییاسیی در غرم، دموکراسیی از سیوی دیگر، .مدرادف دانسیت

صیید  .ه«سیینخ خطام کندبه قرینه یا  شییهرهای   نی را با دموکراسییی در دنیای مدرن در دشلت

 البده که رشیکرد طباطبایی نی  چنی  نبود» است. 

ممدوی اینی   هیایی  حیییور کنیم کیه  «یایی مدلیارف  غربی( را ظرف اگر مفیاهیم یعوم اجد 

ی م یابه ظرشف بعکه  ، اسیت   نگرفده   قر   هااز غربی  را   ظرشف   ه«ان مطیامینی اسیت، طباطبایی  

ای  ش ای  رشیه کرد» اسیت سیرشیار  ش مدفاشت ها را با مطیامینی بومی ش ممدوای  ن ها سیاخده  ن 

رشال مدداشل در  مول مطی«ون مفاهیم در یعوم اجد«ایی  غربی( اسیت. طباطبایی در ای   شرای 

های به  اری  اندی یه ش  مول مفاهیم در ارشپا، که به  فاریق  صاشیار»  کند: بار» چنی   حیریح می 

 شریم، به ملنی  ن نیسیت که باید  اری  اندی یه ش  مول مفاهیم در ایران را در ای  صیفمات می 

   2 ن دش در ارشپا قیاظ گرفت.ا از  

 رسییس خود را  لابیری نظیر صجدید در قدیما،  مول مطی«ون میان مفاهیم  از» اش با کاربسیت
سازد. مثالً صمعت ایرانا به ینوان ی  اجد«ا  انسانی پی امدرن، های غربی را مد«ای  میبا قرینه

  3شود.های ارشپایی دشران مدرن فر  میقرینه صمعتا

 

 

 ( 148    1396  نژاد  غنی )   1

 ( 643  و    1395 طباطبایی  )   2

 ( 293    243  و   242  الس    1398 طباطبایی  )   3
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 :نظریه »شرایط امتناع«(  د

با نام نظریه صشیییرایر    ش را  فرید» فکری دیگر   طباطبایی ، چه سیییخ  رفت  ن  به موازات 

اسییت.   در مواجهه با یعوم انسییانی  1فوکو   رشش   مدر ر از   ، به قسیی«ی کند که  امدنا ا ملرفی می 

شیناخدی  ام ای  را» ملرفت م  کوشی  کرد» گوید: ص طباطبایی در بام ضیرشرت پیدای   ن می 

را دنبیال ش مطر  کنم کیه  ییا بیدشن رفر میانر ملرفدی اندییال یعوم اجد«یایی بیه ک یییورهیای 

به ینوان ی  نظریه ابدا  شد»  وسر رش، صشیرایر امدنا ا،  از ای    2اسیالمی م«ک  خواهد شید؟ا 

یی، قرار اسیت  ا اب اری برای شیناخت صمانر ملرفدیا در ایران  ش شیاید سیایر ک یورهای طباطبا 

 اسالمی( باشد.  

شیناسیی  شیناسیی ش رششای  شجه از  رای طباطبایی از ای  منظر اه«یت دارد که سیاخدار ملرفت

 سازد.  را به شضو   شکار می  دسدگا» نظری اش

 

 

1 Michel Foucault 

 ( 648  و    1395 طباطبایی  )   به   کنید   رجوع  همچنین    ( 21  و   20    1400 طباطبایی  )   2
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تأسیس مفاهیم جدید در علوم 
اجتماعی جدید برای ایران

جدیدتغییر مضمون مفاهیم

به «شرایط امتناع»تأسیس نظریه 
عنوان رویکردی معرفت شناختی

برخی از اجزای علوم اجتماعی ایرانی به ابتکار طباطبایی (: 1)تصویر 

. . . و 
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 با ناسیونالیسم: (توسط طباطبایی  )برپا شدهمرزبندی علوم اجتماعی  هـ(  

که،  ا زمانی که گوید: صسیبب ای می ری دربار» جایگا» ناسییونالیسیم طور م یخ طباطبایی به

گرایی را به مورد  اری  ش  اری  اندی ه در ایران  شناسان، اصطالدی مانند ناسیونالیسم یا معیایران

گرایی ]ناسییونالیسیم ، هرگ  رشاچ چندانی در ایران پیدا نکرد، اطالق کردند، اصیطال  معی ش معی

جا که  ا دی از شضیر معی خود پیدا کرد» بودند ش، از  ن ری  ایام شیهوای  بود که ایرانیان از که 

 وانسیدند شضیر  غاز دشران جدید هنوز  شینایی دقییی با مفاهیم جدید یعوم اجد«ایی نداشیدند، ن«ی

   1ها برای اینان ک«ابی  ناشناخده ماند» بود.اخود را در قالب مفاهی«ی بفه«ند که مط«ون  ن

ابیه بودن صامر معیا، صمعتا، صکثرتا یا صشددت معیا پذیرش مسیبوق به سی   گیری:نتیجه

به    مشــرو  -ها در ارشپا دشلت-پی  از  ولد مدرنیده ش پی  از  جعی مطیی«ون معت -در ایران  

 است:   تر بنیادی  فرضدو پذیرش 

اسیت که به پیرشی از طباطبایی بذذیریم که برای  معیل جامله ایرانی به   شیر  نخسیت  ن ▪

م جیدییدی در یعوم اجد«یایی نییاز داشیییدیم کیه در یعوم اجد«یایی مدلیارف  غربی( مفیاهی

   موجود نبود» است. 

دشم را نی  بذیذیریم کیه مفیاهیم  فر کیه پس از پیذیرش شیییر  نخسیییت، ای  ش دیگر  ن ▪

ه«یان مفیاهیم مورد نظری   ،جیدییدی کیه طبیاطبیایی در یعوم اجد«یایی  لری  کرد» اسیییت

 ایم. ود»ها باست که ما ممداچ  ن

  27، فر  کنید که نرخ بیکاری در ک یوری ا ش  لاری   مفاهیم دسیدگا»   غییر  ص برای در  اه«یت  

سیایت    31ای  در ای  مماسیبات، فردی شیاغل ممسیوم شید» اسیت که هفده  درصید مماسیبه شید» اسیت. 

چه ش چنان   است از فرد شاغل ما     لری    ای  مماسبات اسدوار بر مبنای بالطبر   دهد. می کار قانونی انجام  

نرخ   کنیم، شییاغل ممسییوم   ، دهد قانونی یا غیرقانونی انجام می   سییایت کار   5ای  که هفده را  فردی  

ه«ی  شضییلیت در یعوم  جربی نی  برقرار اسییت. به ینوان     غییر خواهد کرد. مدر ر از  ن  بیکاری نی   

 

 ( 76  الس    1398 طباطبایی  )   1
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کیاماًل    1فی یی  کواندوم   ونی ش ، در فی یی  نیو  یی  موضیییو  شادید میاننید جیابجیایی فهم میا از  ن«ونیه،  

کیعوگرم بر رشی کر»    17کیعوگرمی رشی سیییار» زمی ، فیر    100ه«چنی  ی  شزنه  مدفاشت اسییت. 

 ما» شزن دارد. بنابرای ، ادرا  ما از سنگینی ش سبکی در دش فطای مدفاشت، یکسان نخواهد بود.    

به ای  ایدبار ش در پاسی  به پرسی  دشم، انفحیال طباطبایی از ناسییونالیسیم،  نها قالم بر  ن 

اسییت که خود اش در صیعوم اجد«ایی ایرانیا  رسیییس کرد» اسییت ش  طر مفاهیم نوبنیادی قابل 

های  شیکار دارد: صسیرچ ی«ه اصیعی  معیل  ی لاری ،  رکید ن خود اش نی ، بر ای  شیخحیی بودن  

های اندی ییدن ایرانی، در ملنای م ، به رغم ظاهر ارشپایی  ن، دریافدی بسییار شیخحیی از نظام

گوید: صایران سییاسیی، شاددی سییاسیی اسیت ش در بام شییو» اندی ییدن خود می  2اندی ییدن اسیت.ا

ما معی بودن ش معی اندی ییدن زمانی ش ش برای فهم ش دفا  از  ن به ضیرشرت باید معی اندی یید، ا

یا در   3به شیرطی م«ک  اسیت که ملنای معت ش معی اندی ییدن به درسیدی فه«ید» شید» باشید.ا

ش از ای  دبث به  کرار  صم  اصیطال   حیرف در نظام مفاهیم را برگ ید»نویسید: جای دیگر می

  4به مواد  اری  ایران است.ا  حرف اجدهادی در نظام اندی یدن ارشپایی با  وجه کهام  شرد»

نجهاما به ا کای  ی  (غربی)  های علوم اجتماعی متعارفـس خـص منظومه ، گرای   و غیر ـش

 م هود است.  ،، به شردی که اراله خواهم دادطباطبایی به ناسیونالیسمنظری اسداد 

 

 

 

 

 

1 Quantum orbital motion & Quantum teleportation 

 ( 29  الس    1397 طباطبایی  )   2

 ( 55  الس    1397 طباطبایی  )   3

 ( 643    15  و    1395 طباطبایی  )   به  کنید   رجوع   همچنین ( 48  و   47  الس    1397 طباطبایی  )   4
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  «ملت»واحد تحلیلی مدرنیته و پیوند  -2بخش 

های  لداد رسییدورانوری اسییت که ملدید بود با اف ای   نگار م ییهرشزنامه وماظ فریدم ، 

امیا برخالف   1ظهور خواهید ییافیت.جیا  ، میدرنیدیه در  ندر هر شیییهری (McDonald's   دشنیالیدمی 

مسیدع م به خدمت  ، حیورات رایج فریدمنی، مدرنیده ی  کاالی شاردا ی نیسیت ش گذر به سیوی  ن

گفده شید» اسیت که از سیال به ینوان ن«ونه، گرفد  مج«ویه یناصیری از درشن هر جامله اسیت. 

قانون مدنی افلانسدان را بر اساظ   کارشناسان ایاالت مدمد»  الش زیادی کردند  ا به بلد،    2001

غعب موارد، ه«ان ش در انظام دیوق مدنی  مریکا  دشی  ش اجرا کنند. اما ظاهراً در صییمنه ی«ل،  

 . » استشدبه جای قوانی  شاردا ی اجرا میسندی  2قوانی  دنفی

ایرانی بیه   نییازهیای ی ی«یت جیاملیهیکی از شجو» بیدیر ش ارزنید» نظرییه طبیاطبیایی، مطیاللیه پی 

ش اندی یه طباطبایی نامد می اخردگرایی  مولیص ن را  4که های   فر یندیاسیت.  3سیوی مدرنیده

  ن باشر دارم. شجو» مه«ی از اسدوار بر  ن است ش م  نی  به نی  

در جهان پیرامون انسیان قابل  «ای    ،(سیامانهیا  نهاد نظم  های ، سیه گونه   های موز» به ا کای

مسیدیل از یامل انسیانی که مانند چرخ  سییار» مری  به دشر خورشیید،  ،های طبیلیاسیت. نظم

ممحییوالت انبو» ، مانند نظم داکم بر خر  ولید یا صنظم محیینو ا  های سییازمانیهسییدندک نظم

ش   هسییدندنی  انسییان نه ش ارادی  ا  گاهممحییول  دبیر   نه  نها یامل انسییانی دارند، بعکهلبنی، که 

های خودجوش، مانند زبان، ک ش دسییت  خر نظما نامید» اسییتگراهای   ن را صخردگرایی صیینر

یامل انسیانی دطیور ش دخالت هایی ناشیی از ، که نظمش جامله ب رگ بازار  ،خانواد»، م ریه، دشلت

 . دادهایی  گاهانه ش ارادی نیسدندبرشنهسدند، اما 

 
 (583 ،1397 رابینسون، و اوغلوعجم) 1

2 Hanafi law 

 (52 ج، 1395 طباطبایی،) «آدم و عالم به رویکرد و اندیشیدن ساختارهای در انقالبی»( یا modernity)تجدد  3

4 Friedrich Hayek 
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ها در جریان سیازگاری انسیان با ممیر از طریق فر یند  زمون ش نهاد: صای  نظمبه  وصیی  غنی

هیایی  ای  رشیکرد را صخردگرایی    1  انید.ابیه صیییورت  مولی شیییکیل گرفدیهخطیا ش بییای اصیییعح 

که  «امی    ماگر بر ای  گ«ان باشی  ،ای   فکی  از  ن رشی دال  اه«یت است که  .نامد مولیا می

 دبیر  گاهانه ش ارادی انسییان هسییدند، دچار ای  سییو  فاهم   داصییلها ش نهادهای ب ییری، نظم

شییبه شیران کنیم ش بر فراز  ها ش نهادهای نامطعوم را ی شییویم که قادر هسییدیم  ا ه«ه نظممی

هیای یظیم  ش دسیییت بیه مهنیدسیییی  کنیمبنیا  را  ش نویی  هیای دلخوا»  نظیام  ،هیا هیا ش م ار  نخرابیه

های سیوسییالیسیدی قرن بیسید«ی، دش ن«ونه  اریخی برجسیده  انیالم فرانسیه ش نظام  .اجد«ایی ب نیم

 از ای  دست بودند که به فجایلی یظیم مبدل شدند.

ها ش نهادهای ممیر انسییان، طی ی  فر یند طوالنی  اریخی ش به  ه نظم ک   های  بر ای  باشر اسییت اما  

شیود  ا ه«ه جوانب  های ذه  انسیان مانر از  ن می ممدشدیت نه  نها  ش  اند،  سیامان یافده قسی«ی غیری«دی  

بینی ش طرادی کنید، بعکیه ددیا خود ذه  انسیییان،  پی  هیای یظیم اجد«یایی  الزم را برای انجیام مهنیدسیییی 

  ای از ای به هم  نید» مد یکل از مج«ویه ها  سینت ،  از منظر های    . های اجد«ایی موجود اسیت م برشنداند نظ 

ش    از طریق  یعیید نهاد: ص غنی   زبیان کیه بیه    د هسیییدنی رفدیاری  هیا، هنجیارهیا،  دام ش رسیییوم ش الگوهیای  ارزش 

ها طی   شرد ... سیینت شجود می یابد ش نظم اجد«ایی ملینی را به فراگیری از نسییعی به نسییل دیگر اندیال می 

گیرند  ی  فر یند جریان  مولی،خ طوالنی ش در فر یند سازگاری انسان با ممیر طبیلی ش اجد«ایی شکل می 

شجود  که ییل انسیان را به   ها ممحیول ییل انسیان نیسیدند، بعکه ه«ی  فر یند سیازگاری اسیت ... سینت 

ییل    چه سخ  رفت، نامد. به ایدبار  ن ای  رشالی است که های   ن را صخردگرایی  مولیا می   2 شرد.ا می 

 واند با ا کا  به مج«ویه  اما می   3های جامله نیسییت، ش نظم   ها سیینت انسییان قادر به مدمول ن«ودن کعیه  

   4اقدام کند. ی  فر یند  دریجی ش  مولی    طی   ی نامطعوم، ها سنت ، نسبت به اصال  برخی  موجود   ها سنت 

 
 (13 ،1392 هایک،) 1

 (18 ،1392 هایک،) 2

 (37 و 36 ،1392 هایک،) 3

 (89 و 88 ،1392 هایک،) 4
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ها دارد ش ملدید نگاهی ه«انند به سیینتش به درسییدی، طباطبایی نی  اسییدوار بر مبانی یادشیید»، 

ای  ش  اری  اندی ییه طوالنی ش پیچید» اسییت که: صمفهوم سیینت برای ه«ه ک ییورهایی که  اری 

 وان فهم درسیدی از  اری   بی ایدنایی به ای  مفهوم بنیادی  ن«یدارند مفهوم بنیادینی اسیت ش در 

  1ها را  وضیح داد.اش  اری  اندی یدن  ن ک ورها پیدا کرد ش منطق  مول  ن

پردازی اش، طباطبییایی ش نظریییه نظیییر ش درخ ییان پییهشه های بیبنییابرای ، یکییی از جنبییه

هییای گفدییار ش اندی ییه نظام   یی های ایییران اسییت. پهشه ییی کییه منجییر بییه کشناسایی سنت

بییا   هییای  نبییردن بییه  فییاشتهاا ش صنحییو ا جاملییه ایرانییی ش پیسیاسی ش  فکی  صسیینت

 (2جامله ارشپایی به مثابه مهد مدرنیده در دشران جدید شد» است.  جدشل 

طباطبییایی بییرای شناسییاندن اییی  مفییاهیم ش رابطییه  ن بییا  مییوالت اجد«ییایی در  ییاری  

گییذار گوییید: صایییران بییه خییالف ک ییورهای اسییالمی یربییی، کییه ییی  نیی   بنیادایییران می

هییا سییندی بییا سییه  ر ندارنیید،  ییا  غییاز دشران جدییید، دارای سییه نیی   بییود» ش بییر پایییه  نبی 

ایجییاد کییرد» اسییت. نظییام سیینت، در ایییران، بییا  غییاز   –د  یا با سه نادیه در سیینت شادیی   -شجه   

دشران جدییید، ییی  نادیییه دیگییری را نییی  ایجییاد کییرد» اسییت کییه بییر دسییب مل«ییول  ن را 

چییه اییی  نادیییه از نظییام سیینت را از خواننیید، امییا  ن جدد، در ملنای اندی ییه دشران جدییید، می

ظییور از اییی  نادیییه در نظییام من کنیید فیییدان نیی   جدییید اسییت.های  ن مد«ییای  میدیگر نادیه

شیه» بییا  غییاز یحییر ناصییری، از مجییرای سیینت شجهییی از اندی یییدن ایییران اسییت کییه، بییه

 شنایی با اندی ه جدید فییراهم  میید» ش در جنییب  م ییرشطه خییواهی مییردم ایییران بییه اسییدیرار 

های چهارگانییه نظییام سیینت قییدمایی، اییی  نادیییه  نخسدی  دکومت قییانون منجییر شیید» اسییت.

سییبت مفییردات  ن بییا یکییدیگر را در شدییدت ییی  نظییام سیینت  وضیییح داد، مبنییای که باییید ن

هییر  ییرمعی دربییار» ایییران ش هییر  مییولی اسییت کییه از ییی  سیید» ش نیییم پییی  در اییی  ک ییور 

  2ا فاق افداد» است.ا

 
 (155 ،الف 1398 طباطبایی،) 1

 (421و  420 ،1400 طباطبایی،) 2
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 ها(: مقایسه نصوص و سنت 2جدول )

 نظری طباطبایی  در دستگاه  

 نص / نصوص هاسنت 

 ( کتاب مقدس 1) مسیحی کلیسایی ( سنت 1) اروپا

امیه،  خالفت اسالمی )بنی 

 عباس، فاطمیون، عثمانی و ..( بنی 
 ( کتاب قرآن 1) ( سنت اسالمی 1)

 ایران 

اندیشه   ( سنت 1)

 سیاسی و فرهگی 

 1)سنت ایرانشهری( 

پیش از حمله  

 اعراب 

، استوانه کوروش، 2نامه تنسر به گشنسب 

 هااندرزنامههای ساسانی، کتیبه 

پس از حمله  

 اعراب 

: قابوسنامه امیر 3نویسینامهسیاست

عنصرالمعالی، سیاستنامه خواجه نظام الملک،  

شاهنامه، کلیله و دمنه، انشای ابو المعالی 

 نصراهلل منشی، گلستان و بوستان و ...  

( سنت اسالمی  2)

 ایرانی 
 کتاب قرآن

( سنت اندیشیدن  3)

 فلسفی 

های فلسفی )با منابع یونانی آغاز و توسط  رساله 

تا    4فارابی تأسیس شد و در قالب اندیشه مشائی 

 مالهادی سبزواری تداوم یافت و ...( 

( سنت حقوقی و  4)

 قانون
 5رویداد مشروطیت و مذاکرات مجلس اول 

 : منابع

 ( 207الف،  1397( )طباطبایی، 323، 147ج،   1395( )طباطبایی، 70و  69و   52و  50ج،  1395)طباطبایی، 

 (  5ب، ج   1400، و عباسی ( )صحافی300، 225، 164، 163الف،   1398)طباطبایی، 

 

بنا به تعریس: »اندیشاه ایرانشاهری نا ر بر گفتار منساجمی از اندیشاه سایاسای است که در دو دوره باستانی و اس می ایرا  تداوم  1

 (14 ج  1395 طباطبایی ) داشته است. این نظام گفتاری منسجم رمزی از تداوم و پیوستگی دورا  قدیم تاری  ایرا  است.«

2 Letter of Tansar 

شهری است. مهم نیست که چنین تأملی  ای در تأم  سیاسی بر مبنای اندیشه ایرا  یک مفعوم و شیوه  بنا به تعریس: »اصط ح سیاستنامه  3

  نویسای و ای تاریخی آمده باشاد. این نکته دارای اهمیت اسات که تاری  ای سایاسای  شااهنامه فردوسای یا در فصالی از نوشاته در رسااله 

این اصاط ح برگرفته   ( 54ج     1395 کنند.« )طباطبایی  ای را بیا  می سایاساتنامه نویسای ایرانی منابش مشاترکی دارند و نظام اندیشاگی یگانه 

»مو اوع اندیشاه سایاسای به دسات آورد  و حفت قدر  سایاسای اسات و  از    ( 50  ج    1395  طباطبایی  ) الملک اسات.    نظام  از رسااله خواجه 

 ( 70  ج    1395  طباطبایی  ) شود.«  های اضمال آ  آغاز می ها با بحثی درباره قدر  سیاسی و راه مه رو  سیاستنا این 

4 Peripatetic school 
 جدید شاود.   معنای   در   ایرا    دولت - ملت   ایرا  در معنای قدیم خود  مبدل به   شاود تا ملت مشاروطه نقطه ضطفی اسات که ساب  می  5

 نامد.  می   قدیم   در   جدیِدرویدادی که طباطبایی آ  را  
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گام بلدی، ک ی   اسیت.   ال امات درکت به سیوی مدرنیده   بخ یی از  نها   ها، اما شیناسیایی سینت 

کوشی  طباطبایی ملطوف به یافد  پاسیخی در برابر   . موانلی اسیت که در مسییر ای  گذار بود» اسیت 

ش دالیل ای    چرا  جدد در ارشپا م«ک  شید ش چرا در بیرشن از ارشپا میسیر ن ید ای  پرسی  اسیت که  

ی ملدید اسیت طباطبای چه بود» اسیت. جا از  ن در بیرشن ش صامدنا   جددا  جا در  ن  صامکان  جددا 

مندی از  مجدد به دیوق رشمی ش فعسیییفه یونانی ش بهر» رنسیییانس در ارشپا، برخاسیییده از رجو     که 

 یناصری در درشن  ن ممیق شد» استک اما شضلیت ایران مدفاشت است. 

  ایران  در   اما: ص گوید می  بار»  ای    در  -   طباطبایی    رای   برجسده  شاردان  از  -   1صمافی   ابراهیم 

 به   نییاز  رشیداد  ای   بعکیه . نیسیییت   فرهنگی   زری   دشران  به  بازگ یییت   ملنیای  به  فیر  رنسیییانس 

  نظریه   ش   اندی ییه   زشال   نظریه   خ بررسییی   ش   بندی صییورت   رهگذر  از  که  دارد   جدیدی   پردازی نظریه 

  با طباطبایی  دیدگا»  از . گذرد می   اندی یه  امدنا    ش   سینت   حیعب   شیامل  دیگر  نظریات   ش  انمطا  

  بیایید   ، ( انمطیا    نظرییه   مبنیای   بر      یاریخی   انمطیا    بیه    وجیه   خحیییو   بیه   نظرییات   ای    بر   ا کیا

  مدرنیده  در   اجدهاد   ش   سییو  ی   از  فرهنگی  زری   دشران  به   بازگ ییت   با  ایران   در  جدید   رنسییانس 

 دیگر،   سییوی  از ( داد»  رشی   م ییرشطه  در   که    نچه  ادامه  در     جدید  فعسییفه   اسیییس  برای  غربی 

   اری ،  فعسییفه  بر مدنخ   ش    کوی    های زمینه  جدید،   رنسییانس   پ ییدوانه   به .  برسیید  ظهور  به  مجددا 

 نظری  شیالود»   ری ی پایه  برای   یامعی  که  شیود می  ایجاد   ایران   در  دیوق   فعسیفه   ش  سییاسیی   فعسیفه 

کند  صیمافی در ادامه  حیریح می   2  ا . بود   خواهد   ایران،  در  نوی    مدرنیده  به  گذر  برای  مسیدمکم 

ایران ش اجدهاد در  : صبرای گذار از سینت به مدرنیده باید با شیناختخ سینت ش اندی یه سییاسیی در که 

های  مول در سیینت ش گذار از سیینت به مدرنیده را در ایران ایجاد کرد. در  مدرنیده غربی، زمینه 

ها، فعسیفه  اری  ش  پردازینهایت هدف ای یان ]یلنی اسیداد طباطبایی  ای  اسیت که با ای  نظریه 

   3فعسفه سیاسی برای ایران  اسیس ش  بیی  شود.ا 

 
 فرهیخته و عزیزمدوست  استاد گرانمایه، 1

 (ب 1400 عباسی، و صحافی) 2

 (ب 1400 عباسی، و صحافی) 3
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 یییا جاملییه     ینیید»بییام    در   رمییل  بییرای  طباطبییایی   معیعییی  شادیید  کییهت  جا اسیی اما نکده ای 

در   دیگییر،  سییخ   بییه.  اسییت  امعییتص  بنییدی اجد«ییاییگرش»  مدرنیدییه،  بییه  گییذار  فر یند   وصی 

بسیید   رکیییب هم  میییید بییه   ، بییه رشالییی خییا ،  ا مدرنیدییه ص   پدییید»  ،طباطبییایی دسییدگا» نظییری

کسییب  بییه    ی بنیید پای   ( I  سییازد:  اسییت. قیییدی کییه دش پیامیید را مدجعییی می   ا معییت ص  اجد«ییایی

 قالب صشادد معتا. یگانه به   ی بند پای (  II  ش   1ملرفت ج«لی 

انگییی   صن«ونییه یبرت   گوییید: طباطبییایی در مییورد ک ییور افغانسییدان می ،  ن«ونییه   بییه ینییوان 

دجییر طالبییانی  رشی ماسییت: مردمییان اییی  ک ییور، در ک ییاک  میییان یحییر  افغانسدان پییی  

  2اند راهییی بییرای خییود پیییدا کننیید چییون معییت نیسییدند.ا ش اشییغال بیگانییه، هنییوز ندوانسییده 

های صفییراهم  میید» از قبایییلا را در میایسییه  کییه اش در   ییار دیگییر خییود نییی ، ک ییور چنان هم 

ش بییه  بییر  ن، اییی  اسییدنبا  داصییل    3نامیید ای کو ییا» مییدت می بییا صمعییت ایییرانا، جاملییه 

،  منظییر طباطبییایی، نخسییدی  گییام در مسیییر گییذار افغانسییدان بییه مدرنیدییه   شییود کییه از می 

قییدر  در دییالی کییه بییه ایدبییار دیگییر مکدوبییات گران   صمعتا شییدن مردمییان  ن دیییار اسییت، 

در    هییای ملدبییر ش دیگییر پهشه    4طباطبییایی دربییار»  ییاری  اندی ییه سیاسییی جدییید در ارشپییا

گیری  ، گییذار بییه مدرنیدییه در ارشپییا پییی  از شییکل ( 3  بییه شییر  منییدرچ در جییدشل     ای  دوز» 

هییا،  نهییا یکییی از  «ییرات  دشلت -ها در  ن قییار»  غییاز شیید» بییود ش پیییدای  معییت دشلت -معت 

   5ارشپا بود. در   موالت   ن  فریی  

 

 

 است.  صور  پذیرفته – طباطبایی نظری دستگاه شناسیمعرفت  -4 بخ در   مو وعباریک بینی درباره این وجه از  1

 (307 الس  1398 طباطبایی ) 2

 (60 الس  1397 طباطبایی ) 3

 (541 و 540 و  1395 طباطبایی ( )52 و 51 ج  1395 طباطبایی ( )ه 1395 طباطبایی ) 4

ها تحقق یافته اسات: »نخسات باید واقعیت و مفهوم  دولت –به توصایس طباطبایی  تشاکی  جامعه مدنی نیز پس از تبلور ملت   5

شد تا بتوا  مفهوم جامعه مدنی را در تقاب  با آ  دولت به ای از منافش خصوصی در درو  آ  ایجاد میشد و حوزهدولت تثبیت می

 (541 و  1395 طباطبایی )کار گرفت.« 
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، منو  به  در ارشپا   گوید، بذذیریم که ظهور اقدحیاد نوی  که طباطبایی می چنان به سیخ  دیگر، اگر  ن 

  ها دشلت - بذذیریم که پیدای  معت   گوید، نهاد می که غنی چنان ش اگر  ن  1 جع ی انسیان مدرن بود» اسیت 

به من له  ولد شادد سییاسیی جدیدی بود که صبی یدری  سیازگاری را در شیرایر  ن زمان ارشپا با فرایند  

بنابرای    2ای بود سییاسیی برای رسییدن به هدفی اقدحیادی.ا پی یرفت اقدحیادی داشیت ... ]ش  شسییعه 

ها از  هاا، ج    خری  دعیه دشلت - ربه ارشپا، پدید» صمعت شییدنا ش  رسیییس صمعت دسییت کم در  ج 

   زنجیر»  کوی   جدد بود» است، نه اشلی   ن. 

 

بییه   3نهادهــای اجتمــاعی پیــدایش تقــدم تحــول اندیشــه نســبت بــه در بیییان  نییی   نهاد  غنی 

های  نویسیید: صجوامییر مییدرن ش پی ییرفده غربییی ممحییول  مییول اندی ییه انسییان شیییوایی می 

شجییود  شرد نییه بییریکس. اینجییا مییا    غربی است ... ای  اندی ه مدرن بییود کییه جاملییه مییدرن را بییه 

ییی  رابطییه یعییی م ییخ  سییرشکار داریییم.  رش نیسییدیم بعکییه بییا  بییه مییر  رش ر  ش  خم با قطیه میی 

 4کند.ا های  ی«ل می انسان ... بردسب اندی ه 

 

 (392  1400 طباطبایی ) 1

 (149  1396 نژاد غنی) 2

تر رجوع کنیاد باه: سااخن گفتاه اساات. برای مطاالعاه بی انادیشااه در اروپاا   تحولدربااره      باه تفصاایا طبااطباایی در آراار خود  3

 الس( 1395 طباطبایی ) (ه 1395)طباطبایی  

 (39  1396 نژاد غنی) 4

 (: تاریخ تحوالت اجتماعی و سیاسی در اروپا3جدول )
 بازه زمانی وقوع )میالدی( موضوع تحوالت 

  1650تا  1300 وقوع رنسانس 

  1600تا  1517 رفرماسیوننهضت اصالح دینی یا 

 1600تا  1400 انقالب تجاری، عصر سفرهای دریایی و تولد بورژوازی

 1800تا  1600 دولت -های مطلق، وستفالیا و تولد ملتظهور دولت 

 (206، 182، 109، 89، 1395منبع: )زیباکالم، 
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، برخی ملدیدند که ددا هنور هم بسییییاری از ک یییورهای ارشپایی، ی  معت کامل به شانگهی

  ی  جدد یافده،ها شود که بریدانیاییکه گفده میچنان ن  کملنای مسدنبر از  رای طباطبایی نیسدند

، طرفداران اسیییدیالل 2021نیسیییدند، ش در ه«ی  میانه سیییال  شادد ی  معت نی     هنگام ای   ا 

ش ( در پی جدایی از بریدانیا SNPاز د م معی اسییکا عند    1اسییکا عند به رهبری نیکوال اسییدورچ

  2هسدند.اسکا عند به نام دشلت مسدیل -معتی    کیل 

، از ن  ش سینت شاددی برخوردار بود» پی یامدرنی قار» ارشپا کل  که  به رغم  ن، از سیوی دیگر

هنگام  ، ه«گام ش هم نسییوی مدرنیده در دشران زای  اسییت، اما  موالت اجد«ایی ش درکت به  

هایی از جامله ارشپایی  ن زمان پی یگامان ای   مول بودند،  که بخ ش دردالی ه اسیتپی  نرفد

 کردند. های دیگر  ن، گا» ددا نی ی بازدارند» ایفا میبخ 

ظرف    که  طباطبایی ملدید اسیتاسیداد   رکیه اسیت. ک یوری که  دیگر ایدنای قابل  ن«ونه ی 

: گوید. اش در ای  بار» می» اسیتشیدفردی   ا ور   بدیل به معت   هایبا کوشی  ،مدت کو اهی

ام که گفده بود» اسیت که در جای دیگری از قول   ا ور  به نیل از مم«دیعی فرشغی  شرد»صای 

شپا کند، به ملنای ای  اسیت  رکانخ سیاک  ر م شیرقی، که ناگ یر اسیت برای  رکان فرهنگی دسیت

در  رکیب هطیییم]،  ش زبان ش  دام  معت  ر  نبودند، بعکه به  دریج اقوام سیییاک   ن مناطق را 

 رکی را به  نان  م«یل کردند ...   ا ور  مدوجه شد» بود که  رکان در خالفت یث«انی، که هنوز  

اند ... اه«یت   ا ور  در ای  بود  معت ن یید» بودند، در میایسییه با ایران، فاقد فرهنخ معی بود»

با اسیالم خالفت ش فرهنخ ایران قطر اسیت که در اقدامی مطیای  کوشی  کرد پیوند  رکان ]را  

السیی  سیاکنان ر م شیرقی سیابق نی  معدی ایجاد کرد ش برای  ن معت کند، ش از  می »  رکان ش بییه

  3نی  دشلدی  رسیس کرد.ا

 اسیت ملدید ش پردازدمی ایران کردسیدان با    رکیه کردسیدان میایسیه  به  طباطبایی  ای ، بر اف شن

 در ساک  کرد مردم بابت از چه ش جغرافیایی منظر از  چه را   رکیه کردسیدان  وانن«ی  هم  هنوز که
 

1 Nicola Sturgeon 

 (1400 ایسنا ) 2

 (12 ب  1397 طباطبایی ) 3
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 ددا  طباطبایی، زیم به  دیگر، بیان به 1. شرد  شییی«اربه   رکیه معت از ج لی  کامل، طور  به دیار،  ن

 .   نیست ایران مانند پیوسده ش کامل معت ی   رکیه نی  اکنون

  ، ای مانند  رکیه جامله به سیوی مدرنیده، برای  دهد که ی ی«ت  رشایت طباطبایی از  رکیه ن یان می 

به ا کای   - که  ایران رخ داد» یا در دال شقو  اسیت. در دالی  ر از  ود» اسیت، سیهل ب  ر معت ن که پی  

اف شن بر  . اند د» اپی  معت بو  یی ای مانند ایران پی جامله   -   در یعوم اجد«ایی   ی مفاهیم نوبنیاد طباطبای 

برای  نی     افغیانسیییدیان   کیه   اقرار کنیم بنیابرای  بیایید    بذیذیریم،    رکییه    موالت   را از   اخیر   رشاییت   اگر ای ،  

خواهد    ها سیینت   مول  دریجی از درشن   ممداچ ی ی«ت به  جدد، نه نیازی به معت شییدن دارد ش نه  

 . دارد  نیاز    ا ور  مهندظ اجد«ایی ه«چون   ی    به    نها بود. بعکه افغانسدان  

داصییل   رشایت  رکیهباطی که از ناسییدایراد دارد ش  ای   معیل رسیید که ی  جای کار  به نظر می

از به سیخ  دیگر، ها اسیت. به ا کای سینت  اندی یه ، خود ناقض  ئوری  مول  دریجیشیودمی

 مدرنص ش اشیدن معتص،  اها سینتص  ص مول اندی یها،سیازگاری  نا   بر  ، شیاهدییادشید»رشایت 

  .ک دمهندسی اجد«ایی یظیم را به  حویر میی  است ش  اشدن

یا    چرا گذار ایطیییای جامله ایرانی   چنان با ای  پرسییی  مواجه هسیییدیم که رش هم از ای  

شادد بسیده ش صیعب به نام ص به سیوی مدرنیده، باید به اجبار در درشن ی  کل هم  افغانسیدانی 

 معتا رخ دهد؟  

گوید:  های  در مسیییر ایطییا  رابطه میان صمطاللات اجد«اییا ش صفردگرایی صییمیحا می

هایی  غاز کند که از انسیانصمطابق ای  بدفه«ی رایج ]از فردگرایی کاذم ، فردگرایی به جای ای 

افداد» ش شیود، شجود افراد   شیان با زندگی در جامله م یخ  میکه کل سیرشیت ش شیخحییت

کند.  های خود را بر فر  شجود چنی  افرادی اسیدوار میگیرد یا اسیدداللودبسیند» را بدیهی میخ

کرد. امیا ادییای فردگرایی ای  اگر چنی  بود، فردگرایی دیییدیًا ک«کی بیه در  میا از جیاملیه ن«ی

های فردی ملطوف به  های اجد«ایی راهی نداریم غیر از در  کن اسیییت که برای در  پدید»

 

 (307 الس  1396 طباطبایی ) 1
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ای  اسیییددالل اسیییاسیییًا یعیه   شیییوند.د دیگر که از طریق رفدار اندظاری  ن افراد هدایت میافرا

هیایی اجد«یایی  واننید کیلکننید میگراییانیه دربیار» جیاملیه اسیییت کیه شان«ود میهیای ج«رنظرییه

فرد، کیه مسیییدییل از افراد  ه«چون جیاملیه ش نظیایر  ن را مسیییدیی«یًا بیه مثیابیه ذشا ی منمحیییربیه

  1اها شجود دارند، در  کنند.ی  ندهند»  کیل

مدحیییل بیه مطیاللیه صرفدیار اندظیاریا دیگر افراد    را  هیایی  مطیاللیه دربیار» فرد  بیه ای  ملنیا،

از  رای هیایی   نکدیه مهم  سیییهامیا   -دانید کیه طبیاطبیایی نی  نیی  میچنیانهم  – دانیدصجیاملیها می

 قابل اسدخراچ است: 

گرایی،  زندگی رابینسون کرشزشله نیست. پهشه  دربار» فردفردگرایی سرفحعی دربار» مطالله  ▪

 درشن اجد«ا  است.    ملطوف بر فرد

ها شجود  ی  ندهند»فرد، که مسدیل از افراد   کیلچون صذشا ی منمحربهنباید جامله را، هم ▪

 دارندا  عیی کنیم. 

 وان ادیا کرد که  ددا میبعکه های ، ال امًا صمعتا نیسیت.   در دیاشیجاملها شادد  صنه  نها  ▪

 ر  های جوامر کوچ های های  در اخدیار داریم،  «ای ات ش  فاشتبرابر شیناخدی که از  موز»

 . هسدندها، از دیث یرف ش سنت بسیار مهم در درشن معت

پرسیید: ص یا راهی که ارشپا طی کرد»،  نها راهی اسییت که  طباطبایی که می   از ای  رش به پیرشی از 

پرسیییم که  یا صمسیییر  ما نی  ای  پرسیی  را از خودمان ش از طباطبایی می   2 وانسییت طی شییود.ا می 

 معیا  نها راهی است که باید برای رسیدن به میحد  جدد طی شود؟ 

 ری با  در  «ای  با ای  نگا» طباطبایی، م«ک  بود  حییور کنیم که صمعتا ایران، از جوامر کوچ  

  - هاا  صسینت بندی ای یان به  پای  سیطو  » اسیت ش ای در دوز» اندی یه   یکیل شید های ف ایند»  فاشت 

های نوی ،  فاشت یافده اسیت. صمعتا  در گذر زمان ش در یحیر اطالیات ش فناشری   - صنحیو ا  ش  

هایی به غایت مدفاشت  سینت ها ش خرد» فرهنخ ایران در ای  ایام، م ید«ل بر جواملی اسیت که از خرد» 
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، در  سییاسیی ش مناسیبات اجد«ایی ای یان ه«سیان سیواد،  گاهی ی«ومی  می ان اند ش  برخوردار شید» 

ه نیسیت. از ای  رش، ممد«ل اسیت که   به دشران     ی ی«ت از دشران پی یامدرن یا ه«ان   تحول اندیـش

 پذیر، بعکه ناگ یر باشد.   رخ ای  صمعتا، نه  نها  میق از طریق جوامر ش ایطای کوچ   ، مدرن 

رسید که در دسیدگا» نظری طباطبایی، چنی  سیفری به سیوی مدرنیده،  نها در قالب اما به نظر می 

ای در بررسی  اری   نویسد: صضرشرت داشد  نظریه در ای  فیر» می ش  صعب صمعتا قابل  میق است  

کیه در جیای دیگری  شیه» از ای  دییث دارای اه«ییت اسیییت کیه، چنیان ی  انیدی یییه در ایران، بیه ش  یار 

جدید  ها را  هایی اسیت که ما  ن ش فرهنخ ش  «دن ایرانی دارای نادیه  مفهومی  بسید  ایم، ایران  گفده 

ت اسیت  ای در مورد چنی   اری  ش فرهنگی از ای  دیث دارای اه«ی ایم. داشید  نظریه خواند»   در قدیم 

    1پذیر کند.ا  واند رنسانس فرهنگی را امکان که می 

  ا مدرنیده ص   به   شیدن  رهن«ون   به   ال ام   یا  ، ا معت ص   ش  ا مدرنیده ص  پدید»   میان  زدن   پیوند  ایدبار،  ای    به 

ملرفت کسیب  الگوی (  Iبه من له باشر به     ، به شییو» مسیدنبر از اندی یه طباطبایی  ا معت ص  گذرگا»   از 

سیان گ«انم بر ای  اسیت که شادد  معیعی طباطبایی بدی شادد معتا اسیت. ص قالب (  IIج«لی در   

 .افردصاست، نه  امعتص
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 تعارض میان »ملت«ها - 3بخش 

 رای طباطبییایی، نگییا» اش بییه مناسییبات سیاسییی ش اقدحییادی از دیگییر شجییو» قابییل  رمییل 

نییام صمعییت، دشلییت ش دکومییت داکم بر جهان است. بییه ینییوان ن«ونییه، اش در ا ییر اخیییرش بییا  

شیه» ص ورکسییدان بیی رگا ش صیربسییدان ش بییههای خییارجی ، نسییبت بییه خطییر قییدرتقییانونا

 نیرشهییای اسییدرا هی بییر نییاظر جنبییه ییی  میی  بمییثص نویسیید:ش می 1دهییده دار میب رگا  

 ش  ییورکی،-یربییی هییاینیرش مماصییر» در ش بمرانییی شییرایر در ک ییور از دفییا  بییرای معییی

عَفی صشییبح دش امذراطییوری  ورکسییدانی ش یربسییدانی در اف اییید: ش می 2.ادارد نویث«ییانی-سییَ

  3 سدانه در ایسداد» استا

 شر اسییت. خییارجی شییگفت هایقییدرت امییا راهکییار طباطبییایی در مسیییر میابعییه بییا اییی 

 وانیید بییه نیییرشی کننیید شدییدت کنییونی ایییران را کییه میصکوشیی  مینویسیید: طباطبییایی می

دار فرهنــ  اتحادیــه بزرگــی از کشــورهای میــرا ای بییرای ییی  ممرکییه

اگــر ایــران نتوانــد بــا ص بدیل شییود از درشن دسییدخوش فرشپاشییی کننیید.ا    ایرانشهری

ای از ایــن کشــورها فــراهم ایرانــی، اتحادیــهتکیه بر کشورهای وار  تمــدن  

ش اگر یربسدان بدواند بییا  کیییه بییر رشایدییی از اسییالم شهییابی شدییدیدی میییان ک ییورهای   آورد،

ای هییای ی«یید»منطیه ایجاد کنیید، خاشرمیانییه،  سیییای میانییه ش قفیییاز ش مییاشرای  ن دچییار  ن 

 4 خواهد کرد.ا

 شامل ای  موارد هسدند: راهکار پی نهادی طباطبایی برانگی  ش قابل نید شجو» پرس 
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 وجه اقتصادی: -نخست  

به صییرف   ،صشار   «دن ایرانیاهای معتیا دار فرهنخ ایران ییهریا   یا صک ییورهای میرا 

   هسدند؟ دیگری دارا بودن ای  میرا ، شرکای مناسبی برای ایجاد ی  ا مادیه اسدرا هی  با 

کسیدان ب رگ ش  یا قرار اسیت به ا کای ای  ا مادیه فرهنگی، به رقابت با دش غول اقدحیادی  ور

دار فرهنخ ایران یهریا منافر اقدحیادی خود را برخی یم؟  یا صک یورهای میرا  ب رگ یربسیدان

بیه ا میاد میا   اایرانی   «یدن  میرا ص  ش  رهیا خواهنید کرد ش دول ممور صفرهنیخ ایران یییهریا

 برخواهند خواست؟ 

شیکل  ای که دول منافر اقدحیادی داد» اسیت که هر ا مادیه اری  ن یانپاسی  رششی  اسیت.  

 یا پایدار  -صسیازمان ه«کاری اسیالمیا   گرفده  ا صاندرناسییونال سیوسییالیسیتا  از   -نگرفده باشید  

اسییدرا هی  با برای ه«کاری   ها ضییابطه ک ییوردر دشران کنونی، که   چراا ربخ  نخواهد بود. 

 . اایرانی  «دن یا  ایران هری فرهنخص مندی ازبهر»است، نه   شان، منافر اقدحادیدیگران

   المللیهای بینمبانی همبستگی و مشارکت (: 4) جدول 

 نوع اتحادیه از حیث عنصر همبستگی  های تجربی یا نظرینمونه 

 چه در ارشگا» سوسیالیسم   ن 
 قرن بیسد«ی  جربه شد 

   سوسیالیسدیاز ک ورهای  مد کل  ای  کیل ا مادیه 

چه پس از جنخ سرد، میان برخی   ن 
 ک ورها  جربه شد» است 

 در  لار  با غرم ک ورهای  میان برخی از  ناپیدا  ی  کیل ا ماد 

چه در برخی ک ورهای اسالمی ش   ن 
 های مخدع   جربه شد ایران به شکل 

 از ک ورهای دارای مذهب م در  مد کل ای   کیل ا مادیه 

 که طباطبایی برای  چه ن 
 کندایران پی نهاد می 

   ش  «دن ایرانی ایران هری ای از ک ورهای دارای فرهنخ   کیل ا مادیه 

در ک ورهای در دال  وسله    غالباًچه  ن 
 یافده  جربه شد» است ش  وسله 

 منافر م در  اقدحادی ش سیاسی  ای از ک ورهای دارای   کیل ا مادیه 
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های اقدحییادی را الدفا ی به دغدغهطباطبایی در   ار پی ییی  خود، ش به درسییدی، هر گونه کم

های اقدحیادی دانسیت ش  رکید داشیت که: صدر اندی یه سیندی ایران فلالیت فت اندی یه ایرانیان می

شید، ایرانیان یکسیر» به اندی یه    ای  بدیلموضیو   رمعی جدی نبود ش اندی یه اصیالدات به شسیوسیه

ایدنیایی بیه نظیام اقدحیییادی ش مبیانی نظری  ن، چنیان در فکر ایدنیا  میانیدنید. ای  بیاقدحیییادی بی

های پذیر شید، بمثایرانیان ری یه دشاند» بود که ددی در زمانی که  شینایی با اندی یه  جدد امکان

  1سیاسی صرف جای  وجه به مبادث اقدحادی را گرفت.ا

که گسییسییت ش انفلال ما از اقدحییاد   وان دریافتپیرشی از  ن نگا» طباطبایی به جهان، می  به

جهانی نی  کعیدی در  موالت ممیر ما دارد. به ینوان ن«ونه، اشییار» به شقایر اخیر در مرزهای 

 قابل  رمل است:  - مورد اشار» طباطبایی -ش«الی ایران، در بمث  ورکسدان ب رگ 

ج«هوری  ، 2میان ج«هوری  ذربایجان ش ارمنسیدان 2020بس جنخ یکی از مفاد    به اسیدناد  

، مییان خود ش نخجوان را در اخدییار گرفدیه  3 ذربیایجیان کندرل یی  جیاد» بیاریی  مرزی بیه نیام زنگ شر

ج«هوری اسییت ش ای  رشیداد سییبب شیید  ا مسیییر زمینی میان ایران ش ارمنسییدان  مت کندرل  

  ذربایجان باشد.  

ایران به طور مل«ول، سیه مسییر برای دسیدرسیی زمینی به ارشپا داشیت: مسییر  رکیه، مسییر 

نه مدفاشت برای دسییدرسییی زمینی ایران،   ذربایجان. شجود سییه گ یج«هوری ارمنسییدان ش مسیییر 

شید که یکی از ای  سیه ک یور، مانلی بر سیر را»  ردد خودرشهای باربری ه«وار» مانر از ای  می

 ذربیایجیان، مسییییر ج«هوری  ایران ایجیاد کننید. امیا اکنون بیا  وجیه بیه الدالف  رکییه، نخجوان ش  

زنگ شر،   دیه اسیییت. اف شن بر ای ، کرییدشرزمینی ایران بیه ارشپیا،  میت کندرل ای  الدالف قرار گرف

نیاز از ایران، شیرق ش غرم را به هم مدحیل بخ یی از را» ابری یم منطیه قفیاز خواهد بود که بی
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   ردد  در  ایران  مرزهیای  از  خیارچ   واننیدمی  نی    رکییه  ش  چی   مییان  بیاری  قطیارهیایکنید. شانگهی  می

 (3  حویر   .باشند

های  گیرند که طی دههجا ن یئت میاما ری یه ای  ملطیالت در کجاسیت؟ ای  م یکالت از  ن

های  ولید اخیر، ایران گام به گام از اقدحیاد جهانی دشری جسیده اسیت ش پیوندهای  ن با زنجیر»

ایم از طرق زمینی یا  -کاالها ش خدمات در جهان گسییسییده اسییت. مثالً دجم  جارت ما با ارشپا  

مینی میا بیا ارشپیا، هیچ  یر یری بر اه«ییت اسیییت، کیه قطر ار بیا  زقیدری نیاچی  ش کمبیه  –درییایی  

 گذارد. های ارشپایی ن«یفلالیت بنگا»

میعیارد  2.5، دجم صیادرات ایران به ارشپا ددشد 99به ینوان ن«ونه، در هفت ما» نخسیت سیال 

ماهه مذکور، دالر بود ش با اددسیام شاردات ایران از ارشپا، دجم کل  جارت ایران با ارشپا در شی 

، دجم صیادرات  2021در میام میایسیه، در شی  ما» نخسیت سیال    1ارد دالر بود.میعی 9ک«در از 

 

 (1399 آن ین  اقتصاد) 1

 آذربایجا جمهوری (: نقشه مرز ایرا  با کشورهای ترکیه  نخجوا   ارمنستا  و 3تصویر )

https://3danet.ir/
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میعیارد دالر بود ش با اددسیییام شاردات  رکیه از ارشپا، دجم کل  جارت  105 رکیه به ارشپا ددشد 

 (5 جدشل  1میعیارد دالر بود» است. 231ماهه مذکور، بی  از  رکیه با ارشپا در ش 

 

 

 

 

 

 

مرز ایران ش ارمنسیییدیان، ای  پرسییی  را مطر     اخیرمم«ید طبیبییان در شاکن  بیه ای  رشییداد 

ا ش در پاس  به ای  پرس  است؟  کدام  ک ور  ی   قدرت  مبنای  مرزک  در ن«ایی  قدرتکند که صمی

. اسیت اقدحیادی قدرت ،ک یور هر قدرت مبنای که اسیت  ایافداد» جا   شاقلیت ی   ای ص  نویسید:می

  صیورت به   واندن«ی دیگری لفهؤم  هیچ  یا  شریا فن ولوژی،لاید  ج«لیت،  بردسیب فییر  اقدحیاد ی 

  نه است جهان سطح در   ن اقدحاد بودن  نجوا دلیل  به  چی  قدرت.  باشد  برخوردار  قدرت از پایدار

  ایمالدظه قابل  ج«لیت هم  گرچه  بود اقدحییاد  خاطر  به  شییورشی سیییو .  گرینظامی ش ج«لیت

 قدرت  دیگر مولفه  هر.  بود   هنخ  پی   فنی ش  یع«ی  هایدیطه  برخی ش  گرینظامی  در  هم  داشت

 پایدار  ش شییودمی  ی«عی که اسییت اقدحییادی قدرت سییایه در  نظامی  ش فنی ش  یع«ی  مول مثل

.  ذربیایجیان  ج«هوری  خطرنیا   میاجراجویی  بیه  اشیییار»  برای  کردم  یر   را  مییدمیه  ای   .میانیدمی

 در ش خود خا  در کریدشر ی  که کرد» مذاکر» ارمنسیدان با    رکیه که  اسیت ای  مطعب  خالصیه

 کار ای .  رکیه سی«ت  به   نجا   از  ش نخجوان سی«ت به کند باز  ذربایجان ج«هوری برای  ایران مرز

  قرار   ذربایجان ج«هوری چنگیال در را  ارشپا   ش  شییی«یال  طرف  به ایران  ال«ععیبی  نییل د«یل گعوی

 با   قر» جنخ در  اشالً. اسیت  مالدظه قابل مورد چند  کنیم نگا» را  مر  ای   زمینه اگر.  دهد  می
 

 (2021 آنادولو ) 1

 

مقایسه وضعیت تجاری ترکیه و  (: 5جدول )

 ایران )میلیارد دالر( 

 حجم کل تجارت با اروپا  حجم صادرات به اروپا 

 8.8 2.66 (1399ماهه ایران )هفت

 231.1 105 ( 2021ماهه ترکیه )شش 

 (2021( )آنادولو، 1399منبع: )اقتصاد آنالین، 
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 را  ایران  به  ارمنسییدان دیرپای اید«اد امر ای   شیید مناق ییه شارد  ذربایجان ج«هوری نفر به  ایران

. است  اید«اد قابل  ش  پایدار  خود  رشابر  در  داد ن ان ش  ایسداد  خود  مدمد  پ ت   رکیه اما .  کرد  مندفی

 که اسیت اقدحیادی  هایانگی »  رمهم  نکده.  شید ارمنسیدان  شیکسیت سیبب  مدفاشت هایشییو» ای 

  ما شیدن  رضیلی  دال در ش  شید» ضیلی  اقدحیاد که  دالی در دهد،می ارمنسیدان  به   رکیه  دشلت

  به  مداسیفانه شید»  بسیده  اشنطفه یید ای . کند  اراله  واندن«ی پایداری ش  ش  ملدبر اقدحیادی قول

 نیرش  ج«ر. دارد   رکیه  زمانی برنامه ش انگی »  به بسیدگی  شید،  خواهد باز  کریدشر  ای  قوی ادد«ال

 بعند  گرفداری ی   هم گذرگا»  ن  شیدن باز ش.  ملعوم داللل  به شیود،  ن  مانر   واندن«ی هم مرز در

 کردن  ه ینیه  بیاشییییم،  دل  خون  پر  رشال  ای    شر  ییاد  دیگر  بیار  یی .  بود  خواهید  ایران  برای  میدت

 1ا.قدرت ساخدار در دیگر هدف نو  هر برای اقدحاد

الدفا ی به یدم دطییور ما در اقدحییاد از ای  رش، پررنخ کردن مسییئعه  ورکسییدان ب رگ ش کم

کنند» باشید. ی  گوا» بر ای  ادیا  ن اسیت که ددا چی  ش گرجسیدان نی ، به   واند گ«را»جهانی می

ینوان ی  شییری  اقدحییادی  ورکسییدان ب رگ، ایران را به  رشیایینوان ک ییورهایی خارچ از 

دهنید.  ذربیایجیان را  رجیح میج«هوری پیذیرنید ش م یییارکیت اقدحیییادی بیا  رکییه ش  بعنیدمیدت ن«ی

  2زنی  جاری ش سیاسی در دست چی  است.درشاقر ایران  نها ی  کارت، برای چانه

داد» اسییت، یاللییق ناشییی از کییه، مناسییبات میییان اییی  ک ییورها را شییکل چهبنییابرای   ن

هییای زبییان ش فرهنییخ  ورکسییدانی نیسییت، بعکییه  «ایییل بییه کسییب ش دفییت قییدرت ش انگی »

اقدحییادی اسییت.  ردیییدی نیسییت کییه صموضییو  اندی ییه سیاسییی بییه دسییت  شردن ش دفییت 

 اما غایت سیاست ش قدرت، اقدحاد است.  3قدرت سیاسی استا

اقدحییادی، ک ییوری ه«سیینخ  رکیییه بییود ش رشد که اگییر ایییران امییرشز، بییه لمییا  گ«ان می

مناسییبا ی مل«ییولی ش بییدشن  یین  بییا جهییان داشییتک بییالطبر، مناسییبات سیاسییی ش اقدحییادی 
 

 (1400 طبیبیا  ) 1

 شیرینی دور مگسانند      بینیمی که دوستا  دغ  این   2

 سعدی  - جوشندمی تو بر زنبور همچو      نوشندمی هست که حطامی تا     

 (70 ج  1395 طباطبایی ) 3
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 ذربایجییان، ارمنسییدان، نخجییوان،  رکیییه، ک ییورهای یربییی ش ج«هییوری چییی ، گرجسییدان، 

 خورد.ارشپا با ایران، به قس«ی دیگر رقم می

 :  داران فرهن  ایرانشهری«»میرا   ترکیب اتحادیه –دوم 

زمی ،  کرد» بود: صایران   رسیییم ر خود، ایران ب رگ فرهنگی را چنی   طباطبایی در   ار قدی«ی

هایی  در ملنای دقیق  ن، ایران ب رگ فرهنگی اسیت. ایرانخ جغرافیای سییاسیی کنونی،  نها نادیه

سییت که سییه«ی در  فریدن  ن میرا   زمی  فرهنگی اسییت ... میرا  ه«ه اقوامی ااز ای  ایران

های مسیدیل  بدیل شید»  اند، اگرچه بسییاری از  ن اقوام، به لما  سییاسیی، به معتم یدر  داشیده

که ش اف شد» بود که: صایران ب رگ فرهنگی، چنان  1اند.اش سیرنوشیت سیاسی جدای خود را رقم زد»

ی ندار ید، فرهنگی اسییت ش از نام  ن برمی یاـس ج یر»  هایی از شییبه... نادیه  دهیچ داعیه ـس

های جدا شد» از ایران مانند  صدیگر نادیه گوید:ش باز می 2هند،  رکیه،  اجیکسدان، ازبکسدان ش ...ا

کردسیدان یراق ش  رکیه نی   اکنون ک«در از کردسیدان ایران بخ یی از دش ک یور یراق ش  رکیه ش 

   3 یند.اها نی  بسی ک«در از مردمان مناطق کرد ایران ج لی از ی  معت به ش«ار میمردمان  ن

که قرار   هسیدند  اایران ب رگ فرهنگیصان ه«  ادار فرهنخ ایران یهریک یورهای میرا ص یا 

های  ایران با نادیهدر دشران ملاصیر، چگونه م«ک  اسیت که بود هیچ داییه سییاسیی نداشیده باشید؟  

کردسیدان  رکیه ا مادیه   ش یراق  کردسیدانهند،    ج یر»شیبه از  هاییجداشید» از خودش، مانند نادیه

یی  اقیدام سیییییاسیییی   ک یییورهیای هنید، یراق ش  رکییه، چنی  درکدی را،فرهنگی برقرار کنید، ش  

  4ش«ار نیاشرند؟شد» از سوی ایران بهدسام

 

 (52 الس  1397 طباطبایی ) 1

 . است من از( bold) تأکید -( 53 الس  1397 طباطبایی ) 2

 (309 الس  1398 طباطبایی ) 3

زبا   هم  مناطق  سااکنا   با  تا که  کنند تمای   ابراز  ضراج  کردساتا   اقلیم یا  ضربساتا    آذربایجا    جمهوری  ترکیه   که تصاور کنید 4

قرار نیست   و مدضی شوند که  کنند  تورکی  ضربی یا کُردی ایجاد  دارا  فرهنگیمتشک  از میراث   نوضی اتحادیه  خودشا  در ایرا  

  ایرا   آیا بود؟خواهد    چه  ادضایی چنین  برابر در  ایرا   متقاب   واکن   صااور    این  در. باشااند داشااته ساایاساای  داضیه  تا هیچ

 نیست؟ آ  پس در سیاسی داضیه هیچ و است فرهنگی دغدغه سر از اقدامی صرفاً درخواست  این کهدپذیرمی
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داییه پنهان    داران فرهنخ ایران یهریا میرا    ا مادیه ص قرار بود که  اف شن بر ای ، ددا اگر  

 ش کردسیدان   ازبکسیدان   با  اجیکسیدان، چه دسیداشردی یظی«ی از ه«راهی  سییاسیی داشیده باشید،  

گوید، ای  نگرانی شجود دارد که  که طباطبایی می چنان ددا اگر  ن ؟  شیید مان می نحیییب  یراق 

صیربسییدان بدواند با  کیه بر رشایدی از اسییالم شهابی شددیدی میان ک ییورهای منطیه ایجاد  

هیای ی«ید» در  ای منجر بیه  ن  ، چنی  شاقلیه 1نیدا ش اگر فر  کنیم کیه بنیا بیه  معییل اش ک 

  ش   ازبکسیییدان    اجیکسیییدان، صخاشرمیانه،  سییییای میانه ش قفیاز ش ماشرای  نا شیییود،  رکیب  

، الدالف بسییار ضییفی برای ا ایران یهری   فرهنخ   دار میرا    ک یورهای ص یراق ش سیایر   کردسیدان 

 ر گفدم، مبنیای قیدرت در جهیان امرشز میا، قیدرت کیه پی  چنیان مییابعیه بیا  ن اسیییت. چرا کیه هم 

 اقدحادی است، نه میرا  فرهنگی.    

   پیشینه ماجرانادیده انگاشتن    –سوم 

ولل  امسای را به ج«عه مطی«ون  ن  دهند کهاقدحیاددان ش فیعسیوف سییاسیی نسیبت می  ،2سی 

های سیییاسییی امرشز، قرار اسییت م ییکال ی را دل کنند که دلچنی  اسییت: صبسیییاری از را»

های سییاسیی فردا قرار اسیت به دل دلاند ش را»ها را به شجود  شرد»های سییاسیی دیرشز  ندلرا»

 3ها خواهند شد.اموجب برشز  ن مرشزا سیاسی هایدلرا»م کال ی بذردازند که 

، نسیبت دادن شضیلیت کنونی به یوامل بیرشنی، سیکه رایج ای  دشر» شید» اسیت، ای  ایدباربه  

. از ج«عه شیوندناخود گا» پنهان می دیرشز سییاسیی هایدلرا»در اغعب موارد، نی  مخرم  چرا که

، شز ما با  ورکسیدان، یربسیدان، چی مناسیبات امربخ یی از شضیلیت داکم بر  کنیم کهفراموش می

سدی یا، کوش  برای  ، داصل صاسدل«ارسدی یا، صاسدکبارسدی یا، صسعطهبییه جهانش  رشسیه

 سیییخیر  ص،  هالل شییییلیا  صصیییدشر انیالما ایران به جهان، مسیییایی ایران در  رسییییس ص

  .اقدامات دیرشزمان است یواقب ش پیامدهایش  ها اسوزیپرچمصها ش اخانهسفارت

 

 (309 الس  1398 طباطبایی )رجوع کنید به  1

2 Thomas Sowell 
3  Too many political “solutions” are solutions to problems created by previous political 
“solutions” — and will be followed by new problems created by their current “solutions.” 
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های مبدنی بر صاسییدل«ارسییدی یا،  شفور در مذمت ایدلولوژی ها به طباطبایی که خود سییال 

 را ما  اکنون  چرا پس  1سیدی یا سیخ  گفده اسیت سیدی یا ش صغرم صاسیدکبارسیدی یا، صسیعطه 

 مناسیبات از ایدنایی قابل بخ  که اسیت ای  از غیر  به  مگر  2کند؟می شصییت   ربی  سیدی   به

 3اسیت؟ بود»  - نادرسیت  یا  درسیت  به  – خودمان  پی یی   رشیکردهای ممحیول جهان،  با  ما  کنونی

 ش سیدی ی ورکسیدان مانند دیگری چاله هب اسیدکبارسیدی ی ش  اسیدل«ارسیدی ی چاله از باید چرا  اکنون

 ش  اطبییا یص   لیار   جیایگری   را  هیا امعیتص   لیار   بیایید  چرا  ش  فرشغعطیم؟  سیییدی ییربسیییدیان

 مسییر  یافده، وسیله ک یورهای سیایر مانند نی   ما   که نیسیت  محیعمت  به  یا   کنیم؟  ادینیص  لار 

های سییاسیی با  یا ای  دیاشی، دام  زدن به دسیاسییت  بگیریم؟  پی  در را جهان با  سیازند»   لامل

 4ه«سایگان ما نیست؟

ش بییه  رسییی از  رای پی ییی  اش،  طباطبییاییاخیییر بییرخالف الگییوی  لییار  معییی از اییی  رش، 

پرهییی  ن«ییالیم ش ضییابطه مییا بییرای یییافد  ا  جویی بییا جهییانسییدی »صباییید از  که    رشدگ«ان می

از منظییر چییرا کییه باشیید،  امنییافر بعندمییدت اقدحییادیص، مییانال«ععیبی شییرکا  ش دشسییدان 

 دارانصمیییرا صشییرکای دیییرشز ایییران بیی رگ فرهنگیییا یییا  اقدحییادی، ممد«ییل اسییت کییه

 شایسییده اسییت کییه  .باشیینددر جهییان امییرشز  رقبییای اقدحییادی مییا  ،   هریاایرانفرهنخ  دیرشز  
بییر پایییه منییافر را ه« یسییدی رشال بییه پیییرشی از کعیییه ک ییورهای  وسییله یافدییه،  ،مییا نییی 

 در غعطیییدن در بییه  لارضییات معییی شدامیی  زدن  از پی ییه کنیییم شم ییدر  اقدحییادی 

گیری یربسییدان بیی رگ ش  ورکسییدان بیی رگ، شییکلپرهییی  کنیییم. جویی بییا جهییان سییدی »
 

 (310  276  275  271  270  212  206  205  186  104 الس  1398 طباطبایی ( )123 د  1395 طباطبایی ) 1

 (309 الس  1398 طباطبایی ) 2

 بیاراست خوی  پر و بال طمش بهر خاست                   وز بهوا ضقابی سنگ سر ز روزی 3

 راست  او بر انداخت قدر قضاو ز کمانی                  تیری ساخت یکی کامینگاه ز ناگاه  

 کاست فرو خاک بسوی را او مر ابر سوز             وز جاگر تیر آ  آماد ضاقاب  باال بار  

 خاست کجا پریدن  و تندی و تیزی این               آهن ز و چوبست ز اینکه ضجبست گفتا  

 ناصرخسرو    -ماست    بر که ماست از که نالیم که ز گفتا              دید او بر خوی  پر و کردنگه نیک چو   

  طباطبایی )  کندمی  اشااره  روسایه  با جنگ  مذمت  در شااهفتحعلی  به  مقامقائم هایتوصایه  به  ساطور   هما   ذی  در  طباطبایی 4

 حال هر  به  اما. نیسات  جنگ  بزرگ   تورکساتا  و  بزرگ  ضربساتا   با  تعارض  از او  مراد  که کند  تصاری   تا کوشادمی و(  311الس   1398

 . کندنمی دضاوی این تلطیس به کمکی خاطره  این بیا  و گویدنمی سخن نیز زداییتن  از



 1400 ماهآبان  7 – اتفاق شهراممؤلف:  / ناسیونالیسم؟ یا لیبرالیسم سویبه طباطبایی، جواد

 VER 5 پنجمویرایش  –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسه

 

36 
 

ش چییار» کارمییان نییی ،  نیسییتهای پی ییی  مییا بییا جهییانا جوییصسییدی »برخییی  نییامر بر بییا 

 جویی از نویی دیگر نیست.سدی »پی ه کردن  ر یا جویی بی سدی »

 ها ملتمیان  تعارض   –چهارم  

جعد نخسیتا ش در شصی     –ها پی  در صکدام  اری  اندی یه سییاسیی در ارشپا طباطبایی سیال

 رای جان ال  نوشیده بود: صاگر چه با   یکیل اجد«ا  سییاسیی شضیر طبیلی میان افراد ک یور به  

اما گ«ان    1کندا.چنان ادامه پیدا میها شضییر طبیلی همرسیید، اما در مناسییبات دشلتپایان می

ه طباطبایی قحد داشده باشد که در کدام اخیرش  مت ینوان صمعت، دشلت، دکومت رفت کن«ی

دشران ملاصیر  ل«یم دهد. طباطبایی در   اجد«ایی ش سییاسییقانونا،  حیورات ال  را به مناسیبات 

رشدا ش  ها، شضییر طبیلی هرگ  از میان ن«ینویسیید: صدر مناسییبات میان معتای  ا ر اخیرش می

  2گر هسدند.ادیها گرگ ی صمعت

ها در پی  لامل دیذع«ا ی  یا مذاکر»، یا کوشی  برای دل م یکالت از به طور مدلارف، گرگ

ها مدرصید کسیب بر ری هسیدند ش  می  ش یاری از خ یونت نیسیدند.  بعکه گرگطرق مسیال«ت

ها، صدر مناسیبات میان معتکنند. اگر بذذیریم که مسیالل خود را با پنجه ش دندان دل ش فحیل می

دیگر  هیا گرگ یی صمعیت  اگر بر ای  بیاشر بیاشییییم کیهرشدا ش  شضیییر طبیلی هرگ  از مییان ن«ی

اگر  هسیییدنید. جوییبر ریهیا در برابر یکیدیگر، در پی  ایم کیه معیتبنیابرای  پیذیرفدیه  ، 3هسیییدنید.ا

باشیید،  4ا  معتی  جوییصناسیییونالیسییم ایدلولوژی بر ریکه طباطبایی ملدید اسییت،  چنان ن

نویی اییدلولوژی    ، خود.اهسیییدنید  دیگریی   گرگ  هیا معیتص ئوری  در دشران ملیاصیییر،  بنیابرای   

 شود.  ناسیونالیسدی ممسوم می

 

 (306 الس  1395 طباطبایی ) 1

 (312 الس  1398 طباطبایی ) 2

 (312 الس  1398 طباطبایی ) 3

 ( 110  الس    1398 طباطبایی  ) 4



 1400 ماهآبان  7 – اتفاق شهراممؤلف:  / ناسیونالیسم؟ یا لیبرالیسم سویبه طباطبایی، جواد

 VER 5  پنجم ویرایش  –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسه

37 
 

دیگر هسیدند.ا را ها گرگ ی طباطبایی، یبارت صمعتاسیداد که برخی از مخاطبان  به رغم ای 

دانند، اما برخی دیگر نی ، ای  شجه از  رای ای به ی  شضیلیت  اریخی در گذشیده میصیرفًا اشیار»

کوشند  ا رشیدادهای ملاصر را با دانند ش مثالً میای مربو  به دنیای امرشز میطباطبایی را، مسئعه

دیگر هسیدند.ا  وضییح دهند. از ج«عه ابراهیم صیمافی به ینوان   ها گرگ یا کا به  ئوری صمعت

های نظامی ایاالت مدمد» در طباطبایی، مواردی نظیر شجود پایگا»اندی یه  یکی از شیاردان ملدبر 

ک یورهای گوناگون، م«انلت چی  از بازدید بازرسیان سیازمان بهداشیت جهانی در ماجرای کرشنا،  

در گرجسیدان، اکرای  ش غیر»، را به ینوان شیواهد  جربی  ئوری  های فرامرزی رشسییه ماجراجویی

دارد که کند ش رشایدی از نوشیده طباطبایی یرضیه میدیگر هسیدند.ا ملرفی میها گرگ ی صمعت

  1ها، ما هنوز در دشران هاب ی هسدیم.در رابطه میان معت

وز» یعوم سیییاسییی ش های ددیاشی، به فراموشییی سییذردن  «امی  ئوری ای انگی   شجه دیرت

ش نظایر  ن، ش اندسییام کعیه  لارضییات   2اقدحییاد سیییاسییی جدید مانند صنظریه اندخام ی«ومیا

های بارز ادیای ها اسیت. موضیویی که از دیگر شیاخحیهبه دوز» معی ش امور میان معت  ،سییاسیی

 م  دربار» صشادد  معیعی معتا، در دسدگا» نظری طباطبایی است. 

هیای نظیامی اییاالت   موزد کیه مواردی نظیر شجود پیایگیا»مثالً نظرییه اندخیام ی«ومی بیه میا می

از بازدید بازرسییان سییازمان بهداشییت جهانی در مدمد» در ک ییورهای گوناگون، م«انلت چی   

های فرامرزی رشسییه در گرجسیدان ش اکرای ، یا کوشی  اردشغان برای  ماجرای کرشنا، ماجراجویی

 وانید منبلیث از منیافر معی  ن ک یییورهیا  یرسییییس امذراطوری ب رگ یث«یانی، در اغعیب موارد ن«ی

ها،  مداران ش اد ام داکم بر  ن دشلتیاستهای سباشدک بعکه ای  اقدامات را باید در قالب کوش 

  3برای کسب یا دفت قدرت، اف ای  اخدیارات مالی ش سیاسی ش نظایر  ن فه«ید.

 

 (الس 1400 صحافی ) 1
2  Public Choice 

  اسات  معتقد و  کندمی تشابیه  ترامپ  زودگذر  دورا   به  را  اردوغا   رفتارهای  از وجوهی  تایم   مجله  در  گزارشای  در  میکائی    آلن 3

  ترکیاه   جمهوری  از  تاا  بودناد گرفتاه  فااصاالاه اساا م  و  ضثماانی امپراتوری میراث   از  ترکی مادر   حکاام  همواره کاهاین  رغم  باه»  کاه

  اسا می  میراث  و  ضثمانی  گذشاته  فعاالنه  که  اسات کسای نخساتین  اردوغا   بگذارند   نمای   به  را  مدر  و  ساکوالر  غربی   ایچهره

  که  اساات  رفتاارهاایی  برای  او  هاایکوشاا   باه  اشاااره  تراماپ   زودگاذر  دورا   (Mikhail, 2020)  .«اساات  پاذیرفتاه  را  امپراتوری
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ی مواجه  اقدحیاد  ات لارضی   ش معی  میخدگیدرهماز سیوی دیگر، در دشران ملاصیر، ما با پدید» 

های  مدمد» یا دیگر دشلت مهاجرینی از ک یورهای گوناگون در دشلت ایاالت  هسیدیم. در دشران ما،

 بار  کنند. ه«ی  شضیلیت دربار» شزرای هندی فرینی میدر سیطو  مدفاشت سییاسیی نی ارشپایی،  

  برقرار بود» است. 1ش افغانسدانی یطو هیئت دشلت کانادا به ریاست جاسدی   رشدش

اسییت که در شییهر   2، پارل«ان مرک ی  ل«ان فدرال م ییهور به بونسییداگم ییخ   ن«ونه ی 

ن«یاینید» را   83ن«یاینید» مندخیب پیارل«یان،    736، از مییان  2021قرار دارد. در اکدبر سیییال    برلی 

درصییید از  15دهد. به یبارت دیگر، ملادل  یریبی  های گوناگون   یییکیل میمهاجرانی با معیت

  3افغانسدانی دارند.های غیر  ل«انی از ج«عه ایرانی، یرم یا  ن«ایندگان پارل«ان مرک ی  ل«ان، معیت

  مدافلان    ل«ان،   مندخب پارل«ان   ایطییای   ال«ععی، بی     لارضییات   در  ای  نکده مهم اسییت که در 

  که   چرا .  نیسیت   ها معت   یا  معی   جنس   از    لارضیا ی   ای   اما   بودک   خواهند    ل«ان  اقدحیادی   ش  سییاسیی   منافر 

بعکه  لارضیا ی از   . دارند  دیگری  های معت   در  ری یه   خود    ل«ان،  مرک ی   پارل«ان   ن«ایندگان   از   بخ یی 

فرکاسید   «امی انوا   لارضیات، به سیطح ص لار   جنس منافر اقدحیادی ش سییاسیی اسیت. از ای  رش 

 است. ا در دسدگا» مفهومی طباطبایی  شادد  معیل معی جایگا» ص ، ناشی از  هاا معت 

هیا   لیار  مییان معیت مبدنی بر   ئوری    ش   گرایی پوپر از مندییدان جیدی هگیل در بیام معییت 

 نها نظریه  اریخی ش  و الیدر  نویسیید: صهگل نه می ها  فرینی دشلت ش در شصیی  نی   4اسییت 

بینی کرد  گرایی را نی  به شضیو  پی  گرایی را پرشرش داد، بعکه اسیدلدادهای رشانی معیت معیت 

چه را که  ادسیاسیات ناشیی از  ن پرسیدی،  گاهانه  گرایی یا قبیعه با اسیدفاد» از یواط  معیت   ش ... ا 
 

 با  2018 ساال  در  که  ترامپ  تجاری  جنگ.  نامندمی  یکم و  بیسات  قر   مرکانتالیسام یا  اقتصاادی  ناسایونالیسام  را  آ   گرا تحلی 

  ترک  از پی   او و  داشات  ادامه  ترامپ  حضاور  روزهای  واپساین  در حتا  بود  شاده  آغاز چینی  محصاوال    بر  گمرکی  هایتعرفه  اضمال

 به  دورا   این حال هر  به  اما.  کرد  مقرر  چین  از پنبه  محصااوال    و  فرنگی گوجه  واردا    برای  را  تجاری  هایمحدودیت  ساافید  کاخ 

 (Amadeo, 2021). یافت پایا  زودی

Alan Mikhail - Professor of History and Chair of the Department of History at Yale University 

1 Justin Trudeau 

2 Deutscher Bundestag: The Parliament of the Federal Republic of Germany 

 (2021 بونسداگ ) 3

  (384  1400)طباطبایی   (47 الس  1397 طباطبایی )البته طباطبایی منقد پوپر و منتقد مقلدا ِ پوپر است.   4
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ای که هگل ش پیرشان نهادپرست اش ه«ه در  گیرد ... نظریه ... ف ار  «دن نامیدیم، به ک«  می 

اند یبارت از ای  اسیت که دشلت، بنا به ماهیت، فیر امکان دارد به برکت  طیاد با   ن شیری  

 ها شجود داشده باشد.ا  دیگر دشلت 

کنید: صه«یانطور که فرد  ا هنگامی که با  را از هگیل نییل میجا ای  ج«الت سیییذس پوپر ه«یان

که با اشیخا  دیگر مر بر نباشید، شیخ  شاقلی نیسیت، دشلت هم فردیت شاقلی ندارد مگر  ن

گر مدغیر ری  بازی شور ها مر بر باشید ... رابطه هر دشلت خا  با دشلت دیگر، ن«ایاندیگر دشلت

هیا ش ا فیاقیات هیا ش رذیعیتهیا ش بییدادگریهیا ش قیدرتطییییعیتهیا ش منیافر ش اسیییدلیدادهیا ش فش هیجیان

ای که در  ن  «امیت اخالقی یا اسیدیالل دشلت نی  در ملر  بخت بازی –خارجی ممض اسیت 

  1گیرد.اش  حادف قرار می

 ها«مکتب»  میان منافع  الگوی تعارض  –پنجم 

طباطبایی، دسیدگا» نظری  دردهند که شیواهدی هسیدند که ن یان می از ج«عه چه گفده شید، ن

 . ها استمیان صمعتاشاقر  لار  منافر، موضویی از جنس صمعیا ش 

رشد، در که در الگوی مارکسیییسییدی،  لار  منافر موضییویی طبیا ی به شیی«ار میچنانهم

ها لیبرالدر سیوی دیگر،  . شیودپنداشیده میای معی  میوله  ،رشیکرد ناسییونالیسیدی نی ،  لار  منافر

 بر ای  باشر هسدند که با جهانی شدن اقدحاد، دشران  لارضات معی سذری شد» است. 

مند شیدن، غارت، پی  از ظهور کاپیدالیسیم، راهکار  رشت 2چون  ی  رند، اندی ی«ندیبه بیان 

 رشت داری، ز ظهور سییرمایهدر جوامر پی ییاصیینلدی ش پی  ا چرا کهدزدی یا فریب دیگران بود. 

ش  سیییخیر   بود رشت     یرمی زمی  منبر اصیییعی  . در  ن دشران،  ای بیا مج«و   یابیت بودپیدیید»

 لارضیات شید. اف شن بر ای ، های جدید به مثابه  «ع  منابر جدید  رشت ممسیوم میسیرزمی 

   ر از دشران داضر بود.برجسده ،در  ن ایامای یا سرزمینی قومی، قبیعه

 

 (739 و 738  1392 پوپر ) 1

2 Ayn Rand 
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ها نی  به مثابه شاددهای سییاسیی نوظهور،  دشلت-پیدای  کاپیدالیسیم، معت  موازاترفده بهرفده

که به  وصیی  لیبرال کالسییکی مانند چنانند.  ند شررا برای  ولید  رشت فراهم میبسیدر مناسیبی  

رشد پیدیید» دشلیت بیه ملنیایی کیه امرشز» بیه کیار می– ر بگوییم معیتنهاد: صمفهوم معیت ییا دقیقغنی

جدیدی اسیت که در ارشپای مدرن پس از قرشن شسیطی ش به دنبال فرشپاشیی فئودالیسیم شیکل  

خواهی  لیبرالیسیم( از ی  سیو، ش رشابر اقدحیادی مبدنی  »  رج«ان گسیدرش  زادیگرفت. ای  پدید

دشلت شیکل جدیدی از شادد سییاسیی بود که بی یدری   –بر نظام بازار از سیوی دیگر بود . . . معت

خن دیگر، سییازگاری را در شییرایر  ن زمان ارشپا با فرایند پی ییرفت اقدحییادی داشییت.  به ـس

  1.ایاسی برای رسیدن به هدفی اقتصادیای بود سدولت وسیله-ملت

دالیییل ی«یید»  لارضییات معییی در   از ج«عییه  3ش هییوارد  بکییر،  2به  وصی  هییاری ال«ییر بییارن ،

هییا .  نبییوددییاکم در  ن ایییام نظییام اقدحییادی  نییو هییا در ارشپییا، دشلت-دشران ظهییور معییت

مرکاندالیسییم بییود. از ، نظییام اقدحییادی  گراییملــت: صیکییی از ممرکییات بیی رگ  ملدیدند کییه

باکانییه در بسییر  غییاز قییرن شییان دهم  ییا میییان قییرن نییوزدهم ک ییورهای بیی رگ ارشپییا، بی

های شیییکنی ش بییییدادگری ش ک ییی«ک بازرگیییانی خیییود کوشییییدند ش در ایییی  را» از قانون

 4ال«ععی خودداری نکردند. نظام مرکاندالیسم بنیاد اقدحادی ای  دشر» بود.ابی 

  های نذایید که جهانی شدن اقدحاد ش اف ای  رشزاف شن  یسیم کار بر اساظ م یت اما دیری  

  نو شری،   ، منبر  ولیید  رشت در دنییای جیدیید، کیه  نسیییبی، جیای مرکیاندیالیسیییم را گرفیت.  نچنیان 

خیدمیات بلید از فرشش بهدر اسیییت. امرشز» دیگر هیونیدایی، گوگیل،     ر ش هیای جیدیید فنیارشی 

کنند.  های دیگر را  سیخیر ن«ی مکدشنالد، سیامسیونخ یا مایکرشسیافت، با نیرشی نظامی سیرزمی  

  تنها یلنی صسیاستا دیگر  کنند. شیان بازارهای ک ورهای دیگر را فدح می بعکه با ممحیوالت 

( یا به  لبیر  polites    اهل مدینه ات شییهرشندی یا   (، مناسییب polisبه ملنای صشاقلیت شییهر   

 

 . است من از( bold) تأکید – (149 و 148  1396 نژاد غنی) 1

2 Harry Elmer Barnes 
3 Howard Becker 

 (416  1370 بکر  و بارنز) 4
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سیوار بر اسیب   ا اقدحیاد ، بعکه  امرشز ص نیسیت   1(ا politikos    مدنی فیعسیوفان دشر» اسیالمی 

ها ش  دشلت - معت جهانی شیدن اقدحیاد منجر به کاه  نی   به بیانی دیگر، اسیت.  ا سییاسیت ص 

 .  » است های معی شد داک«یت 

داند ش نوشیده اسیت که: ها میمعت  لار دشران ملاصیر را یحیر  چنان  همطباطبایی که  در دالی

هیاسیییت، هر اسیییدرا هی بیایید، اف شن بر در نظر گرفد  ال امیات صدر دشران جیدیید کیه یحیییر معیت

  2های مادی ش ملنوی، به پیامدهای منطق امر معی نی     دهد.اامکانات ش  وانایی

در شصیی    ش  کالسییی  هایاز موضییر لیبرال  نهادغنیش    3می ظ طباطبایی،  رایبا    خال در 

  :دنگویمیدر دشران جدید رنخ شدن  لارضات معی  کم

هدف بهدر از پی  قابل در  است. ک«رنخ -امرشز» با جهانی شدن اقدحاد، ای  رابطه شسیعهص

نهادها ش شزن شییدن داک«یت معی به یعت یطییویت داشطعبانه در شییدن مرزهای اقدحییادی، کم

ال«ععی، دیاکی از ای  شاقلییت اسیییت کیه در دنییای امرشزی، اشلوییت بیا ای ش بی هیای منطییهپی«یان

  4ها.ادشلت-ها است ش نه نهادهای کالن مانند معتبهرشزی فردی انسان

کننیید» خییود در نفییی جنییخ را از شاقلیییت  یسیییم صلیبرالیسییم، برهییان ردناشییدنی ش  لیی 

هاسییت کییه  یسیییم کییار، مرزهییای اجد«ییا  سیاسییی را پ ییت سییر  شرد. مدتال«ععی میبی کار  

  5گذاشده استا

 

  طباطبایی )ها تعابیری که اسات که طباطبایی برای توصایس معنای دقیق سایاسات در نزد یونانیا  و غیره به کار برده اسات.  این 1

 (352 الس  1396

 (311 الس  1398 طباطبایی ) 2

3   Ludwig von Mises 

 (149  1396 نژاد غنی) 4

 (147  1400 میزس ) 5
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که در سیال خالی از لط  نباشید   ها ده، یاد شری ای  نک1می ظش  نهاد  غنیدر  ریید  رای شیاید 

 لیداد  ش    2ه ار میعییارد دالر بود» اسیییت  22، دجم  جیارت جهیانی مییان ک یییورهیا بیال  بر  2020

شیییرکیت(، دیدشد دش ش نیم برابر  لیداد    535هیای چنید معیدی ب رگ در دشران ملیاصیییر  شیییرکیت

  3.هسدندک ورهای رشی سیار» زمی  

ایجاد کرد»  ایپیوندهای فرامعیچنان  ن، در دنیای امرشز به سیخ  دیگر، جهانی شیدن اقدحیاد

های یظی«ی در بسییامانیبه نا هر بمران اقدحییادی در ی  سییوی سیییار» زمی ، منجر  کهاسییت 

 سویی دیگر خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نزاع  و  تخاصم و عیت  در  توانندنمی  اجتماضی  هایگروهبندی  از  کدامهیچ  تئوریک   منظر  از  که  است معتقد  میزس  این   بر  ض وه 1

  «ها ملت  میا   نبرد» و ااعیت  در بقا  کنیم اربا    کهاین  برای  میزس   رویکرد  از تأساای  به.  باشااناد داشااتاه  قرار  یکادیگر  با  دائمی

 : اربا  کنیم را دائمیاص   دو باید است  دائمی و  روری امری( طبقاتی نبرد همچو )

(I ) دارد وجود چیز همه درباره یکتایی منافش همواره ملت  یک اضضای کلیه میا  

(II )( 211 و 209  1400 میزس )است و برضکس.  دیگر هایملت زیا  به است  ملت یک سود به که چیزیآ  هر 

 . کنیم اربا   ملت تحلیلی واحد درباره توانیمنمی را اص  دو این از کدامهیج میزس  اتکای به آرای به

2 (WTO, 2021) 

3 (List, 2020)   
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  شناسی دستگاه نظری طباطباییمعرفت  - 4بخش 

های مهم لیبرالیسیم اسیت که در  ن،  ، از دیگر م یخحیه1شیناخدیگرایی رششبندی به فردپای

می ظ: صجامله . یا به  وصیی  شیودپنداشیده میش فرد صشاقلیا    ،امر اجد«ایی غیرشاقلی ش ایدباری

رش، فعسییفه سیییاسییی لیبرالیسییم،  ش از ای  2های مردم شجود ندارد.اها ش کن قطر نظر از اندی ییه

 صملرفت فردیا ش صکن  فردیا است.  اسدوار بر 

های دش مکدب ، از دیگر شییاخ 3شییناخدیگرایی رششگرایی یا کلکه ا کا  به ج«ردر دالی

که مارکس نی  بر ای  رأی بود که: صجامله یبارت از چنانمارکسییسیم ش ناسییونالیسیم اسیت. هم

 افراد نیست، بعکه شامل مج«و خ رشابر ش مناسبات مدیابعی است که افراد در  ن قرار دارند.ا 

افراد نیسییت ش ای    شییناخدی، دحییول ملرفت یا کن  اجد«ایی، مدکی بهدر ای  الگوی رشش

اسیت که بر هر فرد   -مانند طبیه، جنسییت، معت ش نظایر  ن  – مج«و خ رشابر ش مناسیبات جامله

از ای    م.رش ما با مفهوم صملرفت ج«لیا ش صکن  ج«لیا مواجه هسیدیمسیدولی اسیت ش از ای 

گرایی گرایی یا کل ری با ج«ررسیید که دسییدگا» نظری طباطبایی، قرابت بی ، به نظر میرشی

 شناخدی داشده باشد. رشش

 منظییر  اییی   ازا طباطبییایی،  امدنییا   شییرایر  نظریییهصمطاللییه   ر بیییان شیید،  که پی چنانهم

 بییه اش را نظییری دسییدگا» شناسیییرشش ش شناسیییملرفتدییال  اه«یییت اسییت کییه شییالود» 

   .سازدمی   شکار  شضو 

های در سیییاخدار نویسییید: صبا  وجه به دگرگونیمیدر بیان برنامه پهشه یییی خود  طباطبایی 

شناخدی در ک ورهای اسالمی که در گذار از دشران قدیم به جدید صورت گرفده  اجد«ایی ش جامله

شیناخدی پدیدار شیدن  وان ای  پرسی  را مطر  کرد که به رغم رفر بسییاری از موانر جاملهمی

 وان  وضیییح داد. م  کوشیی  را چگونه مییعوم جدید انسییانی، مانر ملرفدی دحییول ای  یعوم  
 

1 Methodological individualism   
 (211  1397 نژاد غنی)  1962 میزس 2

3 Methodological Holism or methodological collectivism 
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ام پرسی یی را که ماکس شبر دربار» امکان  جدد در ارشپا ش امدنا   ن در بیرشن ارشپا را مطر   کرد»

کرد» اسیت در ذیل بمث شیرایر امکان مطر  کنم، زیرا ای  امکان شجود دارد که با از میان رفد  

ام ای  را» جیدد رفر ن یییود ... م  کوشییی  کرد»شییینیاخدی، میانرخ ملرفدیخ امدنیا خ  موانر جیاملیه

شییینیاخدی را دنبیال ش مطر  کنم کیه  ییا بیدشن رفر میانر ملرفدی اندییال یعوم اجد«یایی بیه ملرفیت

  1ک ورهای اسالمی م«ک  خواهد شد؟ا

طباطبایی با اشیار» به  رای فوکو دربار» صشیرایر امکانا یعوم انسیانی در غرم، نظریه صشیرایر 

ای که گفده شیید، اگر گونه، بهشــرایط امتناعکند: صنظریه  را چنی  ملرفی می  امدنا ا خودش

ها نیسیت،  های ملرفدی جدید در ارشپا  دشی  شید» اسیت، اما م یع د  ن نظریهچه با نظری به بمث

ای از  اری  اندی یه در جهان اسیالم را به مم   ن نظریه ش در کند مواد نادیهبعکه کوشی  می

کند: صرشش می یل ش در جای دیگری  حیریح می 2هی به سیوی نیادی بگ یاید.اصیورت امکان را

 وان با اخی«ال نویی باژگونگی فوکو ناظر بر شرایر امکان یعوم انسانی ش اجد«ایی است ش  نها می

  3در  ن رششی برای ایطا  شرایر امدنا  ای  یعوم در  «دن اسالمی  دشی  کرد.ا

 امدنا  در ن د طباطبایی مهم است؟  اما به چه سبب نظریه شرایر  

گوید: صاصیل در  اری  اندی یه در ایران، به میبرای ایران  نظریه  ای  طباطبایی در بام اه«یت  

رایط امتناعخالف  اری  اندی یه در ارشپا،  های رششینفکری، ددا اگر نویسیندگان اسیت.  اری   ـش

در ارشپا هسیدند   ـشرایط امکانهای دربار» ها ندانند،  یعیدهایی از ندایج ایدلولوژیکی پهشه  ن

 اند چی ی را رشش  کنند.ا رش،  اکنون ندوانسدهش، از ای 

ار»  مول اندی یییه در : صاگر نظر بعومنبرگ ش فوکو را دربکه  اف ایدبر ای  میدمه میجا  ه«انش 

ارشپا بذذیریم، باید بگوییم که گسست از مبنای نظام دان  ... در  داشم نظام سنت قدمایی صورت 

ش  م یرشییت دشران جدیداند از گرفده اسیت. ای  نویسیندگان با  کیه بر چنی  میدما ی ...  وانسیده
 

 (21 و 20  1400 طباطبایی ) 1

 (25  1400 طباطبایی ) 2

 (648 - 645 و  1395 طباطبایی : )به کنید رجوع همچنین (447  1400 طباطبایی ) 3
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ی پی  از  غاز  مولی  ها که سیید» جدد ش اندی ییه جدید سییخ  بگویند، در دالی شییرایر امکان

ای که گذشیییت، دشر» ایم، به گونهخواند»  مکدیب  بری نو یی  در نظر ش ی«یل ایرانییان که ما  ن را 

های  اریخی ش خالی   حیعب نظام سینت قدمایی، گسیسیت  دریجی مطی«ون مفاهیم از دگرگونی

ی چنی  شضیلی،  مدها  واند به پینویس اندی یه ن«یشیدن مفاهیم از مطی«ون  ن بود. هیچ  اری 

 1ایدنا  ب«اند.اای اندی ه ایران    داد، بیکه ناچار باید به ال امات  ن در  دشی   اری  پایه

در شاقر موضییو  از ای  قرار اسییت که می ییل فوکو، در کدابی با نام صکع«ات ش اشیییا ا، از 

ه اسییت ش چگونگی پیدای  ش پذیرش یعوم انسییانی در ی  باز» زمانی خا  در ارشپا سییخ  گفد

ای را کوشیید  ا دالیل ش موانر ملرفدیطباطبایی با یاری جسیید  از ه«ان رشیکرد ش به شارشن، می

 که موجب یدم پیدای  ش پذیرش یعوم انسانی در ک ورهای اسالمی شد» است.   ،بیابد

جا، از صشیییو» شجود انسییان، به صییور ی که در  فکر مدرن شییکل گرفتا سییخ  فوکو در  ن

هایی اسیت ...  گوید: صمراد از یعوم انسیانی مج«ویه شیناختگوید ش در  لری  یعوم انسیانی میمی

اف اید: صیعوم انسانی شقدی ظهور کردند که در ش می  2که ابه»  ن خحوصیات  جربی انسان استا

ه باید به  ن اندی ییید ش هم به من له کمن له امری فرهنخ غرم، انسییان شییکل گرفت، هم به  

  3ری که باید موضو  دان  قرار گیرد.اام

گوید پردازد که دیات دارد، سیخ  میجا به انسیان میفوکو ملدید اسیت که صیعوم انسیانی  ا  ن

ای   4کنید.اش  ولیید می بلیداز  بیه  هیجیدهم  قرن  اشاخر  از  فوکو،  زیم  بیه  دوز» 5رش  سییییه   ،

اضیال  ی  مثعث، دج«ی را میان خود  سیانخ به  اشیناسییزبانصش    ااقدحیادص،  اشیناسییزیسیتص

  6ایجاد کردند  ا یعوم انسانی در  ن جای گیرد.

 

 (648 و 647 و  1395 طباطبایی ) 1

 (437  1399 فوکو ) 2

 (438  1399 فوکو ) 3

 (445  1399 فوکو ) 4

 (486  1399 فوکو ) 5

 (441  1399 فوکو ) 6
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شیناسیی از  ن جهت مهم اسیت که انسیان نیازهایی فی شلوژی  دارد، اقدحیاد نی  مهم زیسیت

ها را بر شرد» کند، در ندیجه منافلی دارد، به  خواهد  ناسیت، چرا انسیان صنیازها ش امیالی دارد ش می

شیناسیی مهم اسیت، ش زبان  1گیرد.اهای دیگر قرار میاندی ید ش در  لار  با انسیانکسیب سیود می

اند ... ]ش  مج«ویه اند که بیانگر چی یچون صبر پرد» باز ام زبان نی  رفدارهای انسییان رفدارهایی

 3دهند.ارا   کیل می 2ها منسج«ی از ن انه

سیان، به  وصیی  فوکو، صشیرایر امکانا یعوم انسیانی در غرم فراهم شید. هرچند که بدی 

نویسید: کند ش در  خری  سیطور کدام خود میبینی ن«یبرای  یند» پی   ایفوکو سیرانجام فرخند»

 

 (452  1399 فوکو ) 1

 ( است. Sign: signifier – signifiedمدلول )منظور فوکو  نشانه  دال و   2
 (452  1399 فوکو ) 3

 علوم اجتماعی

 

 

 : تولیداقتصاد

 گیریشکلشده برای فضای فراهم(: تلقی فوکو از 4تصویر )
 علوم اجتماعی در اواخر قرن هجدهم
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صانسییان ابدایی اسییت که باسییدان ییناسییی  فکر ما به راددی مدرخر بودن  ن را به راددی ن ییان 

  1دهد، ش شاید پایان ن دی   ن را.امی

ل ملرفتا،  دربار» صشیرایر امکان دحیو 2کوشید  ا با طر  نیادی کانتجا میطباطبایی در ای 

ای نو ش  ئوری فوکو دربار» صشییرایر امکانا، مفهوم مدیابل صشییرایر امدنا ا را در قالب نظریه

 یا از رهگیذر ای  شییییو» مواجهیه بیا موضیییو ، پر وی بر صمیانرخ ملرفدیخ امدنیا خ  جیددا   ،مطر  کنید

 ش یعت  ن را دریابد.  دنَافکَ

هنگام که کانت از صشییرایر شییوند.  نبارز میجا به بلد شییناخدی از ه«ی های رششاما  فاشت

  فوکو  دیاشی اما  گوید، اشیار» به صملرفت فردیا ش صفردا دارد،امکان دحیول ملرفتا سیخ  می

به زیم فوکو، در هر دشر»  اریخی، ی  سییاخدار شیه» از دان  اجد«ایی شییکل   3مدفاشت اسییت.

نامد. به بیان می 4اپیسیید«ه فدی یا ملر گیرد که مخد   ن دشر» اسییت ش فوکو  ن را چارچوممی

ملرفدی ش فکری داکم در هر دشر» اسیت که با مفهوم پارادایم  وماظ  دیگر، صاپیسید«ها فطیای

چرا که   6شییباهت دارد. بنابرای  به  لبیر فوکو صانسییان در قرن نوزدهم شییکل گرفت.ا 5کوه 

  7صاپیسد«ه مدرن در پایان قرن هجدهم شکل گرفت.ا

ر» بییه صج«ییرا ش صمییانرخ ملرفدیییا ش صشییرایر امدنییا ا اشییا  در دسییدگا» نظییری طباطبییایی،

کییه در کییانون  وجییه طباطبییایی قییرار دارد، صمییانرخ ملرفدییی چه ن رد شصملرفییت ج«لیییا دا

 دیگییر،  بیییان  بییهیییا کییل ییی  جاملییه اسییت.    ک ییورهای اسییالمیییا  ج«را در کل معت ایییران  

 

 (487  1399 فوکو ) 1

2 Immanuel Kant 

 رویکرد دو  بین  خرد   سط   در تحلی   و ک    سط  در  تحلی   برای  همواره او  که  است  مطرح  فوکو  میش   مورد  در ادضا  این  البته 3

 دستگاه  در  «قدر  »  آفرینینق   از  متأرر  را  نوسا   این  و  است  بوده  نوسا   در  شناختیروش  گراییجمش  و  شناختیروش  فردگرایی

 (Bringselius, 2015) . اندبازشناخته او نظری

4 Episteme 
5 Thomas Kuhn 

 (438  1399 فوکو ) 6

 (486  1399 فوکو ) 7
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مبییانی نظییری اش  ش گویییدن«ی سییخ  فییرد املرفییت دحییول امکییان شییرایرص از طباطبییایی

  1در امر شناخت نیست. فرد مموریت به  ملطوف

دسیدگا» نظری خود، در میانه دش رشیکرد  شیناسیی چارچوم ملرفتدر مسییر ایطیا   یطباطبای

به دش رشیکرد افراطی ش   2گوید: صزی«لشییناخدی میگرایی رششج«رشییناخدی ش فردگرایی رشش

، دیدگا»  فریطی بر  ن شیناسیی اشیار» کرد ش  وضییح داد که، از سیویی فریطی به موضیو  جامله

های ه«ی  افراد اسیت ش اجد«ا  اند ایی  ای افراد، سیرشیت ش  جربهاسیت که موضیو  هر  جربه

های افراد  کند که ه«ه کن ا» افراطی... از ای  نظر دفا  میدیدگبی  نیسیت ... ]در سیویه دیگر  

از ای  رش، کند.  انسیانی در جامله جریان پیدا کند ش جامله بخ  مه«ی از شجود  نان را مدلی   می

  3.ا واند شجود داشده باشدبه طور کعی، هیچ دان  امور انسانی، که یعم جامله نباشد، ن«ی

 ر به ن دی  بسییارش  الگوی یادشید»، خود را در میانه ای  دش   ،طباطبایی اندی یهبه ای  ایدبار، 

شیناخدی یابد ش در  یبیح فردگرایی رششمیباز –شیناخدی گرایی رششیلنی ج«ر  –رشیکرد دشمی  

شجود ندارند ش هر  میییی که موضیو    افرادکنند در یالم خارچ ج   گوید: ص نان که گ«ان میمی

غیر شاقلی را موضیو  دان  خود قرار دهد،  حیور   هاید باشید باید اند ایات ش صیورت ن فهم افرا

  4رششنی از سرشت یعم ندارند ... ا

کنیید کییه در پییی شناسییی، بییه مرموریییت  ن اشییار» میطباطبییایی سییذس در دفییا  از جامله

برابییر کییدام افدیید؟  نییان  ها است که: صبییر افییراد انسییانی چییه ا فییاقی میپاسخی به ای  پرس 

  5کنند؟اقواید درکت می

 

  نظریاه  مباانی  –  دوم  بخ   ایرا   در  قاانو   حکومات  نظریاه  –  دوم  جلاد  ایرا    دربااره  تاأملی  هم در کتااب »طبااطباایی  1

گفتار در شاارایط امتناع« به طرح مبانی نظریه »شاارایط    –چنین در کتاب »ابن خلدو  و ضلوم اجتماضی  « و همخواهیمشااروطه

  امتناع« برای بررسی او اع ضلوم اجتماضی در ایرا  و  سایر کشورهای اس می پرداخته است. 

2 Georg Simmel 
 (281 و 280  1400 طباطبایی ) 3

 (282  1400 طباطبایی ) 4

 (283  1400 طباطبایی ) 5



 1400 ماهآبان  7 – اتفاق شهراممؤلف:  / ناسیونالیسم؟ یا لیبرالیسم سویبه طباطبایی، جواد

 VER 5  پنجم ویرایش  –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسه

49 
 

رسید  شیود، به نظر ن«یدیاشی طباطبایی به ذه  مخاطب مدبادر میاز  برخالف  حیویری که 

 –های اجد«ایی از هر قسییم بندیگرش»شییناخدی، منکر شجود  که پیرشان الگوی فردگرایی رشش

ا بر ای  گ«ان هسیدند که نظم  هباشیند. بعکه  ن  -ایم از معی، قومی، جنسیی، طبیا ی، نهادی ش ...  

افراد اسیت ش نه بریکس. یلنی اجد«ایی ش  موالت  ن، داصیل بر یندهای شیناخت ش کن  فردی  

راند ش شیناخت ش ای  جایگا» معی یا جایگا» طبیا ی یا جایگا» جنسیی نیسیت که بر فرد فرمان می

 سازد.    میش را مدلیکن  ا

، ممارکسییسی پاسی  ش  کنند؟اصافراد برابر کدام قواید درکت می  پرسیدجا میه«انطباطبایی 

   مرزبندی ای  مکا ب است: مبی  ،به ای  پرس  مش لیبرالیس مناسیونالیس

  ش  ند دا یا ی  شضییلیت نیرشهای مولد( می درکت افراد را  ابلی از جایگا» طب   م مارکسیییسیی  ▪

بینی ش  معییل اجد«یایی صطبییها پی    بنیدی گرش» هیای اجد«یایی را بیا ا کیا  بیه  کن  

 ند.  ک می 

ملرفی  های معی  قواید درکت اجد«ایی را برخاسییده از موانر یا ممر    م ناسیییونالیسیی  ▪

بینی ش  اجد«یایی صمعیتا پی    بنیدی گرش» هیای اجد«یایی را مدکی بیه  کن    ش   نید ک می 

 ند.  ک  معیل می 
 ند. ک می   کاشش اجد«ایی صجنسیتا    بندی گرش» ، مسالل اجد«ایی را با ا کا  به  م ف«نیس  ▪

های فردی ش کن  فردی، ممر  افراد برای انگی »  ، ، ملرفت فردی م منظر لیبرالیسی   ش از  ▪

صادیای فردگرایی ای  اسیت که یا به بیان های ،  هرگونه  لامالت اجد«ایی خواهد بود. 

هیای فردی ملطوف بیه هیای اجد«یایی راهی نیداریم غیر از در  کن  برای در  پیدیید» 

ی  اسددالل اساساً یعیه شوند. ا افراد دیگر که از طریق رفدار اندظاری  ن افراد هدایت می 

هیایی  واننید کیل کننید می گراییانیه دربیار» جیاملیه اسیییت کیه شان«ود می هیای ج«ر نظرییه 

فرد، که مسدیل اجد«ایی ه«چون جامله ش نظایر  ن را مسدیی«اً به مثابه ذشا ی منمحربه 

رش از ای    ( 8،  1394هیا شجود دارنید، در  کننید.ا  هیایی ،  ی  ن دهنید» از افراد   یییکییل 

 شود.  های اجد«ایی، بر یندی از ملرفت ش کن  فردی  عیی می کن  
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شیناسیان جدید، اف اید: صبرخی از ملرفتشیناسیی خود میطباطبایی به منظور  نویر  رای ملرفت

را ب رگدری  مانر ملرفدی برای فراهم شییدن   شـعور عامّشیه»  جربه مبدنی بر  گرایی ش به جربه

با پذیرفد  اصیل  کعی  رششی  اسیت ش  رسید که به نظر می،  بنابرای   1اند.اشیالود» نوبنیاد دانسیده

ادیای مبدنی  در گام بلدی نی ،  طبلًا شیویم.  گرایی میشیلور یام یا ملرفت ج«لی، شارد شرطه ج«ر

 2 واند طبیا ی، جنسیدی، یا معی باشد.می نی ، شلور یام یا ملرفت ج«لی بر

بییر سییر اییی   نهییا  یییا ملرفییت ج«لییی، مناق ییه    با پذیرفد  اصل شلور یییام   به سخ  دیگر،

ماننیید طبیییه، جنسیییت،  – اجد«ییایی بسیید یییا  رکیییب هم بنییدیگرش»خواهیید بییود کییه کییدام 

را ایفییا   ری  یییافد  شییلور یییام یییا ملرفییت ج«لییی، نییی  بنیییادیدر  لییی  -معییت یییا ... 

صشییلور یییام  یییا ملرفییت ج«لیییا، شرشد پییس از پییذیرفد  اصییل  بلییدی،  مردعییه  یلنی  کند.  می

کییه در دالی  هاسییت.ف«ینیسییم ش نظییایر  نبه یرصییه رقابییت میییان مارکسیسییم، ناسیونالیسییم،  

 اصالت شلور ش ملرفت فردی است.  اسدوار بر شناسی لیبرالیسم،ملرفت بنیان

  کوشیی  ص]دشرکیمنویسیید:   وصییی   رای امیل دشرکیم، می طباطبایی در ی  فراز دیگر، در

یی  ایدباربه  جد«ایی را های اکند  ا داد»می دشرکیم در بیان    مورد بررسیی قرار دهد ...بودن   ـش

های اجد«ایی شیناسیی خود رشیکرد نویی را نسیبت به داد»ملرفت  –ش   –نخسیدی  اصیل رشش 

نظر دشرکیم، در بیان ای  اصیل، ملطوف البده ای  نکده دارای اه«یت اسیت که   ک ید ...پی  می

 
 . است من از( bold) تأکید - ( 727  1400 طباطبایی ) 1

  سااختارگرایی.  هساتند  مهم  دیگر وجهی  از  که  دارد  آلتوسار لویی و  گساتُن  بَشا ر   سُاساور  دُ  فردینا   به  هم  اشااراتی  طباطبایی  2

(Structuralism  )اندک  با  آلتوسار  جمله  از و چپ  سااختارگرایا . اسات  شاده نهاده  بنا  سُاساور  دُ  هایآموزه  از وجوهی  بر  اساتوار 

 که  دارند وجود ناپیدایی  و ضینی  سااختارهایی  اجتماضی   آشاکار هایپدیده  پُشاتِ  و پَس  در  که هساتند  رأی  این  بر  هایی تفاو  

 و  دارد  حضاور  آ   در ساوژه  که  اسات  ایسااختاریافته  شارایط  آ   از  برخاساته  اُبژه   از  ساوژه شاناخت  رو این  از.  کنندمی  آفرینینق 

  این  جاااین  در مهم نکتاه من  بااور  باه: »گویادمی بااره  این در  متفااو   ایزاویاه  از نیز فوکو.  پیوناددمی وقوع  باه  آ  در اُبژه  شاانااخات

 نه  کرد   بازنگری  باید  را  کارکردهای  و  تاری   که  ایاساطوره  رغمبه حقیقت. نیسات  قدر    فاقد یا  قدر    از  بیرو  حقیقت که  اسات

 و  اسات  جهانیاین چیزی  حقیقت. بخشاند  رهایی  را خود  را  کساانی  امتیاز  نه  طوالنی   انزواهای  فرزند  نه و  اسات  آزاد  نفوس پاداش

  این  از  دضاوی   این  مجموضه  که  رسادمی  نظر  به( 458   1396  فوکو .« )شاودمی تولید  اجبار  مختلس  هایشاک   یُمنِ  به  جها    این  در

 (39  17  13  1400 طباطبایی . )است اس می جوامش معرفتی موانش فهم پی در نیز او که است بوده طباطبایی توجه مورد حیث 
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اجد«ایی به ینوان شییی  نیسیت، بعکه اش به جایگا»  ن به ینوان اصل های به من لت شجودی داد»

  1ملرفدی  وجه دارد.ا

شیناسیانی مانند رشش ش شیناخدی اسیتگرایی رششامیل دشرکیم، از پیرشان شیاخ  ج«ر در شاقر

شییناسییی اش را کنند ش رششی دشرکیم  ریید میرا دربار» چنی  ادیایینی ،  2جورچ سییی«ذسییون

دربار» اش نی   4فیعیپ کرکوفچنی  در خوان یییی دیگر، هم 3دانند.گرایانه میپوز یویسیییدی ش ج«ر

شییینیاخدی ... امر ج«لی دارای موجودیدی  : صبیه بیاشر امییل دشرکیم، در قوایید رشش جیاملیهگوییدمی

نهایت فرا ر از فرد در زمان ش نی  در بیجا که شیه» از  نشیه» خود اسیت ... بدی   ر یب، جامله به

ها قداسیت  نهای ی«ل ش اندی یه را با اقددار خود به در شضیلیدی قرار دارد که شییو»اسیت   مکان

  5.ابخ ید» به شی  م«یل کند

نی ، دیاشی نکیات مه«ی در ای  فیر»  گراییکیل فم  در دسیییدگیا» نظری طبیاطبیایی از دییث 

رسییید کیه صامر معیا بیه مثیابیه شجهی از امر اجد«یایی مورد نظر دشرکیم، از  بیه نظر میاسیییت.  

فیر  حییور ذهنی ش    د ارسییطوکه صمیوالت نچنانرش  نموجودیدی شیه» برخوردار اسییت. از ای 

ش  6دهنید.ان یییان میخارچ از ذه    ها داالت بالفلیل شجود را در یالمقالب مفیاهیم نیسیییدنید.  ن

به نظر که صطبیها در فهم مارکسییسیدی، دارای ذات ش هویدی شرای ایطیای  ن اسیت،  چنانهم

  از ایدباری م ابه برخوردار است.، نی  در دسدگا» نظری طباطباییصمعتا رسد که می

 نظییری منظومییهچنییی  نبییود. در کنم کییه در   ییار اشلیییه طباطبییایی، اشضییا  ای گ«ییان مییی

های صشییایران زمانییه طباطبییایی، ص گییاهی معیییا در دیییات قییومی ایییران، داصییل کوشیی 

کییه منجییر بییه بیییای صایییران بیی رگ فرهنگیییا ش  7نویسییان صبیییداریا بییودیسییرتا ش  اری 

 

 (276  1400 طباطبایی ) 1

2 George Clarke Simpson 

 (109  1394 فرد بابایی) 3

4 Philippe Corcuff  
 (20  1392 کرکوف ) 5

 (یازده  1399 معیرزاده ) 6

 (25 الس  1397 طباطبایی ) 7



 1400 ماهآبان  7 – اتفاق شهراممؤلف:  / ناسیونالیسم؟ یا لیبرالیسم سویبه طباطبایی، جواد

 VER 5 پنجمویرایش  –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسه

 

52 
 

ص گییاهی معیییا در دیییات رفییت کییه ا گ«ییان میدر ابدیید 1صاندی ییه ایران ییهریا شیید» بییود.

قومی ایران هیییچ نسییبت ش شییباهدی بییا  لییاری  مارکسیسییدی از ص گییاهی طبیییا یا در دیییات 

 .   باشدش مدر ب بر میوال ی غیرارسطویی  ه باشداجد«ایی طبیه کارگر نداشد

،  در ا ییر اخیییر طباطبییایی بییا ینییوان صمعییت، دشلییت، دکومییت قییانونا ن«اییید کییه چنییی  می اما 

اند  هایی مسییدیل از افییراد ش ایطییای خییود شیید» رفدییه مبییدل بییه پدییید» ، رفده مفاهی«ی از ای  دست 

ا ییر  در  طباطبییایی  بییه ینییوان ن«ونییه،  انیید.  مسییدیل از ایطییای خییود یافده  ش   خ ، هویت ش ذا ی 

ــران ، ص یادشیید»  ــافع تــاریخی ای ا را مدییرادف بییا   ییکیل ا مادیییه ب رگییی از ک ییورهای  من

دانیید کییه در رقابییت بییا  ورکسییدان بیی رگ ش یربسییدان بیی رگ  دار فرهنییخ ایران ییهری می میییرا  

اللییت  ا از منظییر طباطبییایی، د منییافر  ییاریخی ایییران رسیید کییه ص به نظییر می   2. هسدند یا باید باشند 

  ن دارد.  منفردخ  ایطایخ  یر ش مدکثرخبر امری مسدیل از اهداف مدغ 

که  چه ایطییای جامله ایرانی، دربار»  ن   ،  یا گیرد  ن اسییت که  پرسیی ییی که پی  رشی ما قرار می 

منافر  اریخی  ن«اید،  وافیی دارند؟ ای  ص ش برای اش بدیهی می   ، نامد طباطبایی صمنافر  اریخی ایرانا می 

  کالیفی را برای ایطای خود میرر کند؟  ا را چه کسی   خی  داد» است؟ ش قرار است  ا چه  ایران 

، مییی ظ بییه ینییوان ییی  لیبییرال کالسییی  ملدییید طباطبییاییدر میام میایسییه بییا دیییاشی  

جامعــه نــه هییای مییردم شجییود نییدارد. ها ش کن اسییت کییه صجاملییه قطییر نظییر از اندی ییه

  3.امنافع دارد و نه هدف

در اییی   لبیییر لیبرالیسییدی مییی ظ، اییی  افییراد هسییدند کییه اهییداف خییود را در درشن 

کننیید ش صمعییتا نییی ، یگیییری میهای اجد«ایی مدفییاش ی از ج«عییه معییت  لییییب ش پبندیگرش»

 کند. بخ ی از منافر فرد را  رمی  میاجد«ایی دیگری،  بندیگرش»مانند هر 

 

 (53 و 35 الس  1397 طباطبایی ) 1

 (309 الس  1398 طباطبایی ) 2

 (211  1397 نژاد غنی)  1962 میزس 3
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چییی ی بییی  از اجد«ییایی دیگییری،  بنییدیگرش»هییر صمعییتا نییی  ماننیید بییه یبییارت دیگییر، 

از افییراد ش بر ینیید کیین  ای ییان نیسییت ش شجییودی مسییدیل، ش ذا ییی بیرشنییی نییدارد.   ی از ج«ل

 مدکثییرخ  ش  مدغیییر، شابسییده بییه  رای  اایییران   ییاریخی  منییافرصیییا    صمنییافر معیییا لرییی   رش،  ای 

جاملییه مسییدیل از  رای ایطییای  ابییت، دال«ییی ش ش از موجییودیدی  اسییت  ن منفییردخ ایطییایخ

 برخوردار نیست. 

شناسییی شناسییی ش رششمه«ییی در بییام ملرفتبسیییار در نهایییت، طباطبییایی بییه موضییو  

در دش فییراز کند که گویی قییرار اسییت پاسییخی بییه مندیییدان اش از اییی  دیییث باشیید. اش اشار» می

  گوید:می -در دش دفدر مدفاشت  –مدفاشت  

 متفاوت های اجتماعیبندیهر فرد در گروهزمان همعضویت (: 5) تصویر
 است، مالزیایی است، زن تی است. او یکوهای اجتماعی متفابندیفردی که همزمان عضو گروه

 DHLشرکت  کارمند استرالیا است، مقیم فرزندی صاحب  ماالیی است، نژاد از شافعی است، مسلمان
 ژاپنی است و غیره. کنندگان محصوالت عضو جامعه وکال است، عضو مصرف است،
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  1نیازی خداشندایم که پیوسده ممل شزیدن باد بیصدر ای  گذرگا»  نخ یافیت، ما جایی ایسداد»

شیناسیی ما مبدنی بر  وضییح مخدحیات جغرافیای ای  اقعیم ش هواشیناسیی  ن بادی بود» اسیت. رشش

ایسیدد، یلنی  اکنون ناایسیداد» اسیتز از کند، اما هرگ  از شزیدن باز ن«یاسیت که مسییر یو  می

های یع«ی ش های جدید ه«ان به دسیت خواهد  مد که از نظریهشیناسییرشیه رششای  شاردات بی

چه برای ما اه«یت دارد برافکندن  های نوزدهم ش بیسییدم به دسییت  مد ...  نشیی«ول سیید»انجه

شییناسییی نو لینی اسییت که بدواند را»  بیی  شییرایر امدنا  یعوم طردی از نظام یع«ی ش رشش

  2اجد«ایی در دشر» اسالمی را ه«وار کند.ا

گعی، فرشییدی، فوکویی، ای پی ، در کیارنیامیه رششییینفکری میارکسیییی، هصدر ایران، از سییید»

ها که هر ی  از  نیابیم ش شییگفت ای اشیی«یدی، پوپری ش ... هرگ ، ج   یعید اندر  یعید هیچ ن«ی

ها با هگل ای  بود که که سیبب دشسیدی مارکسییسیتچنانرشی دیگر سیکه مخال  بود» اسیت. هم

نی  دلیعی ج  ای    هیا بیا هگیلهیا گرفدیه، دشییی«نی پوپریکردنید کیه میارکس از هگیل بهر»گ«یان می

که  ندارد که مرجر  یعید  نان مخال  هگل بود» اسیت که ملنای  یعید ج  ای  نیسیت. ادیای ای 

های اندی ییدن ارشپایی  طر  م ، هر ایدبار ش ارزشیی که داشیده باشید، مندرچ در  مت یکی از نظام

  3است، سخنی گ اف است ش مدیی باید دلیعی بر ادیای خود بیاشرد.ا

میا برای دفت زیسیییت بوم خودمیان، بیه چی ی نییاز  کیه مثالً یید ای  دییاشی اخیر بیایید گفیت،  در ن

بیه گوینید.  می(  Indigenous  knowledge   ممعی  جوامر  در  بومی  هیایداریم کیه بیه  ن دان 

گیاهی، می ان رطوبت،  دیث پوش  از ،  اکویر لوتصش  اجنگعی  مازشنصدش منطیه    ینوان ن«ونه،

بوم،  بیای هر زیسیت  چنی هم  .مدفاشت هسیدند  های دیگر با همبسییاری شیاخ  نو  زیسیدی ش  

  هایدان   اشارداتصرش، از ای فرد ه«ان منطیه اسیت ش های منمحیربهمسیدع م شیناخت شیهگی
 

جهانگشاا« به    اش با نام »تاری کتاب  در  جوینی  نیازی خداوند  اشااره به اصاط حی دارد که ضطاملکوزید  باد اساتغنا یا باد بی 1

مغوال  در حاال کشااتاار و غاار  و تجااوز بودناد و گویی  پروردگاار  مردم آ  دیاار را  منادی از شاارایطی کاه  خادمات گرفتاه بود. گلاه

 ویژه در اروپا  بساایار وزیده اساات. خداوند« در همه جای جها  و به  نیاازیبی  فراموش کرده بود. البتاه تاری  گواه اساات که »باد

 (25و  24 الف، 1397 طباطبایی،)همچنین رجوع کنید به 

 (437 و 436  1400 طباطبایی ) 2

 (47 الس  1397 طباطبایی ) 3
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ویر لوت غیالبیًا ک«کی بیه رفر م یییکالت ک،  هیا ییا ص یعییدا از  ناز منطییه جنگعی  میازشن    بومی

. اما در دوز» اندی ییه فعسییفی، بهر» جسیید  از دسییداشردهای نظری دیگر ش بر یکس کندن«ی

ش ص یعید از ا  های جدیدشییناسیییرشیه رشششاردات بی وان با یبارت صهای جهان را، ن«یانسییان

شیود  های جغرافیایی ش اکوسییسید«ی، مانر از  ن ن«یبه سیخ  دیگر، شیهگیمذمت کرد. دیگرانا  

 دیگر بهر» نبرند.های فعسفی هم، از اندی هالوت کویرص ش ا مازشن جنگعیصکه ساکنان دوالی 

شناسییی ش  بییا اب ارهییای شییناخده شیید» دییوز» ملرفت   ، کییه خییود طباطبییایی طور ه«ان 

  1  رشدک دیگییران مییی   های ییاییید ش نظریییه شناسییی مدلییارف بییه سییرا  ممیی  زدن  رشش 

چنییی   از    اندی ییه طباطبییایی، در سیینج  ییییار    ، ه«ییه مندیییدان طباطبییایی نییی  بییالطبر  

 جویند.  بهر» می در یرصه نظر  ی  اب ارهای 

رسیید، قاید» بازی  های طباطبایی می ت به  زمودن نظریه که نوب   هنگام  ن    وانیم بنابرای  ن«ی 

ش ضیرشرت دشری جسید  از ص یعیدا سیخ     ا شیناسیی شاردا ی رشش ص در نکوه   ش   کنیم را یو  

را» را بر هرگونیه اندییاد    نیاخواسیییدیه،ای  گونیهبیه،  طبیاطبیاییرسییید کیه  بیه نظر میدر شاقر  بگوییم.  

 بندد. های خودش میشناسانه بر نظریهرشش

 

 

 

 

 

 

 اشاره  هند  «گرایک »  و سنتی  نظام  در  «فرد»  مفهوم  در(  Louis Dumond) دومو   لوئی  دضاوی  به  طباطبایی  نمونه   ضنوا   به 1

 با  آ   تمایز در»  که حالی  در. شادمی گفته  – نشاین خلو    ساالکِ  مانند –  جامعه  از  بیرو  کسای  به  فرد  که دهدمی  تو ای  و  کندمی

از هماا      دومو جاا  برای ساانج  دضااوی  طبااطباایی در آ   «اساات  جهاا   در  فرد  و  اجتمااضی  انسااا   کاه  فرد   جادیاد  مفهوم

 (394  1400طباطبایی  )چنین رجوع کنید به: هم (368 د  1395 جواد طباطبایی )جوید. بهره می «وارداتی شناسیروش»
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   «حق تعیین سرنوشتمردود دانستن » - 5بخش 

چی ی به ای  در ج«ر شورای شهر  هران  ج«هور اسبق  ی  رلیس، 1398در دوالی اردیبه ت  

طباطبایی  ری  شییو  دکومت مردمی ادار  فدرالی اسیتا. سیذس گفده بود که: صمطعوممطی«ون  

: ه ییدار داد که شینوشییت ش به  ج«هور اسییبقا  نیدی  مت ینوان صصییالدیت نداشیید  رلیس

را با گرشهی که  بحث مهم حاکمیتیج«هور اسییبق چه صییالدیدی دارد که چنی  ص قای رلیس

میان گذاشیییده اسیییت. با پایان یافد  دشر» ها نی  در ای  موارد فاقد صیییالدیت هسیییدند، در  ن

ج«هور نی  شیهرشندی بی  نیسیت ش اگر نظری داشیده باشید باید  ن نظر را ج«هوری، رلیسریاسیت

ای، در مسیییدیدل بییان کنید ش پیاسییی  بگیرد، امیا بییان چنی  مبیادثی، در چنی  سیییطح ییامییانیه

   1های سیاسی در شرن رجل سیاسی نیست.امناسبت

سیخ   به زیم طباطبایی،   شیود ای  اسیت کهای  سیخنان، در ذه  مخاطبان مدبادر میچه از  ن

ش  ،اسیتجامله یادی در صیالدیت افراد نه  ، اشییو» اندظام امور جاملهصش    اامر سییاسییصگفد  از 

بیان برای فطیایی مناسیب  -  2 رندی  به مثابه یکی از ن«ودهای قع«رشی ی«ومی -شیورای شیهر  نه  

های  اموری از ای  دسیت، در زمر» صبمثظاهراً طباطبایی ملدید اسیت که چنی  سیخنانی اسیت. 

از باال به  سیذس  ش  ا خاذ شیوند  اقع«رشی دشلدیصدر باید   ی دابیرمهم داک«یدیا هسیدند ش چنی   

 پایی  دیکده شوند. 

دربار» فدرالیسیم، موضیو  بمث ج«هور اسیبق  رلیسدرسیدی یا نادرسیدی مطالب بیان شید»  وسیر 

هم سیخ   ها ای  اسیت که طباطبایی بر امر صبا در ای  یادداشیت نکده قابل  رملبعکه م  نیسیت.  

داک«یت را به ینوان ی  اصیل  ئوری ،  گیرد ش  شیورد ش بر  ن خرد» میگفد ا ش ص کثر  را ا می

شیناسیاند. درسیت خالف  وصییه هانا  رنت که گفده بود: یگانه مرجر   یخی  محیالح ی«ومی می

بر ان شای خودکیامیه از ا بیا  خوی  ش ان شای ا بیا  از   –خودکیامگی ابدنیای  ن بر ان شاسیییت  ص

 

 . است من از (bold) تأکید - (ب  1398 طباطبایی ) 1

 (97  1396 آرنت ) 2
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ی، شیکعی از اَشیکال دکومت خودکامگش، بنابرای ،   –یکدیگر به شاسیطه هراظ ش بدگ«انی به هم  

ش  1با هم ی«ل کردن ش با هم سیخ  گفد  اسیت.انیسیت، بعکه ناقض شضیر ب یری ذا ی  کثر، 

 موزد ای  است که جامله فیر چه فردگرایی به ما میخالف  وصیه های  که نوشده بود که: ص ن

  2 ر است که  زاد باشد.ا ا هنگامی از فرد ب رگ

بر ای  رأی اسیییت کیه ش    زبیان میادری نی  مواضیییر م یییابهی داردطبیاطبیایی در بیام  موزش  

گیری دربار» زبان  محیییعی، در صییالدیت نهادهای داک«یدی اسییت ش باید به صییورت  حیی«یم

  3.به کعیه مناطق ک ور دیکده شوداجباری 

نظام فدرالی برای ایران مناسیب اسیت صبه ای  پرسی  که   4،به ینوان ن«ونه، صیادق زیباکالم

شیود ش  وضییمی دهد که از نظر اش، م یکالت ایران با دموکراسیی دل می، چنی  پاسی  می؟اخیر

. زیباکالم در رشیکردی مدفاشت با طباطبایی برد بمث ما راهگ یا اسیتدهد که برای پی اراله می

  نه  هسیدم،  ج«هوریت  مخال   نه. فدرالیسیم  موافق  نه  ش  هسیدم  فدرالیسیم  مخال  نه م : صگویدمی

]یلنی .  هسیدم  دموکراسیی  موافق م ...    موافق  نه  ش  هسیدم،  پادشیاهی  مخال  نه  ج«هوریت،  موافق

 مردم  ی  یالش» به نحیی  اگر.  خواهندمی  کردسییدان مردم  ی  یالش»  به  نحیی  که  چی ی ن  

 که زیادی  «اظ  به   وجه با   البده  م . اسیت دی یان ای   باشید،  فدرا یو سیاخدار  بخواهند  کردسیدان

  ما»،  کر» انگعسییدان،  یربسییدان،   مریکا، از  ایم  قدر ی رشزگاری  رشزی اگر  ملدیدم دارم، کردها  با 

 شیناسیممی را کردهایی بکنند، در»  ایران،  بییه  ش سینندچ بی  ش  ایران  بییه  ش مهاباد بی (  ها مریخی

  برای  ش  الکی  را  ای . ن یییونید جیدا ایران  از  یا   کننیدمی  پر  را در»   ن  ش  کننیدمی  را خیا   نیاخ   بیا  کیه

  ایرانی را خودشییان بسیییار ها  ن.  هسییدم ار با  در کردها  با  خیعی که  دانیدمی. گویمن«ی  شییلار
 

 (308  1396 آرنت ) 1

 (34  1394 هایک ) 2

 (ب  1395 طباطبایی ) و( ب  1398 طباطبایی ) 3

ما   برخی از دوستا  گما  داشتند که وجوهی از آرای میزس  خوانیبه هنگام مطالعه کتاب لیبرالیسم میزس در جلسا  کتاب  4

منتشر شده بود   1927بینانه نیست . به ویژه از این منظر که کتاب لیبرالیسم میزس  در نود و چند سال پی  در  ضمگرایانه یا واقش

های از آرای صاادج  اندیشاند. گزیدهمدارا ِ ضمگرای معاصار  دیگر چنین نمیا  سایاسای یا سایاساترفت که متفکرو این گما  می

اند که به چنین سوءتفاهمی پاس  گویم. چرا که زیباک م  به ضنوا  یک متفکر سیاسی زیباک م از این منظر انتخاب و معرفی شده

 معنای همراهی و پذیرش همه آراء و اندیشه ایشا  نبوده و نیست. بین شهره است. در ضین حال چنین گزینشی به ضمگرا و واقش
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 ی   ینوان  به. دانندمی ایرانی   ربی   شکیعی   ]شیرشی   قای از را خودشیان. دارند یخرلق ش دانندمی

  خواهیممی  ما  بگویند ها ن   ی   یالش»به نحیی   ش  شییوند، جدا  ایران از  بخواهند اگر  ملدیدم لیبرال

  1ادارند را دق ای  ب ویم، جدا

های  ش لیبرال های کالسیییکی مانند می ظ ش های ، لیبرال در میایسییه با  رای طباطبایی،  

ایطیای  2دربار» دق  لیی  سیرنوشیت  مدفاش ی مواضیر کامالً ، نی    مدرنی مانند میعدون فریدم  

 ن دق  لیی  سیرنوشیت که ما  ن صیمبت  جامله دارند. می ظ در ای  بار» ملدید اسیت که ص 

قدر ب رگ باشید که ی   ای اسیت که  ن کنیم، دق  لیی  سیرنوشیت سیاکنان هر منطیه می 

ممدشد» اداری را   ییکیل دهد. اگر ای  امکان شجود داشییت ای  دق  لیی  سییرنوشییت، به  

   3شد.ا ، باید چنی  می ها داد» شود    انسان    

دانید: صمسیییئعیه  غیر دکومدی می اندخیام زبیان  محیییییل را، امری  اف شن بر ای ، می ظ  

دیگر هیای مخدع  در کنیار ش در مییان هم  موزش در منیاطق پهنیاشری کیه مردمیانی بیا زبیان 

جا ای  پرسیی  که کدام زبان باید مبنای کنند، ملنای کامالً مدفاش ی دارد. در ای  زندگی می 

شجود دارد: دکومت،   دل ی  را»  جا فیر در ای    ... یابد می کنند»   لیی  اه«یدی  موزش باشید،  

   4نمو اجاز» نداشده باشند به مسئعه  موزش ش پرشرش رسیدگی کنند.ا دشلت ش قوانی ، به هیچ 

ملدید اسییت که: صبرخالف ای   حییور ضیی«نی مل«ول، ای   لیبرالی  ید رشیکردهای  نی  در  ری

ش یرضه   ادار»ها  رمی  مالی شوند ال اما به ملنی  شاقلیت که برخی از خدمات باید از طریق مالیات

ها  وسیر دشلت نیسیت. شقدی مسیئعه  رمی  مالی دل شیود، کار مدنری  رشش برای ارایه ای   ن

های های رقابدی ش ا کا به رششها به دسیت بنگا»یت  نخدمات غالبًا سیذردن سیازماندهی ش مدیر

مطابق با ترجیحاتی اـست که  شری شید» میان  ولیدکنندگان  مناسیب  یسییم منابر مالی ج«ر

تفاده ای  ای از ای  نو  را براند. پرشفسیور میعدون فریدم  طر  اسیدادانهابراز کرد»  کنندگاناـس
 

 (115  1398 وکیلی  و زیباک م) 1

2 self-determination 

 (150  1400میزس ) 3

 (157 و 156  1400میزس ) 4
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 محییعی که برای پرداخت  «ام یا بخ یی از شیهریه  های  رمی  مالی  محییالت ریخده اسیت: ب 

 نویسیییینیامخود    یاندخیابشیییود  یا فرزنیدان خود را در میدارظ  هیا داد» میکودکیان بیه شالیدی   ن

  1کنند.ا

گیری دربییار»  حیی«یم  قابییل قبییول بییرای   نهییا مرجییر  های  ملدید اسییت کییه  دیگر،به بیان  

ص رجیمیییات ، هیییای  محییییعی ای یییانزبان محییییل فرزنیییدان ش از ج«عیییه ج لییییات 

فرا ییر از  ییرمی  منییابر معییی  مسییئولیدیکنندگان خییدمات  موزشیییا اسییت ش دشلییت، محییرف

 ندارد. ای ان  محیعی  ه ینهبرای ک« 

گوید: صپاسیخی لیبرال به ای  پرسی  در  وصیی  رشیکرد لیبرالی به امور می 2 ل  جی«  رای 

ای با  لعق خاطر به اصیول لیبرالی چه شیکل ش شی«ایعی خواهد داشیت، ای  اسیت که ای  که جامله

مسیئعه به یهد» خود جامله اسیت. ای  جامله م«ک  اسیت  لداد زیادی کعیسیا داشیده باشید یا اصیالً  

 لداد کثیری نظام  موزشیی مخدع  داشیده باشید، یا دارای ی  نظام  موزشیی    کعیسیا نداشیده باشید،

... مهم ای  اسییت که در رشند دحییول چنی  ندایجی  زادی فردی ش دیوق انسییانی   شادد باشیید

: صه«ی  که گویدمی ی در شصی  جامله لیبرالیدیگرش در جای ایطیای جامله لما  شید» باشید.ا  

خواهد بود که م یداق ار یای های داشطعبی راد لیبرال م«عو از انج« ای پر از افگفده باشییم جامله

زندگی ایطیای یان هسیدند، دیگر چی  چندانی برای اضیافه کردن در ای  بار» که از نظر رابطه  زاد 

ش  هیا بیاییدصمیانید.ا بیه  لبیر رای ، رشیکرد لیبرالی در بییان افرادش بیا هم چگونیه خواهید بود بیاقی ن«ی

اما در  3گویا اسییت.جامله لیبرالی صندانمش صمحییعمت ی«ومیا  گی شییهرشندان زند  انبایدهای

ای از با مج«ویه بیی  صمحیعمت ی«ومیا جامله،   برای  ،دیش ناسییونالیسی   دیمارکسییسی  رشیکرد

ال مارکسیسدی، اجبارهای زندگی در جامله اید»ایم.  ش نبایدها برای زندگی شهرشندان مواجه  ها باید

 دارد. صمعیا ای سرچ «ه ل ناسیونالیسدی، زندگی در جامله اید» قیودمن ا  صطبیا یا دارد ش 

 

 . است من از (bold) تأکید - (71  1393 هایک ) 1

2 Alen James Ryan 

 (833 و 832  1398 مردیها   2012 راین) 3
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های  از منظر ی  لیبرال کالسیی ، برخوردی کامالً مدفاشت با مسیالعی از ای  دسیت دارد.  

م که در  ن مرزهای معی دیگر مانلی برای ک ی که م یداقانه اندظار شضیلیدی را می رغم ای  به ص 

کنم در هر  دانم، فکر می هیا نبیاشییید، ش ای  را یی   رمیان نهیایی می جیایی  زادانیه انسیییان جیابیه 

اش کنیم، هرگونه کوشیی  برای  میق ای    وانیم بررسییی ای که ما در دال داضییر می دشر» 

شید» دادن مواضیر از پی  کسیب گرایانه ش از دسیت  رمان منجر به بیداری ادسیاسیات شیدید معی 

که با   واند انجام دهد، در دالی خواهد شید ... قانونگذاری برای  سیریر ای  فر یند کار ک«ی می 

 وانید کیار بسیییییاری در جهیت هیایی کیه رش بیه کیاه  هسیییدنید، می بییدار کردن دسیییاسیییییت 

ن در  ( چنید نکدیه درخ یییا 91  –   90،  1392 هیایی ،  .ا   کردن ای  فر ینید انجیام دهید ملکوظ 

 سطور یادشد» از های  شجود دارد: 

کند، اما از سودمندی های  دیاشی یا دیوقی از ای  دست را به ینوان ی  اصل  ریید می ▪

 گوید. ش بهنگام یا نابهنگام بودن طر   ن سخ  می

دهد ش  ن را گرایانه قرشن گذشیده ه یدار میهای  نسیبت به بیدار کردن ادسیاسیات معی ▪

  1داند.بار میک ورها زیان برای  وسله اقدحادی

اما رشیکرد طباطبایی، یدم پذیرش دیوقی از ای  دسییت اسییت. طباطبایی اصییل ای  دیوق را 

 داند. قبول ندارد ش ددا سخ  گفد  دربار»  ن را در صالدیت شهرشندان یادی ن«ی

 محیییل  در انگار» لیبرالیسییدی، مواردی نظیر دفت  «امیت ارضییی،  محیییل به زبان معی  یا 

. اما در انگار» هسییدندبرای ایطییای  ن سییرزمی  مهم   شییانزبان معی( به جهت سییودمندی

 محییل زبان معی( به ینوان ی    نهناسییونالیسیدی، دفت  «امیت ارضیی یا  محییل به زبان معی  

 . هسدندمهم  ، رمان مسدیل از منافر ایطای  ن سرزمی 

 
ها درو  اتحادیه اروپا (  شااهد امکا  تردد آزادانه اروپایی1974هر چند که چند دهه پس از نگارش این ساطور توساط هایک ) 1

ها  نیاز از اخذ ویزا  امکا  تردد در کشاورهای دیگر را دارند. همه اینهساتیم. وانگهی  بسایاری از شاهروندا  کشاورهای مختلس  بی

   ها« نیست. انسا  آزادانه جاییجابه برای مانعی دیگر ملی دهد که »مرزهایمینشا  
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 ،نظری طباطبایی،  لیی  سیرنوشیت افراد جامله  در دسیدگا»رسید که به نظر میدر میام میایسیه،  

شیود که باید در صقع«رشی دشلدیا  لیی   های مهم داک«یدیا  عیی میای در زمر» صبمثمسیئعه

 1 کعی  شود. رشیکردی که در  لار  با فهم لیبرالیسدی است. 

 

 

 

 

 

گاه  به تقری  هیچ   (seccesion)  مادر کشاور  از اساتق ل یا  جدایی  ضم  که  اسات  این  بیانگر  جهانی   تجربیا   و مطالعا    نتایج 1

 گذشاته  تجارب   دیگر  ساخن  به. اسات  نبوده(  انساانی و  اقتصاادی توساعه  از  اضم) توساعه  هایشااخ   بهبود و  رفاه  افزای   متضامن

 شاده  انجام  هایپژوه   برخی. باشاد  شاده  رهنمو   مطلوبی  سارانجام  به  مادر  کشاور  از اساتق ل  یا جدایی که  کنند  رابت  توانندنمی

  بلکه   . اساات  نبوده جدایی  فع   از  متأرر  مادر   کشااور  از شااده  جدا کشااورهای  برخی  موفقیت  که   دهدمی نشااا   موزه  این  در

 ساال  در پاکساتا   نمونه   ضنوا   به. کرد جساتجو لیبرالی  اقتصاادی  رویکردهای اتخاذ  درصارفاً    باید  را  هاموفقیت  آ   هایریشاه

  از  دارد  نام بنگ دش  اکنو   که  کشاوری   1971  ساال  در و  آ   از  پس ساال 24.  شاد جدا هند  از جدید  کشاور  یک  ضنوا   به  1947

 بنگ دش  برای نه  و  اسات بوده  ساودمند پاکساتا   برای نه  جدایی   فع  خود که  دهندمی  نشاا   تجربی شاواهد. شاد جدا  پاکساتا 

  ناشای تنها پدیده  این هور   هساتیم   بنگ دش  انگیزشاگفت  اقتصاادی  رشاد  شااهد  اخیر دهه  طی  اگر. ضوایدی را در بر داشاته اسات

 بدل  جها   در  منسوجا    صادرکنندگا   بزرگترین  از  یکی  به  را بنگ دش  که  تحوالتی.  است  لیبرال  اقتصاد  یک  گرفتن  خدمت  به  از

 . است کشور آ  سرانه درآمد و اقتصادی رشد گرنمای  و ساخته

 بوده  تئوری  این  به  متکی  طلبانه جدایی  اقداما    از( دولت  اقتدار وجود مخالفا   یا)  هاآنارشایسات  از  برخی  حمایتاز ساوی دیگر   

 تا  نیسات  قادر  تنها نه  جهانی   تجربیا   اما. فرض شاود هادولت  اقتدار  کاه  با  مترادف   تواندمی  کشاورها   شاد   ترکوچک که  اسات

  شاد   ترکوچک پیامد  که  دهندمی  نشاا   تجربی  شاواهد و  هاپژوه   از  برخی  وارو    به  بلکه  کند  اربا    را  اینتیجه چنین  بروز

 . است نداشته دموکراسی یسعتض و دیکتاتوری احتمال افزای  جز به رمری – تربزرگ کشور تجزیه از ناشی – کشورها

   جادایی  مروج   هاایتئوری کاه  اساات بوده وجاه  این  باهضناایات    ماادر  کشااور  از جادایی  طرفادارا   دضااوی  باه  اضتناا  قاابا   انتقااد  آخرین

  دارندمی نگاه پنها  خود مخاطبا  منظر از را آ  یا کنندنمی محاسبه را جدایی از ناشی هایریسک غالباً

 80 و  70  هایدهه  در چین  تجربه  مث )  واقعی  تجاری  آزاد  مناطق ایجاد  امکا   مانند  سارنوشات تعیین  حق شاقوج  از  انواضی  بنابراین

  اند. تحقق یافته اقتصادی الگوی اص ح  بر مبتنی که چرا. ندابوده موفقیت قرین فدرالیسم  یا جدایی از بی  بسیار( می دی

 منطقه  فدرالیسام   خودمختاری  جدایی   مانند  –  سارنوشات  حق تعیین  اشاکال  تمامی  با لیبرالیساتی  مواجهه شایوه  به این اضتبار 

  از حاصا   واقعی  زیا   و ساود  محاسابه(  2) و  حق پذیرش(  1)  بر  مبتنی  –  آ   نظایر و  فردی  مهاجر    خانوارها   مهاجر    تجاری   آزاد

 . است ناسیونالیستی الگوی با متفاو   رویکردیچنین  طبعاً و است آ 
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 مصلحت عمومی  - 6بخش 

،  لری  الگوهای  لیی  محعمت طباطباییفکری  در  مواضر شرشد ش دیگر برای   گذرگا»ی   

چرا که موضییو  صمحییعمت هاسییت. ی«ومی ش شییناخت جایگا» مواضییر طباطبایی در میان  ن

 ی«ومیا ه«وار» از مبادث مهم در   ار طباطبایی بود» است.

 

 

 

 

 

 

 

 ا  کنماشیار» می 1به دش رشیکرد ،(6 جدشل مندرچ در  الگوهای  لیی  محیعمت ی«ومیاز میان 

 : دسدیابی به  حویری منسجم از ای  مفهوم میسر شود

(Iتعیین مصلحت عمومی توسط حکومت ): 

 ری  از برجسده ،  ش هاب    ش ، ارسطو بی درازدام  دارد ش    ی ی«ومی، قدمد ای  شیو» از فهم محعمت 

هرچنید کیه مدفکران دیگری میاننید جیان دیولی، شجو» مهم دیگری بر  ن  .  هسیییدنید  پردازان  ن نظرییه 

پرداخده  بررسیی  رای ارسیطو در بام صنظام سییاسیی مطعوما   نی  در   ار خود به طباطبایی  اند.  افرشد» 

داند. طباطبایی  رای  را برای  لیی  ای  مطعوبیت،  رمی  صمحیعمت ی«ومیا می   اش ش ضیابطه اسیت  

را    محییعمت ی«ومی کند: صاگر فرامانرشای یگانه، ه«ه یا گرشهی از مردم، می   بیان ارسییطو را چنی   
 

 (565 - 556  1396 راس  ) 1

 الگوهای تعیین مصلحت عمومی  (: 6جدول )

I  تعیین مصلحت عمومی

 توسط حکومت 

 پیشامدرنهای مطلقه دولت

 و ...( تیکهای مدرن )لیبرال دموکرا دولت

II   جمع عددی 

 های فردی  مصلحت
 رویکرد لیبرالیستی )کالسیک( 

III  مثابه مصلحت عمومی به

 حیات جمعی 

 محیط زیست  -گرمایش زمین 

 خلع سالح اتمی جهان و ...

IV  های  بندیگروهمصلحت

 خاص اجتماعی 

 منافع طبقاتی، مصالح امت، 

 مصالح جوامع جنسیتی،  و ... 
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کومدی درسیت خواهد بود، هرچند که ای  نظام سییاسیی صیورت  بر ر از نفر خحیوصیی بدانند، نظام د 

محیعمت  دکومت پادشیاهی، اشیرافی یا ج«هوری به خود گرفده باشید، اما اگر نفر خحیوصیی بر ر از  

نظام سییاسیی منمرف   – ددا اگر مانند ج«هوری اکثریت مردم فرمانرشا باشیند  – شی«رد» شیود    ی«ومی 

ها نفر خحییوصییی ی  فرد یا  کند که ددا اگر: صای  نظام جا از ارسییطو نیل می خواهد بودا ش ه«ان 

اند، زیرا یا باید کسانی را که در زندگی شهر سه«ی گرشهی یا ه«گان را در نظر داشده باشند، منمرف 

   1دارند، شهرشند ننامید ش یا باید از امور م در  به  نان سه«ی داد.ا 

هاب  نی  با اشیار» به  رای ارسطو دربار» محعمت ی«ومی،  رسید.  پس از ارسیطو، نوبت به هاب  می

طور اجد«ایی ها بهبر ای  رای اسیت که: صدرسیت اسیت که برخی جانداران مانند زنبورها ش مورچه

ها ج   شرد( با ای  دال  نشی«ار میها را موجودات سییاسیی بهرش ارسیطو  نکنند  از ای زندگی می

مند نیسیدند  هیچ راهن«ای دیگری ندارند، ش از  وانایی کالم بهر»ها ش امیال خحیوصیی خود  خواسیت

بنابرای  شیاید چه را که میدطیی محیعمت ی«ومی اسیت به یکدیگر  فهیم کنندک که بدان شسییعه  ن

  به ای  در پاسیی   هاب 2؟اکنندبرخی بذرسییند که چرا ابنای ب ییر نی  به ه«ان شیییو» ی«ل ن«ی

صمییان چنی  موجودا ی محیییعمیت ی«ومی بیا   گویید:عیه میش از ج«   شردپرسییی  پنج دلییل می

چار» کار   ید ش بندی ای  میدمات برمیسیذس به ج«رهاب    3ندارندا.محیعمت خحیوصیی  فاش ی 

ه«ان قدرت ی«ومی اسیت که ای  چی ،  صنویسید: داند ش میچی ی به نام قدرت ی«ومی می دمیان 

شیود. ای«ال یان را به سیوی محیعمت ی«ومی رهن«ون میدارد ش مردمان را در دال  رظ نگه می

هیای  نهیا را»  یرسییییس چنی  قیدرت ی«ومی کیه بدوان  دمییان را از هجوم بیگیانگیان ش از  سیییییب

د ش دیگر ممفو  بیدارد ش از ای یییان چنیان دراسیییت کنید کیه بدوانید از طریق کوشییی  خویی 

خوبی ش خوشیی زندگی کنند، ای  اسیت که ی  «رات ار  خودشیان را  غذیه ن«ایند ش بهشاسیطهبه

 «یامی قیدرت ش  وان خود را بیه یی     ش ییا بیه مج«لی از کسیییان شاگیذار کننید . . . ج«یایدی کیه 

شیود. ش ای  به  خواند» می  CIVITASیابد دشلت ش یا به ال ی  بدی  شییو» در ی  شیخ  شددت می

 

 (129 الس  1396 طباطبایی ) 1

 (191  1396 هابز ) 2

 (191  1396 هابز ) 3
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ملنی  کوی  ش ایجاد ه«ان لخویا ان ش یا  به سیخنی ممدرمانه( خداشند میرایی اسیت که  دمیان در 

  1ی اقددار خداشند جاشیدان، صعح ش  رام  ش امنیت خوی  را مدیون اش هسدند.اسایه

. دیولی بر ای  باشر اسیت  اسیت   لیی  محیعمت ی«ومی  وسیر دکومت مدافلان  از  نی   جان دیولی 

بر ل شم  رش از ای    ش  نباشیید   ه«سییان ی«وم با محییعمت ای ییان ش  رجیمات یاللق  م«ک  اسییت،  که  

 رای    4ش دیوید لخییییییییوی ،   3جی«  کاپوراسو   2شرزد.  رکید می  وسر دشلت    یخی  محیعمت ی«ومی  

نی     ها رجمان  نها منافر بعکه  ی نه مند اسیت که دربار» صدیولی یالقه  : کنند می دیولی را چنی   لری  

شقدی کیه    ددیا صیییمبیت کنید. بنیابرای  یی  منغلیت ی«ومی م«ک  اسیییت  میت  یر یر قرار بگیرد  

اند. برای مثال، مردم م«ک  اسیت که به خاطر هوای  لود»  ر یر شاقر ن ید» ی ی«ومی  مت ها رجمان 

]یلنی   ها  ن ، جان خود را از دسییت بدهند، شلی م«ک  اسییت از ار با  ی ا زشن در جو یا کاه  الیه 

 رجمان ی ا زشن به  در هوای پا  ش الیه  ها با مرگ  نا گا» باشیند. منافر  ن  UV-B اشیله ی میان رابطه 

که دیولی، دیوانگان، نا وانان ش جوانان را نی  به   کنند کاپوراسو ش لخوی  اضافه می   5.ا است  بدیل ن د»  

 . گوید ی ای  افراد سخ  می دربار»  6اف اید ش از ل شم صقیومیت دشلتا ای  گرش» می 

چنی  بیان رشیکرد صمحیییعمت دکومتا ش صلیبرالیسیییما را ای   «ای  میان دش، 7شخندی براشن

مدفکری اسیت که مفهوم خود لینی امر سییاسیی را به صیرادت بر پایه  8کند: صکارل اشی«یتمی

 

 (191  1396 هابز ) 1

برخی از    چنینهم و مند هساتندض قه  فودهافسات  یا  گازدار  هاینوشاابه  سایگار   مردم هنوز به مصارف برخی از  فرض کنید که   2

آور اسات و مناسابترین سااضت  ها زیا خوابند. اما پزشاکا  معتقدند این نوع مواد غذایی برای سا متی آ دیرهنگام می شا مردم  

بر ضهده دولت اسات و این الگوی   اسات. به اتکای دضاوی جا  دیوئی  مسائولیت تشاخی  مصالحت مردم  12خواب پی  از سااضت  

 انتهای دولت در امور جامعه منتهی شود. تواند به مداخله بینظری می

3 James A. Caporaso 
4 David P. Levine  

 (29  1392 لِوین  و کاپوراسو) 5

  . است رفته کار یا قیمومیت به قیمومت معنای حضانت است که مترادف با در . قیّومیت6
7 Wendy Brown 

 Carl) ( را باه اضتباار آرای کاارل اشامیتpranante bergrifee) کنم کاه طباطباایی  مفااهیم آبساتنیادآوری مای 8

Schmitt  ) الاس   1397 تار رجاوع کنیاد باه )طباطباایی در دستگاه نظری خود به خدمت گرفته اسات. بارای مطالعاه بی

 (645  و 1395 )طباطبایی ( 38



 1400 ماهآبان  7 – اتفاق شهراممؤلف:  / ناسیونالیسم؟ یا لیبرالیسم سویبه طباطبایی، جواد

 VER 5  پنجم ویرایش  –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسه

65 
 

که م هور است اش«یت امر سیاسی را با  «ای  دشست/دش«  یکی سازد. چنانیت میمفهوم داک«

داکم کسیی اسیت که ک«یت ش فلل ملرف  ن اسیت: گرایی نی  ه«ان  جعی دا داند ...  حی«یممی

 –ش شاکن  به شضیلیت دشسیت/دشی«  نی  فلل امر سییاسیی اسیت . گیرددربار» اسیدثنا   حی«یم می

هنجارش کرد. ی«ل سیییاسییی که از هنجار  وان بهاش کرد نه می وان مدشنشاکن ییی که نه می

  1زند.ارا نی  به هم می  ی لیبرالی امر دیوقی ش امر سیاسیدلها ب رد، از قطا ملمی

: صشیییاهیان بر مردمیان 2کنید وصیییی  می  ن را چنی  رنیت  کیه  اسیییت شضیییلیدی  ای  ه«یان 

  3کنند ش محعمت بر شاهانافرمانرشایی می

خواهی فعسییفه سیییاسییی دیاشی ارسییطو را صمبیی  گرای   زادینی  از ی  سییو،  طباطبایی 

امیا در  وصیییی  مفهوم محیییعمیت ی«ومی در  یاری  ایران    4،دانیدارسیییطوا در زمیانیه خودش می

های دشر» اسیالمی در  ری  مفاهیم ه«ه سییاسیدنامهگوید: صمفهوم محیعمت ی«ومی از ی«د»می

ای را از کاربرد  ن در مجعس اشل ]دشران م ییرشطه  چه ای  مفهوم سیییاسییدنامهایران بود، اما  ن

جعس، نخسیدی  بار، مرجر   یخی  محیعمت،  کند، ای  نکده اسیاسیی اسیت که در ممد«ای  می

ها ای  مرجر مردم نیسیدندکه  ن«ایندگان معت به یاری خرد ج«لی بود، در دالی که در سییاسیدنامه

 5 وانند درست را از نادرست   خی  دهند.افر  بر ای  است که ن«ی

(IIمصلحت عمومی به )های فردی:مثابه جمع عددی مصلحت 

مندسیب به قواید نظری ت ی«ومی،  محیعم شیناسیاییدر   مدرخر ر  دشران مدرن ش رشیکردی  

محییعمت ی«ومی چی ی به   در ای  الگوی نظری، سییت. بندام اهای پس از جرمی بندام ش لیبرال

 ری  سخنانی است های فردی ایطای ی  جامله نیست. صنفر جامله از یامج  مج«و  محعمت

د. شییوشییگفدی نیسییت که ملنای  ن اغعب گم میشییود. جای که در مدون اخالقی ینوان می

 

 (58  1400 براو  ) 1

 ( Rohan)  روها  سیاسی نظریه 2

 (111 ؛1395 آرنت ) 3

 (217 و 131 – 129 الس  1396 طباطبایی ) 4

 (196 و 195 الس  1398 طباطبایی ) 5
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داشییده باشیید، ملنی  ن چنی  اسییت: جامله ی  هیئت موهوم اسییت که از   یهنگامی که ملن

اصیطال  ایطیای  ن هسیدند. بنابرای  نفر جامله کدام اسیت؟ اسیت که بهاشیخا  منفرد مرکب 

گفد  از نفر جامله  دهند»  ن. بدشن در  نفر فرد، سیخپاسی : داصیل ج«ر منافر افراد   یکیل

کند: صسینج  گرای  کعی هر ی«ل که بر منافر ی  ش در جای دیگر  حیریح می  1بیهو» اسیت.ا

شود که به نظر میرسد جامله  ر یر داشیده باشید به  ر یب زیر اسیت: ای  سنج  با افرادی  غاز می

  2پذیرد.ا ر  ر یر میمنافل ان از  ن ی«ل مسدییم

  رکیدچنی    ش اش در ای  بار»  نی ، محعمت ی«ومی، مفهومی شابسده به فرد استاز منظر های   

شییود، ، که جامله به خاطر  ن سییازماندهی میهدف مشـترکیا   آرمان اجتماعیص:  شرزدمی

اه عمومی،  خیر عمومیطور مبه«ی بیه ینوان  مل«والً بیه افع عمومیییا    رـف  وصیییی     مـن

«ید که ای  اصیطالدات برای  لیی  ی«ل خاصیی، ملنی  وان فهشیود. بدشن  رمل زیاد هم میمی

های بسیییار کامالً شاضییمی ندارند. رفا» مردم مثل خوشییی ش سییلادت ی  فرد بسییدگی به هدف

طور کافی در ی   وان بهشیود ش  ن را ن«یزیادی داردکه در  نو  ناممدشدی از  رکیبات یافت می

  3هدف شادد ابراز کرد.ا

اصییول فردگرایی ش لیبرالیسییم کالسییی ، بر ای  باشر هسییدند که انک ییاف اما چرا پیرشان 

صمحیعمت ی«ومیا ملنی کامالً شاضیمی ندارد ش اصیوالً میسیر نیسیت؟ پاسی  های  رششی  اسیت: 

های قدرت  حیور ما  گیرد که ممدشدیتصای  امر صیرفًا از ای  شاقلیت غیر قابل انکار ن یرت می

  4ه بخ ی از نیازهای جامله را به  حور خود  شریم.ادهد ک نها ای   وان را به ما می

 

 (1239  1399 لنکستر ) 1

 (1237  1399 لنکستر ) 2

 (106  1390 هایک ) 3

 (108  1390 هایک ) 4
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 وانیید مییدیی باشیید کییه قییادر اسییت گوید کییه هیییچ مرجلییی ن«یبه سخ  دیگر، های  می

 ییا از موضییر ییی  ییییل کییل، محییعمت ی«ییومی جاملییه را شرای صج«ییر منییافر خحوصییی 

 2مماسبه کند. 1ه«گانا

«ومی، چی ی شرای صج«ر منافر  شانگهی ی  شجه دیگر ماجرا ای  اسییت که اگر محییعمت ی

خحیوصیی ه«گانا باشید، باید  وسیر ی  مرجر ذیحیال  در جامله ک ی  ش مبدل به قانون شیود. 

چنی  پاسی  اما ای  مرجر ذیحیال  ش خیرخوا» کدام اسیت؟ جی«  پا ری  گانینخ به ای  پرسی ، 

ه بایث اندخام مجدد  کنند کگیری میهایی را پیدلمداران شاقلی مل«والً را»دهد: صسییاسیتمی

هایی که از نظر اقدحیادی کار مد ری  دلها ک«  کند، نه را»ها شیود یا به د م سییاسیی  ن ن

کنند م«ک  اسیت اکثریت را خوشینود کند یا به خواسیت ی  ها اندخام میباشید. سییاسیدی که  ن

  3نفوذ باشد، اما ل شمی ندارد کار مد ری  سیاست باشد.اگرش» ف ار ذی

طبایی  رسییس یعوم انسیانی ش یعوم اجد«ایی جدید را مرهون ظهور مفهوم نویی از انسیان در  طبا 

گوید: صپیدای  مفهوم فرد با دیثیت درشنی  زاد ش دارای دیوق انسانی غیر  داند ش می دشران مدرن می 

طعیب ی خوا» ش برابر هیایی کیه  یدشی  چنی  مفهومی دارد، برای جیاملیه  زادی قیابیل نسییی ، بیا ه«یه  یالی 

 

 (129 الس  1396 طباطبایی )اشاره به تقریر طباطبایی درباره آرای ارسطو  1

  جمش»  و  دارناد اصااولی تفااو   بنتاام  گرایااناهفاایاده  رویکرد باا هاایاک  ماانناد هااییلیبرال  مباانی  کاه  اساات مهم   رایس  این باه  توجاه 2

  دربااره  گرافاایاده یاک منظر  از میا  اسااتوار   جاا  مث ً.  داننادمی لیبرالی  هاایارزش حفت باه مقیاد  را «فردی  هاایمصاالحات ضاددی

 کسای  اگر. کند  دفاع  آ   بر  من  مالکیت در  بایدمی جامعه که  چیزی  داشاتن یعنی  من   نظر  از  داشاتن  حق: »که  اسات معتقد  ضدالت

(  143   1399  می  .« )ضمومی  فایده  مگر  بیاورم او  برای  توانمنمی دلیلی  هیچ  من   [؟]  باید جامعه  چرا  بپرساد   من  از  اشاکال  مقام  در

 به  و  آورندمی دسات  به  ضمومی  فایده  از  را خود  مشاروضیت  آ    نظایر  یا  ضدالت  مانند  مفاهیمی  می   چو هم  گرانانیفایده  باور  به

 را  ایراد این  لیبرالیسم   از  استنباطی چنین  به  گراییفایده  منتقدا ( 145   1399  می  . )نیساتند «خود پای  بر ایساتاده»  اصالی  مثابه

 خود این  و  باشاد داشاته  افراد  آزادی  یا  مالکیت  سال   به  تمای    «ضمومی  فایده»  از  برخاساته  اراده اسات  ممکن  که  دانندمی  وارد

  باور  به.  باشااد  افراد  «طبیعی حقوج»  ناقض  نباید  «فردی  هایمصاالحت  ضددی جمش»  که  چرا  اساات؛  لیبرالیساام  هایارزش  ناقض

 هایسانت  و  هانظم  به  محصاور و نیسات  نامتناهی  مفهمومی   «فردی  هایمصالحت  ضددی جمش»  هایک   مانند  ک سایکی  هایلیبرال

  را جامعه  هایبنیا   دکارتی   خردباوری  به  اتکای  با تا باشاد  داشاته تمای   که  فردگرایی  نوع  آ   اضتبار   این به  و  دارد معنا  اجتماضی

 دو  با  جااین  واقش  در  ک ین   پیتر  توصیس  به.  شد خواهد  منتهی  گراییجمش  انواع  به  کند   رو  و  زیر –  ضمومی  فایده  استدالل  با حتا  –

 لیبرالیسام  و  دارد  قرار  گروه  این در  حدودی تا  میزس  که  ایقاره  گرایفایده و  خردگرا  لیبرایسام:  داریم  کار  سارو  لیبرالیسام نوع

 . است آ  نمایندگا  از یکی هایک که انگلیسی اندیشه سنت بر مبتنی

 (56  1393 گانینگ ) 3
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غربی اسییاسییی بود» ش رشندی را به دنبال داشییده اسییت که شییکافی ژرف میان ج«ایت ش جامله ش  

،  2اما به دنبال  ن به نیل از لولی دشم     1چون دش دنیای مدفاشت ایجاد کرد.ا گرایی هم فردگرایی ش کل 

 راهگ ا است.    ای  نوشده کند که  گاهی از  ن برای در  دیاشی  به نکده بسیار مه«ی اشار» می 

گوید: صاز ای  دیث، به نظر لولی دشم  ،  فاش ی میان جان ال ،  دام اسی«یت، ش  می طباطبایی

دیود ریکاردش، از سیییویی، ش مارکس، از سیییوی دیگر شجود ندارد ش مارکس به رغم نیادی خود از 

با مبانی نظری  نان در  رکید بر  ایدلولوژیکیای  بانی نظری اقدحیاد سییاسیی به ینوان شیالود»م

البده م«ک  اسییت مطالله برخی از   3شییناسییی جدید موافیت اصییولی دارد.ااصییالت فرد ش انسییان

دیاشی مارکس دربار» فرد ش جامله،  حیویر مدفاش ی در ای  بار» به دسیت بدهد. مانند ای  ج«عه از 

مارکس که گفده بود: صجامله یبارت از افراد نیسیت، جامله مج«و خ رشابر ش مناسیبا ی اسیت که 

  4ای  افراد در  ن قرار دارند.ا

 وان از ی  سیو، بر اصیالت فرد ش در بمث طباطبایی، ای  اسیت که می  در خور  وجهاما نکده 

گرایانه سیوسییالیسیدی  ج«ر  شیناسیی جدید موافیت اصیولی داشیت ش از سیوی دیگر، بر دیاشیانسیان

  یا ناسیونالیسدی( پاف اری ن«ود. 

مثابه ج«ر  رسید که طباطبایی، در  خال  با الگوی لیبرالیسیدی صمحیعمت ی«ومی بهبه نظر می

های فردیا، الگوی ص لیی  محیعمت ی«ومی  وسیر داک«انا را سی اشار پیرشی یددی محیعمت

به ای  ملنیا که از منظر طبیاطبایی، محیییعمت ی«ومی،   ر بر من لت  ن  رکیید دارد. داند ش بی می

 له شجود دارد ش قابل   خی  است. مسدیل از نظر  رای افراد جام

 

 

 

 (394  1400 طباطبایی ) 1

2 Louis Dumond 

 (395و  394  1400 طباطبایی ) 3

  ( 54  1396 کوهن )  1859 مارکس 4
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 اخالق عمومی  ملی برایمرزبندی  - 7بخش 

های برجسیده  ، یکی از شیخحییتامیرزاصفراهانی یا میاممیام م یهور به قالمقالممیرزا ابوالیاسیم  

  1ای برخوردار است.است ش ن د طباطبایی نی  از من لت شیه»سیاسی ش قابل اددرام در  اری  ایران 

رشیکییرد اش بییه اخییالق ی«ییومی اسییت.  بییه میییرزا،  طباطبییایی  یکی از شجییو» مییورد یالقییه  

شیی«ال ایییران  خواسییدند در  هییا می انگعیس گوییید: ص طباطبییایی در شصیی   رای میییرزا می 

کنیید. قییالم  منییافلی داشییده باشییند ش شقدییی شزیرمخدییار انگعسییدان بییا قییالم میییام صییمبت می 

ها جییای پییایی در  دهم کییه انگعیسییی گوییید میی  بییه هیییچ شجییه اجییاز» ن«ییی میییام بییه اش می 

گوییید میی  بلییید  کنیید ش می ش«ال برای خودشان باز کننیید کییه اییی  را بییه لنییدن گیی ارش می 

هییا یهدنامییه  دوان بر میید. میییرزا بییه میی  گفییت مجبییور بییودم بییا رشظ دانم از پس میرزا ب می 

را اجییرا    ام  امییا  ن هییا امدیییاز داد» دهم. اگییر هییم بییه رشظ بنویسییم امییا بییه شیی«ا امدیییاز ن«ییی 

در  برییی  بییود ش طییرف اصییعی اش    میییرزا : ص اف اییید می ا ش  کنم بییه مییردی یییا بییه نییامردی. ن«ی 

ل ندارنیید ش جنییخ بییه پییول نیییاز دارد ش باییید از  فدملعی شا» در  هییران بییود. در  ن زمییان پییو 

گوییید دربییار  هییران دربییار رشییو» اسییت اگییر پییول ندهییید   مد که نیامیید. میییرزا می  هران می 

گوییید از ه«ییان جعییوی درم بییه ه«ییه پییول بیید»  رشد. بییه فرسییداد» خییودش می کار پی  ن«ی 

باییید دفییا  کییرد  کنیید کییه: صپییس از ک ییور  جییا  رکییید می ا ش در ه«ان  ییا بییه  خییر برسییی. 

   2ا گویدک به نام یا به ننخ ه«انطور که ماکیاشلی می 

 ری   نویسییید: صمهمکنید ش میدر جیای دیگری طبیاطبیایی ای  الگوی اخالقی را بیاز کرار می

مییام، به مردی یا نامردی اسیییت. در منیاسیییبیات مییان شظیفیه دشلت معی ش منیافر  ن به  لبیر قالم

یی  مردانگی اسیتک ای  مطعبی نیسیت که بدوان با اخالق  امردانه، ها، نامردی، در شیرایر ندشلت

  3طعبانه فه«ید.ادق

 

 (48 - 37 و  1395 طباطبایی ( )596  209 – 183 د  1395 طباطبایی ( )61 الس  1397 طباطبایی ) 1

 (1393 طباطبایی ) 2

 (312 الس  1398 طباطبایی ) 3
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چنی  در ا ر دیگری در  وصییی   رای سییلدی در بام اخالق نوشییده بود که اش: طباطبایی هم

 وان در ممدشد» ال امات  «ای ی میان دش گونه اخالق خحیوصیی فردی ش اخالقی که میسیلدی ص

.  ردیدی نیسیت که، در قع«رش خحیوصیی، سیلدی ایدیاد دفت قدرت ریایت کردمنطق کسیب ش  

داشییت که باید مهر شرزید ش راسییدی پی ییه کرد، اما ای  اخالق خحییوصییی را پیوسییده ش در ه«ه 

اف اید بر ای  دیاشی میای از سیلدی،  سیذس با یاد شری گ ید»  1ا وان ریایت کردها ن«ییرصیه

 که اگر قادر شود بر  و نبخ اید.که: صبر یج  دش«  رد«ت مک  

 دش«  چیو بینی نیا یییوان                  الف از بیرشت خود میی ن 
 مغ ی است در هر اسدخوان                  مردی است در هر پیره  

ای ملنا پیدا شجود ندارد، بعکه هر ی«عی در شیرایر شیه»در قع«رش مناسیبات ی«ومی اخالق یام 

  2های دال ش گذشده استاناظ  بر سودمندیکند ش  می

  3 ر در  وصیی  اندی یه هگل در بام اخالق ی«ومی شیایان  وجه اسیت که طباطبایی، پی  

گفدیه بود کیه: صپس میدرنیدیه در نظر هگیل یلنی ای  کیه مییان درشن ش بیرشن ه«یاهنگی ایجیاد  

شود ش به  لبیری، اخالق درشنی با اخالق بیرشنی یا اخالق فردی با اخالق مناسبات شهرشندی 

   4گیرد.ا سیاسی ش اجد«ایی به شددت برسند ش در ای  شددت است که مدرنیده شکل می 

پی یینهادی اش ل  رمل در نگا» طباطبایی، درسییدی یا نادرسییدی الگوی اخالقی  قاب و»شج ی ازیک

 بعکه مرزبندی صمعیا  ن است.  5نیست.

مردی یا نامردیا یا صبه نام یا به به  ص ای چوناخالقی سییرم ییقجا اسییت که اگر نکده ای 

باشیید، چرا مرزبندی  ن باید   موجه ش صییوابیالگوی یا صبر یج  دشیی«  رد«ت مک ا،    ،ننخا

ای  یا  وصیییه  اسییت  ناموجه ش ناصییوامصمعیا ش صمعتا باشیید؟ ش اگر اسییاسییًا چنی  رشیکردی 

 

 (323 ج  1395 طباطبایی ) 1

 (324و  323 ج  1395 طباطبایی ) 2

3 Public Ethics 
 (56 اول  طباطبایی ) 4

 نیست.  ااین وجه از ماجرا مو وع بحث م 5
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ش م یرشییت باید  نها از مرز صمعیا ش صمعتا به بلد شجاهت  پس به چه سیبب 1،پی یامدرن اسیت

بایی،  لار  منافر یل نیسیت که شادد  معیعی طباطبایی صمعتا اسیت ش طباطیابد؟  یا به ای  دلب

 کند؟ها جسدجو میامعتصرا ه«وار» بی  

فر  کنید کییه دیی م رقیییب در اندخابییات پارل«ییانی  یعییب کییرد» اسییت ش دیی م شیی«ا نییی  

برگردانیید ش شییرایر را   مدلییادلیای  فرصت را دارد کییه بییا  یعبییی م ییابه، اشضییا  را بییه دالییت  

اید ش سییر شیی«ا کییال» رفدییه ای بسییدهفر  کنییید قییراردادی بییرای خرییید خانییهکند.     ریادالنه

ییی  اقییدام غیییر اخالقییی بدوانییید کعیییه نسیی  قییرارداد را بدزدییید است که بییا   اما ممد«لاست.  

فییر  کنییید کییه ییی  افسییر   گا» چنی  قییراردادی منلییید ن یید» اسییت.ش مدیی شوید که هیچ

-  انمربییو  بییه شیییو» راننییدگی  -  پعیس شیاد، قحیید دارد کییه شیی«ا را بییه ییی  یعییت شاهییی

دالر رشییو» بییه مییرمور پعیییس،   20 وانییید بییا پرداخییت  دالر جری«ه کند. اما شیی«ا مییی  150  مبع 

نییامردی، در شییرایر  یییا  ئییوری ص دالری خییال  شییوید. 150 نایادالنییه از شییر جری«ییه

 ایییم از اخییالق خحوصییی ش  ا را در کعیییه شییئون زنییدگینامردانییه، یییی  مردانگییی اسییت

 یا خیر؟ یا فیر مرز صمعیا برای  ن قالل هسدیم.  مپذیریمی  ی«ومی(

ظ، مواجه  مدفاش ی با موضیو  می در میام میایسیه با  رای طباطبایی، لیبرال کالسییکی مانند 

اما از سییوی دیگر،  2صلیبرالیسییم بر اسییاظ اصییول خواسییدار رشاداری اسییت.ا:  نویسییدش می دارد

نارشاداری نارشادار باشیید ... باید ه«ه کسییانی را که رشیکردی صلیبرالیسییم باید در برابر هرگونه 

  3اند به ریایت ددشدحر خود فراخواند.انارشادارانه در پی  گرفده

 ید که ناگ یریم  ا دیگران را مجبور به سییخ  دیگر، می ظ ملدید اسییت که مواردی پی  می

یعی می ظ صمعیا نیسیییت ش از قیانونی خود  جیاشز نکننید. امیا شادید  معکنیم  یا از صدیدشدحیییرا 
 

  طول در  هادوره  بیشاتر  در: »نویسادمی  مدر  جامعه  در  ضمومی  اخ ج  باب  در  وبر  ماکس  آرای ایضااح   مسایر  در  ساوئدبرگ   ریچارد 1

 یا  هاغریباه  با   الماانه  رفتاارهای که حالی  در  شااده   ترغیا  خود  خانواده یا  قبیلاه  با  اقتصااادی معاام     از خودداری  به  فرد  تاری  

  سااا یک  رفتاار  کهچناا آ   ندارد  وجود  مدر  جامعاه  در  گوید می  وبر  کهچناا    «دوگانه  اخ ج»  این. اساات  بوده  مجااز هاخارجی

 (257  1397 سوئدبرگ .« )شودمی تلقی «اشتباه» همگا   با نداشتن

 (89  1400 میزس ) 2

 (88  1400 میزس ) 3
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ها  طییادی میان سیییاسییت داخعی ش خارجی شرزد که: صبرای لیبرالرش بر ای  مهم  رکید میای 

شجود ندارد ش ای  پرسی  که  یا مالدطیات سییاسیت خارجی بر مالدظات سییاسیت داخعی اشلویت 

  1ای است.ادارد یا بریکس ... در نظر  نان پرس  بیهود»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (145  1400 میزس ) 1
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 نظریه سیاسی ملتغیبت اقتصاد در  - 8بخش 

 مصالح ملی:تعریف  غیبت اقتصاد در   -الف

 ...صنظریه سییاسیی هر معدی، ه«ان نظریه گوید: می معتنظریه سییاسیی طباطبایی در  لری  

است. زیرا از سویی، هر معدی منافر مادی م خحی دارد ش هدف ه«ه نهادهای   مصالحش    منافع

 ن منافر اسییت، اما از سییوی دیگر، هر معدی، با  وجه به جایگا»  اریخی ش دشلدی ناظر بر  رمی  

 ری  پیدییدارهیای ای  نی  دارد. یکی از مهممصــالحی  هیا دارد،  مییامی کیه در مییان دیگر معیت

معت باشید. زبان  واند موجب ار یا  میام برای ی  زبان ش فرهنخ ی  معت اسیت که می مـصالح

فرانسییه برای ج«هوری فرانسییه، انگعیسییی برای بریدانیای کبیر ش زبان ش فرهنخ  مریکایی برای  

  1ایاالت مدمد» از ه«ی  محالح است.ا

دشلیت، طبیاطبیایی -عیترسییید کیه برخالف فهم لیبرالیسیییدی از مفیاهیم مدر یب بر مبیه نظر می

 ای  نظریه قالل نیست. شجو» اقدحادی  ایدباری برای

فر  کنید که مدرصیید خرید لنت  رم  برای خودرشی خود ان هسییدید ش فرششییند» قطلات 

کند. ملیار شی«ا برای خرید لنت ش  ل«انی را به شی«ا پی ینهاد می ایرانیخودرش، سیه نو  لنت هندی،  

. ملیار ش«ا برای چنی  اندخابی باشدخودرشی ش«ا دداکثر ای«نی  مدط«  ای است که رم ، گ ینه

شیناسیید  نیسیت. شی«ا  ل«ان را به ینوان ک یوری می  یش  ل«ان 2یهنداسیاطیر یا زبان   میانمیایسیه 

، BASF  شاگ ، بوش،فولکس،   بن ، بی.ام.دابعیو.مرسییدظبایر، ملدبری چون زی«نس،   برندهایکه 

 کننددر  ن فلالیت می  ش ششلفسیبورگ  های فو بال بایرن مونی ، دشر «ند، شیالکهباشیگا»دای«عر ش 

ه ددا کچنان نای  برندهای ملدبر اقدحادی است.   صبرند  ل«انا مدر ر از . در ی«لاند(کرد» یا می

  وان صهویت معیا  ل«ان را در غیام ای  برندهای اقدحادی  حور ن«ود.  امرشز به سخدی می

 

 (125 الس  1398 طباطبایی ) 1

باستا  ایرا  به دست ما رسیده است«  هایی است که از دوره طباطبایی معتقد است که کلیله و دمنه  یکی از »ارجمندترین نامه 2

 (116 ج  1395 طباطبایی )شناسد. ای از مصال  ملی درخشا  هند  میرا به ضنوا  یکی از منابش آ   نمونه تنتره« و »پنجه
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 نها ناشیی از در دنیای ما، کنونی فرانسیه، بریدانیای کبیر یا ایاالت مدمد» ار یا  میام  شانگهی، 

در  بسییاری دیگرنیسیت که اگر چنی  بود،  -در چارچوم  لری  طباطبایی  –شیان  محیالح معی

 وانسیدند بخت ای  را داشیده   ر برخوردار بودند ش میاز محیالمی غنی   -ش از ج«عه ایران   -جهان 

 شانه  نان بر جایگاهی م ابه جعوظ کنند. بهباشند که شانه

سییایر یناصییر  واند بسیییار بی  از دارد که می اقتصـادیدر دنیای امرشز، هر معدی ی  شجه  

ــر میعیاردها   1، موجبات ار یا  میام  ن ک یییور را فراهم  شرد.مورد ینایت طباطبایی ملی عناص

که با زبان  ل«انی  شیینایی نداشییده باشییند، یا چی ی از انسییان در سییراسییر جهان، م«ک  اسییت 

  ک را ن یناسیند   3یا درشاز» براندبورگ  2های قبایل ژرم  ندانند یا ن یان اسیاطیری ییام  ل«اناسیطور»

به بیان دیگر، در دشران دیات جوامر   شناسند.را به خوبی می  ابایرن مونی صش   ابی.ام.دابعیو.صاما 

هاا بخ  مربو  به  ن هایشیخحییتهای اقدحیادیا ش صصینلدی، صکاالهای  جاریا، صبنگا»

 دهند. را   کیل می مصالح ملیقابل ایدنایی از 

گوید: اه«یت شجه اقدحیادی نظریه سییاسیی معت مینهاد در بام  غنیبه ه«ی  دلیل اسیت که 

گیری ی  معت بدشن یالیق م یدر  ی«ال نام«ک  اسیت ... باید دقت کرد که م یدرکا ی صشیکل

پارچه کردن  داد مدفرق  نهایی کافی نیسیت ش ا فاقًا  نچه در ی مثل زبان، قومیت، یا فرهنخ به

  4وندهای اقدحادی ش سیاسی است.امعت، در ملنای مدرن  ن، اه«یت درجه اشل دارد پی

 : پدیده »گریز از مرکز«   تعریف   در   سیاسی   اقتصاد   غیبت   - ب 

   طبیاطبیایی ه«وار» نگران صنیرشهیای گری  از مرک ا درشن ک یییور اسیییت. بیه ینوان ن«ونیه،  

اندازند. اما طباطبایی ه«ی یه شجود نیرشهایی که قحید دارند  ا  «امیت ارضیی ایران را به خطر 

 
 به زبا  میزس  انساا  موجودی نیسات که یک وجه اقتصاادی جداگانه و یک وجه سایاسای جداگانه داشاته باشاد و این دو ربطی به 1

 هم نداشته باشند. 

2 Coat of arms of Germany 
3 Brandenburg Gate 

 (148  1396 نژاد غنی) 4
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در ای  بیار» طبیاطبیایی    1کنید. رشنی ش بیگیانیه ملرفی می ی یوامیل ب ای  نیرشهیا را نیاشیییی از  وطئیه 

اند، نه سییاسیی های گری  از مرک ، که بر دسیب  لری  ج لی هسیدند، نیرشهای گوید: صنیرش می 

 واند در مناسیبات لی در صیور ی می   قع«رش کل اسیت. ج  سییاسیی   اجد«ایی. مکان رابطه نیرشهای 

قدرت ش رابطه نیرشهای سیییاسییی شارد شییود که خود را به ینوان کل  لری  کرد» ش کل را به 

ن  کل اسیت یا به کل شید  ینوان کل پذیرفده باشید، زیرا ج لی که از کل نباشید، ج   نیسیت، یا

هیای مییان نیرشهیای  گرای  دارد. شارد شیییدن در منیاسیییبیات قیدرت نییازمنید رییاییت قوایید  ن  

که  ن یی نی  ناظر بر نیل به شدد ی باال ر نباشید،  ن  اجد«ایی نیسیت، سییاسیی اسیت، چنان 

   2بعکه میدمه جنخ است.ا 

به  ن پرداخت،   وان  جا ن«یصی  نکده اسیدرا هیکی مهم، که در ای گوید: یا در جای دیگر می

بمرانی است که ک ورهای پیرامونی ایران در درشن با  ن دست به گریبان هسدند ش بخ ی از  ن 

های از نیرشهای کنند. دامالن درشنی ای  بمران ک ییورهای پیرامونی گرش»را به ایران صییادر می

 3گری  از مرک  در ایران هسدند که در شرایر کنونی چال  مه«ی است.ا 

نویسید: صنیرشهای گری  از مرک  در ای  بخ  از دنیا دامالن سییاسیی ش باز در جای دیگری می

های پان  ورکی، پان کوردی، پان یربی ...  مدلار  هسیدند: از سیویی، به ینوان دامالن سییاسیت

 4کنند ...اشوند کوش  میبیرشن مرزهای ایران هدایت میکه از 

ناشییی از  وطئییه یوامییل خییارجی  چ ک ییوری،  نهییا  پدییید» صگرییی  از مرکیی ا در هییی امییا  

  گرییی    نیرشهییای ص بییه دلیییل  وطئییه یوامییل خییارجی ش    افییراد ش خانوارهییا   که چنان هم   . نیست 

بییه ک ییورهایی ماننیید قبییرظ، گرجسییدان، ارمنسییدان،  رکیییه، مییال ی ش ددییا  مرکیی ا    از 

ای  مج«ویییه   کننیید. مهییاجرت ن«ی شانوا ییو  ش ج یییر»    نییویس ج یییر»    ش   کیییدس   سیینت   یییر» ج  

کاه  رشیید اقدحییادی، پییایی  بییودن کیفیییت نظییام دک«رانییی، بییاال    نظیر از یوامل داخعی  

 

 (76 الس  1398 طباطبایی ) 1

 (66 و 65 الس  1397 طباطبایی ) 2

 (308 الس  1398 طباطبایی ) 3
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زیسییدی، گسییدرش رشزافیی شن فیییر،  وسییله  هییای یظیییم ممیر بییودن نییرخ بیکییاری، بمران 

یییوامعی  مج«ویییه  ش    ، هییای ممییرشم در ییی  ک ییور شجییود بخ    منیید، ، فسییاد نظام ناموزشن 

 «ایییل بییه صگرییی     ، دیگییری   نیییرشی بییی  از هییر  از ای  اسدلداد برخورداند  ییا  ،  از ای  دست 

طباطبییایی  ن را نادییید»  ا  مرکیی    از   گرییی    نیرشهییای ص نظریییه  د ش  نیی کن از مرکیی ا را  یویییت  

 گیرد.  می 

گرییی   به سخ  دیگر، فیدان جییذابیت در مرکیی ، بییی  از هییر یامییل بیرشنییی، موجبییات ص 

صفیییدان جییذابیت در مرکیی ا را نباییید بییا  ش بییه اییی  ایدبییار،     شرد از مرکیی ا را فییراهم مییی 

   .  ن«ود پنهان  ی«د» کردن صنیرشهای گری  از مرک ا  

هییا ییی  شیییو» کنییدشکاش دربییار» پدییید» صگرییی  از مرکیی ا، بهییر» جسیید  از نظریییه بازی

دهیید ش ن ییان می یییا شییری (  را میییان دش بییازیگر    1چهییار شضییلیت ممد«ییل  ،(7جدشل  است.  

کنیید. فییر  کنییید بییازیگر هییا  مییییق میمسییئعه صفیییدان جییذابیتا را از منظییر نظریییه بازی

 ی ش بازیگر دشم شهر پوسان است.  اشل کر» جنوب

 

 1بازیگر  

ول
جد

 (7:) 

ت 
عی
ض
و

ی 
ها
  

مل 
حت
م

  
ن 
میا
  

  دو  
ک( 
ری
ش
یا 
ر )
یگ
باز

 

 زیان سود 

 2بازیگر 

 سود 
 هر دو بازیگر 

 برند سود می

زیان  1بازیگر 

  2کند و بازیگر می

 برد سود می

 زیان

سود   1بازیگر 

  2برد و بازیگر می

 کند زیان می

هر دو بازیگر زیان  

 بینندمی

 

 

 هانظریه بازی –محتم  برای دو بازیگر  هایمجموضه و عیت میا  از 1
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دیگر بودنا سیییود ای قرار دارنید کیه از اسییید«رار صبیا هم یا زمیانی کیه هر دش بیازیگر در منطییه

های دیگر، که یکی اما در شضیلیتصنیرشهای گری  از مرک ا کاری از پی  نخواهند برد. برند، می

بیننید، صنیرشهیای گری  از مرک ا دیگر بودنا زییان میاز دش بیازیگر ییا هر دش، از  یداشم صبیا هم

 فرصت ظهور ش ی«ل خواهند یافت.

جا که در از  ن. داندینایت ن«ی  شییایسییدهرا بازیگران میان اما طباطبایی، رابطه سییود ش زیان  

طباطبایی، ینحیر معی، یگانه یامل کعیدی در فهم ص لار ا اسیت، راهکارهای اش دسیدگا» نظری 

اصرار طباطبایی به  موزش  به ینوان مثال،، از جنس معی است.  مسئعه  نی  برای فالق  مدن بر  ن

اجباری به زبان پارسیی، در شاقر کوشی یی در مسییر  طیلی  صنیرشهای گری  از مرک ا اسیت. در 

نظری لیبرالیسیم، ینحیر کعیدی شددت ش صیعح در دشران مدرن،   لامالت دالی که در دسیدگا» 

 1است.  بازیگران متقابلِ هایِسودمندیش  ،های ناشی از  یسیم کاراقدحادی ش شابسدگی

م یرش  به  زادی فردی ش کاه  سییطر» هر از منظر لیبرالیسیدی،  میق ای  شیرایر اقدحیادی 

 نها  دشلت  -به سخ  دیگر، معتنو  شادد سیاسی ایم از دشلت، معت ش غیر» بر افراد جامله است. 

که صهدفی مدلالی ش قالم نه ای .  اسییاسیی برای رسییدن به هدفی اقدحیادیص دشی با ای شسییعهباید 

  2خدمت  ن باشند،اها باید در    انسان  پنداشده شود که ص ابه خود

 

 

 آ   نظایر  یا  مل   ساازما   در  مصاوب   قوانین  به   «مرکز  از  گریز  نیروهای» با  مقابله  برای   طباطبایی  اساتاد  مفسارا  آرای  از  برخی 1

  از  غاف المللی  مو اوع حقوج اقوام تعریس نشاده اسات. شاوند که در حقوج و قوانین بیناز جمله مدضی می. جویندمی تمساک

توانیم با مطالعه تاری    همه ما می. اسات  جاری  و مصاوب   قوانین  از جدای  ایمقوله  سایاسای   فلسافه  طبیعی در حقوج  بحث  کهاین

  خوریآب   ازتاا    نبودناد  مجااز  ساایااهپوسااتاا   یاا  ناداشااتناد  را  انتخااباا    در شاارکات  حق را باه خااطر بیاارویم کاه زناا   هااییدوره

 حقوج  متضامن  «قانو »  ایام   آ   در اما.  بود  «قوانین مو اوضه»  مطابق  تمامی قواضدی از این دسات نیز و  بنوشاند  آب   سافیدپوساتا 

  در  آ    نظایر  و  مل   ساازما ملی یا   متغییر  قوانین به  اساتناد  واقش در  افراد نباشاد.  حقوج  تواند متضامنچنا  نیز مینبود و هم  افراد

 مو اوع  با لیبرالی  برخورد یک  نمونه   ضنوا   به. اسات  بحث مسایر  کرد   گمراه  اسات  سایاسای  فلسافه  مبانی  آ  اسااس  که بحثی

 شاد خواهد  فصا  و ح   ایرا   در  فدرالیسام چارچوب   در  نه  هاقومیت  مسائله که  معتقدم  من: »باشاد  دسات  این  از  رویکردی  تواندمی

  فصا   و ح   دموکراسای چهارچوب   در  فقط و  فقط. خودمختاری چارچوب   در  نه و  شاد خواهد  فصا  و ح   فعلی  مناسابا    در  نه...  

    (111  1398 وکیلی  و زیباک م.« )شودمی

 (149  1396 نژاد غنی) 2
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 : طباطبایی   در مفاهیم نوبنیاد   فوکو نظریه  وجه اقتصادی    کمرن  بودن   - ج  

فوکو شیرایر  رسییس یعوم انسیانی   1فوکو را به خاطر بیاشریم.   ا شیرایر امکان ص یکبار دیگر، مثعث 

 ش  ا اقدحیاد ص   ، ا شیناسیی زیسیت ص   دوز»  داند که مربو  به سیه ش اجد«ایی را ناشیی از  موال ی می 

  یعوم  فراهم سییاخدند  ا   خود  میان   را   دج«ی  مثعث،   ی    بودند ش ه«چون اضییال   ا شییناسییی زبان ص 

 قابل شناسایی است.  بلد   به   هیجدهم  قرن   اشاخر   . رشیدادی که ردپای  ن از گیرد  جای    ن  در  انسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانیم کیه طبیاطبیایی در  یدشی  نظرییه صشیییرایر امدنیا ا خود، از چیارچوم نظری چنی  میهم

صاصییل در  اری  اندی ییه در ایران، به خالف  اری  اندی ییه در ارشپا،  فوکو بهر» جسییده اسییت.  

ها ندانند،  یعیدهایی از ندایج  های رششنفکری، ددا اگر نویسندگان  ناست.  اری  شرایط امتناع

اند  رش،  اکنون ندوانسیده در ارشپا هسیدند ش، از ای   ـشرایط امکانهای دربار» ایدلولوژیکی پهشه 

  2چی ی را رشش  کنند.ا

 

 طباطبایی نظری دستگاه شناسیمعرفت  - 4 بخ مطالعه بیشتر رجوع کنید به: برای  1

 (648 و 647 و  1395 طباطبایی ) 2

 علوم اجتماعی

 

 

 تولیداقتصاد: 

 علوم گیریشکل برای شدهفراهم فضای از فوکو تلقی(: 6) تصویر
 (اقتصاد بر تأکید با) اجتماعی
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طباطبایی  سییایر نظریات در ه«وار» رَدخ پای شجه اقدحییادی ای  الگو را بالطبر اندظار داریم  ا 

نظریه سیییاسییی معت، مفاهی«ی مانند  در  لری  غالبًا    مثعث فوکوا،  یاقدحییادصضییعر بیابیم. اما  

ش سیایر شجو» اندی یه طباطبایی    حیعب سینت، امدنا  اندی یهک ، مفاهیم مربو  به  مرپدید» گرب  از 

  ای  ک«رنخ بودن  حادفی نیست.بسیار ک«رنخ است ش البده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  با معی  محیییالح معت،  ایطیییای میان بخ شددتبنیادی    یامل طباطبایی، نظری منظومه در

ی   ن لیبرالیسیم ماقبل  ش پی یاصینلدی جوامر در که  یامعی ،اسیتنظیر زبان  فرهنگی  یناصیر  بر  رکید

بخ  جدیدی میان ایطیای ی  اما در منظومه نظری لیبرالیسیم، به یامل شددت .داشیت شجود

های شییود که یبارت اسییت از  یسیییم کار اجد«ایی، م ییارکتجامله از ج«عه معت اشییار» می

  لیبرالیسیم  ماقبل ش پی یاصینلدییامعی که در جوامر  مدیابل طرفی . هایخسیودمندیاقدحیادی ش  

 شجود نداشت.

  جیاملیه    معییل  م«ک  اسیییت برای  کیه ایم موخدیه  هیای طبیاطبیایی موز»  از  پیرشی بیه  در شاقر میا 

 اجد«ایی یعوم در که داشیییده باشییییم، مفاهی«ی نیاز  اجد«ایی  یعوم در جدیدی  مفاهیم به  ایرانی

ی نظریه سیاس
ملت

منافع ملی

وجوه 
غیراقتصادی

وجوه 
اقتصادی

مصالح ملی

وجوه 
غیراقتصادی

وجوه 
اقتصادی

 طباطبایی نظری دستگاه در

 در و است کمرنگ و فرعی

 .است اصلی و مهم لیبرالیسم

در دستگاه نظری طباطبایی 

است و در  و کمرنگ فرعی

 لیبرالیسم مهم و اصلی است.

 (: بررسی وجوهی از نظریه سیاسی ملت 7تصویر )
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 یعوم در طباطبایی که  نوینی اما ممد«ل اسیییت که مفاهیم.  اسیییت  نبود»  موجود( غربی   مدلارف

ایم مغایرت بود» ها  ن  ممداچ  ما   که نظری مورد  مفاهی«ی اندکی با  اسیییت، کرد»  لری  اجد«ایی

 صمعتا در منظومه نظری طباطبایی هنوز در  نظریهرسیید که داشییده باشییند. از ج«عه به نظر می

  د. دهمی ادامه خود دیات به ش ندکمی  نفس لیبرالیسم ماقبل ش پی اصنلدی دشران  فطای
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 نامشترک از لیبرالیسم؟  تلقی - 9بخش 

یکی از مراجر مهم ما  1ای در اندی یه طباطبایی داشیده اسیت.هگل از ه«ان ابددا جایگا» شیه»

برای ارزیابی  رای طباطبایی دربار» لیبرالیسیم،  وصیی  اش از ییاید هگل دربار» لیبرالیسیم اسیت. 

های دشر» جوانی، به  کرار، بر ای  گوید: صهگل از ه«ان نخسیدی  نوشدهطباطبایی در ای  بار» می

  2داری است.اه سرمایهکند که جامله مدنی مورد نظر اش ... ه«ان جاملنکده  رکید می

داری ش لیبرالیسیم، ممل مناق یه اسیت. چرا که طباطبایی اما موضیو  باشرمندی هگل به سیرمایه

گوید: صهگل هم لیبرالیسیییم را در دوز» جامله مدنی پذیرفت ش هم گفت که در جای دیگری می

یت خودشیان در دوز»  ها در  «امای  پذیرفد  به ای  ملنی نیسیت که دشلت اجاز» بدهد  «ام اراد»

هیای فردی را کیامالً  زاد بگیذاریم  رشت گویید اگر میا اراد»جیاملیه میدنی  بعور پییدا کننید. هگیل می

رشی  رشت ش فیر رشی فیر انباشده خواهد شد، ی  طرف جامله انباشت فیر ش طرف دیگر انباشت 

کند ش از طریق  خعه میهای گوناگون مدا رشت خواهد بود. بنابرای ، اینجاسیت که دشلت به شییو»

کند که  زادی برقرار  ها یا نهادهای فاصیییعه میان دشلت ش فرد ای  رابطه را  حیییمیح میمیانجی

هایی اسیت که سیلی  ب«اند شلی فیر هم  زادی را از بی  نبرد. ای  کوشی  هگل از اشلی   حیمیح

  3شد» در قالب ی  نظریه در دوز»  زادی ش لیبرالیسم به ی«ل  ید.ا

 
  که  اسات   های  درس   در   1820  حدود  در   هگ  : » اسات   ایرا   از   او   توصایس    هگ    های جذابیت   از   یکی  طباطبایی    منظر   از  1

  اش نطفه   فهمیم  می   اروپا  در   ما   که  جدید  دولت   یعنی  دولت   گوید می  هگ  ...    شاود می   آغاز   ایرا    با   جهانی   تاری    گوید می 

  ها کثر    مرکزی  واحد  دولت   که  معنا  این   به  بود؛   شااهنشااهی  یعنی   رای    ایرا    گوید می   هگ  ...   اسات  شاده  بساته   ایرا    در 

کرد.  می  ضم    وحد    نظام   با   ای پیچیده  دیالکتیکی   رابطه   یک  در  ها کثر   این   جدیدتر    فلساافی  زبا    به   یا  پذیرفت می  را 

همچنین رجوع کنیاد باه    ( ب   1396  طبااطباایی  )   « شااود  می   آغااز   ایرا    باا   جهاانی   تااری    کاه   اینجااساات   گویاد می   هگا  

  منتقادا    از   از سااوی دیگر  برخی (  129و    128الس     1398  )طبااطباایی  (  205   203   201   34الس     1397  طبااطباایی  ) 

  متفااوتی   مفهوم   بر   داللات       Otto der Grosse  دورا    مث ً در   و   آلماانی   زباا    در   Reich  کاه   نیز معتقادناد   طبااطباایی 

ای از دیگر با اساتناد به مجموضه که    رساد نظر می به اما . دانند می   نادرسات   باب  این  در   را   طباطبایی  تلقی   و  اسات   داشاته 

    . است   تر به حقیقت نزدیک استنباط و تفسیر طباطبایی از این مو وع  شواهد تاریخی و مکم  در آرار طباطبایی   

 ( 315    1400  طباطبایی  )   2

 ( 58  اول    طباطبایی  )   3
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های اش سوسیالیسدی نیست ش صرفًا کوش ی  بایی در دفا  از هگل، ملدید است که اندی هطباط

ملطوف به اصیال  لیبرالیسیم اسیت: صدر برابر لیبرالیسیم انگعیسیی، دیدگا» جدید ش مدفاشت هگل 

قرار دارد که می  وان اسیاظ  ن را لیبرالی دانسیت. برخی ملدیدند که در مج«و   نچه از هگل به  

( که از پایه گذاران  Jean Jaures ید نویی سیوسییال دموکراسیی اسیت. ژان ژشرشظ  دسیت می

گذاران  سوسیالیسم در فرانسه است در   ی که به ال ی  نوشده هگل ش به خحو  فی ده را ازپایه

دانند ش  فسییرهای چندی  نویی فکر سیوسییالیسیم  عیی کرد» اسیت. امرشز ای   عیی را درسیت ن«ی

ها ی  نظر لیبرالی خاصیی در هگل هسیت سیه ش ایدالیا ارایه شید» که براسیاظ  ندر  ل«ان ش فران

که هم لیبرالیسییم را قبول دارد ش دریی  دال در مواردی هم برخی از پیامدهای  ن را  حییمیح 

  1 ر است.اکند که به نظر م  هم ای   عیی از هگل درستمی

   وسیله مناسیبات بازار ش کاه  دخالت گذاری ش در فهم لیبرالیسیم کالسیی ، اف ای  سیرمایه

هیا ملنییدنید که  شیییود. ه«چنی  لیبرالیسیییتدشلیت منجر بیه اف ای   ولیید  رشت ش کیاه  فیر می

شیود ش نی    ر فیر ش کاه   ولید  رشت منجر میمداخعه دشلت برای کاه  فیر به اف ای  بی 

لیسیدی، یکی از راهکارهای بی در اقدحیاد دارد. اما رشیکردهای سیوسییالیسیدی ش شیبه سیوسییا مخر

 دانند. کاه  فیر را در باز وزیر  رشت می

هیای  وان پیذیرفیت کیه  عیی طبیاطبیایی از هگیل، بیا درییافیت لیبرالبنیابرای  بیه دشیییواری می

سییان باشیید. چرا که  ئوری هگل مبدنی بر مداخعه دشلت برای باز وزیر  رشت ش کالسییی  ی 

که مثالً  وماظ پیکدی نی  به ه«ان سییاق،  چناناسیت.  نسیوسییالیسیدی  کاه  فیر، رشیکردی شیبه

داند ش ملدید اسییت که:ص]در  های  حییایدی را راهکاری برای باز وزیر  رشت در جامله میمالیات

داد کیه دسیییت میهیایی بیههیای  حیییاییدی راهی برای ممیدشد کردن نیابرابریگیذشیییدیه  میالییات

که درمت مالکیت خحیوصیی ش بود، ضی«  ای داری صینلدی به شجود  مد» ی سیرمایهشسییعهبه

  2کرد.انیرشهای رقابت را هم دفت می

 

 (58 اول  طباطبایی ) 1

 (719  1396 پیکتی ) 2
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گویید: صپیکدی در سیییراسیییر کدیام خود  الش دارد شجیه  نهاد در نیید  رای پیکدی میغنی

طرفیانیه ش یع«ی خود را بیه ن«یای  گراییانیه خود را پنهیان کنید ش موضیییر بیاییدلولوژیی   فکر چیپ

  1شدت  مت  ا یر  معیل طبیا ی ریکاردش ش مارکس است ...ابهبگذارد. اش در یی  دال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11  1399 نژاد غنی) 1
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 زدگیمرزبندی ایدئولوژی - 10بخش 
های گوید: جامله مد کل از انسانبه درسدی از دش نو  جامله سخ  میدر   ار خود،  طباطبایی 

  1پی امدرن ش جامله مد کل از افراد مدرن پس از  ولد مفهوم فرد.

( ش مفییاهیم مربییو  Ferdinand Tönniesاشییارات طباطبییایی بییه  رای فردینانیید  ییونیس  

( از بابیییت  فکیییی  ه«یییی  دش Gesellschaft  ( ش جاملیییهGemeinschaftبیییه اجد«یییا    

 - ماننیید امییت مسیییمی -ها از انسییان پی ییامدرن ج«لییی جاملییه نخسییت  2مفهییوم اسییت.

های مییدرن نداشییت. امییا جاملییه دشم   ییکعی از انسییان در  ن ا، جایگییاهیفییردصاسییت کییه 

بییه ملنییی   –یییا طبیییات اجد«ییایی اسییت کییه ممحییول دطییور افییراد    قییوم  مانند معت، صن ،

  3است. -فرد در دشران مدرن 

زدگیا یییا صجریییان ایییدلولوژی ا، در دسییدگا» نظییری امییا مفهییوم مسیینبر از صایییدلولوژی

 ییر از معییت  ماننیید مسدطییلفان های اجد«ییایی ب رگبنییدیگرش»مربییو  بییه  دیاشی  طباطبایی،  

 ر از معییت  ماننیید های اجد«ییایی کوچیی بنییدیگرش»جهان یا طبیه کییارگر جهییانی( ش دیییاشی  

 (8  حویر  4 پیرشان قومی ش ...( است.

اجتماعی   بندیگروه › فرد 

تر از ملت مانند  کوچک 

 › هااقوام و اقلیت 
  بندیگروه

اجتماعی  

تر از  اجتماعی بزرگ  بندیگروه › ملت 

ملت مانند طبقه کارگر جهان یا  

 مستضعفان جهان یا امت 

 گوناگون های اجتماعی بندی گروهو ایدئولوژیک   جریان(:  8تصویر )

 
 (353 ،1400 طباطبایی،) 1

 (316 و 315 ،1400 طباطبایی،) 2

   البته این تنها یک روایت از آرای فردیناند تونیس است. 3

(  55  الف،   1397  طبااطباایی، ( )116 -  113  د،  1395  طبااطباایی، ( )564  -  561  و،  1395  طبااطباایی، ( )259  و  268  ج،  1395  طبااطباایی، ) 4

 (621 ،561 – 558 ،531 و، 1395 طباطبایی،( )442 ،441 ،429 ،424 تا 419 ،1400 طباطبایی،)
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مدکی به ( 1داند که  می زدگیاز  فت ایدلولوژیمحییون  را   ای از اندی ییهنادیهطباطبایی  ن 

 بندیگرش» شیر  قبعی، در بام( به ا کای پی 2باشید ش   در یعوم اجد«ایی  اشمفاهیم اخدحیاصیی 

 باشد.   اجد«ایی معت

 میاننید   معیت  بیه ج هیای اجد«یایی  بنیدیگرش»  جویی دییاشی مربو  بیهپیاگر    کیهدر دیالی

زدگی ایدلولوژینویی  ،(ها ش نظایر  نکوچ   ، امت، اقوام  طبیه کارگر جهانی ،مسیدطیلفان جهان

 ، ندوانید مبیدل بیهامعیتص  بنیدیگرش»جویی دییاشی مربو  بیه  ، دلیعی نیدارد کیه پیرشدشییی«یار میبیه

  .شود کیایدلولوژیجریان نویی 
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 بندیجمع - 11بخش 

فعسیفه ش  اری  سییاسیی، در طول  اری    ،طباطبایی در بام یعوماسیداد جواد  شی ، پهشه بی -1

ها، اسداد جواد طباطبایی، ایم از کداماز  مج«ویه   ار مند ر شد» است.  ش درخ ان  نظیر  بی  ،ایران

برای   کهای  کار پهشه یی سیدرگ هسدند    دادهایبرشن  نها بخ یی از  ها،گفدارها ش سیخنرانیدرظ

 خواهند ماند. ش جاشدانه ن د اهل نظر به یادگار  ،ه«ی ه

،  ا ضیدمدرنیده ص   جریان سیه  با  اش  مایه  گران ش  نظری    رشیارشیی   ، طباطبایی اسیداد  پهشه یی    بخ یی از برنامه  -2

درسیدی ملدید اسیت که: ص اری  رششینفکری در  . طباطبایی به بود» اسیت   ا دینی   نواندی یی ص ش    ما مارکسییسی ص 

   1دانیم.ا ندی ه، بعکه پیکاری برای کسب قدرت سیاسی می ا از سن   اری     نه ...    را   ایران 

طباطبایی موافق یا مخال   اسیداد    اندی یه که با  «ام یا شجوهی از  نظر از ای  صیرف   ، هیچ اهل نظری   - 3

نادید»    ، جوامر، در ی ی«ت به سوی مدرنیده یا امدنا   در بام  لعل  را  قادر نیست  ا پرس  طباطبایی    ، باشد 

 ، قابل سدای  است. پرس ای  به برای یافد  پاسخی در خور  طباطباییاسداد کوش    . بگیرد 

مرزبندی  رای اش را با  ،طباطباییاسیییداد   ار    سیییوادش کم  به ینوان یکی از مخاطبان مل«ولی -4

که  رشد، بیم  ن میکنونیدر شضیلیت چه  دانم. گرایی ش ناسییونالیسیم ضیرشری میگرایی، کلج«ر

ما را از   ،طباطباییاسیداد ، ما را به سیویی سیوق دهد که خود  اش رای مسیدنبر از شجو» ناسییونالیسیدی  

 ی اش به خطا رفده باشم. هرچند که امیدشارم که در قطاشت ش فهم دیاش کداشت ن بردذر می

ش صیییرف منابر  -کوشییی   ر از ه اران بار مدرقی، امنافر معیصجویی  ردیدی نیسیییت که پی

جهانا   مسدغحفانصسلاد «ندی   میق  یا    امنافر طبیه کارگر جهانص  جسدجوی  برای  -ی«ومی 

برای  برجسیییده سیییاخد   لارضیییات معی،  اما    اسیییت.رشیکرد مبدنی صمدیرت جهانا   یا هرگونه

ش برقراری   دنییای بیرشن،ای کیه بی  از هر زمیان دیگر، نییازمنید  لیامیل مثبیت ش سیییازنید» بیا  جیاملیه

 طباطبایی، به محعمت جامله ما نیست.  یها به ا کای دیگر  موز»است،  پیوند با اقدحاد جهانی

 
 (621 و،  1395  طباطبایی، ) 1
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 های:ایرانی در آدرس
www.cgie.org.ir 
https://bit.ly/3oazSp1 
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19) ( جواد  اروپا    ؛ الف(  1395طباطبایی،  در  سیاسی  اندیشه  :  سوم  دفتر  فرانسه،  انقالب  تا  نوزایش  از  –تاریخ 

 . خرد مینوی انتشارات سیاسی،  اندیشه در نوآئین هاینظام

المعارف بزرگ اسالمی در  های محلی، مرکز دائرةزبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان ؛ب( 1395طباطبایی، جواد ) (20

 های: آدرس
www.cgie.org.ir 
https://bit.ly/3AJesCC 

، انتشارات مینوی  مالحظاتی در مبانی نظری  –تاریخ اندیشه سیاسی در ایران    ؛ج(  1395طباطبایی، جواد ) (21

 خرد.

  – نظریه حکومت قانون در ایران بخش نخست    –تأملی درباره ایران، جلد دوم    ؛د(  1395طباطبایی، جواد ) (22

 مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی، انتشارات مینوی خرد.

(؛ تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا، جلد نخست: از نوزایش تا انقالب فرانسه،  ه 1395طباطبایی، جواد )  (23

انتشارات مینوی    ویراست دوم با تجدید نظر کامل،  ، الهیات و سیاساتجدال قدیم و جدید در  :  نخستدفتر  

 خرد.

مبانی    – نظریه حکومت قانون در ایران بخش دوم    – و(؛ تأملی درباره ایران، جلد دوم    1395)  طباطبایی، جواد (24

 خواهی، انتشارات مینوی خرد. نظریه مشروطه 

 انتشارات مینوی خرد. زوال اندیشه سیاسی در ایران، ؛(الف 1396طباطبایی، جواد ) (25

 ایران به عنوان ایرانشهر، در آدرس:  ؛ب( 1396طباطبایی، جواد ) (26
www.cgie.org.ir 
https://bit.ly/2XYo8Lm 

ای بر نظریه انحطا  ایران با مالحظات دیباچه   ،جلد نخست   –تأملی درباره ایران    ؛(الف  1397طباطبایی، جواد ) (27

 انتشارات مینوی خرد.  مقدماتی در مفهوم ایران،

ن و دفاع از آن، ماهنامه سیاستنامه، سال  هتجدید مطلعی در معنای ملت و می  ؛ب(  1397طباطبایی، جواد )   (28

 (.10سوم شماره دهم )

 الف(؛ ملت، دولت، حکومت قانون، انتشارات مینوی خرد. 1398طباطبایی، جواد ) (29

 ب(؛ نقد شدیداللحن سیدجواد طباطبایی به سیدمحمد خاتمی، خبر آنالین در آدرس:  1398طباطبایی، جواد ) (30
khabaronline.ir/news/1261514 

 گفتار در شرایط امتناع، انتشارات مینوی خرد. –خلدون و علوم اجتماعی  (؛ ابن1400طباطبایی، جواد ) (31

کتاب »ملت، دولت، حکومت قانون«، بخش پرسش و پاسخ    گفتارهایالف(؛ درس  1400صحافی، ابراهیم ) (32

 .  22جلسه 

ب(؛ مجموعه گفتارهای ابراهیم صحافی با عنوان »دستگاه    1400)  و عباسی، اصالن علی  صحافی، ابراهیم  (33

 نظری جواد طباطبایی« در آدرس: 
www.3danet.ir/sahafi-tabatabai 

  محمد  تلگرامی  کانال  است؟،  کدام  کشور  یک  قدرت   مبنای  مرز؛  در  نمایی  قدرت  ،(1400)  محمد  طبیبیان، (34

 :آدرس در طبیبیان،
https://t.me/MohammadTabibian/2412 
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های قدرت، ثروت و ریشه   -خورند؟  ها شکست می (؛ چرا ملت 1397اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز )عجم (35

 پور، انتشارات روزنه.فقر، برگردان محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی 

 قتصاد.  (؛ اقتصاد و دولت در ایران، انتشارات دنیای ا1396نژاد، موسی )غنی (36

   شناسی علم اقتصاد، انتشارات مینوی خرد.گفتارهایی در روش ؛(1397نژاد، موسی )غنی (37

 (؛ پیکتی: مغالطه قرن بیست و یکم، انتشارات دنیای اقتصاد. 1399نژاد، موسی )غنی (38

لِوین، دیوید پی. ) (39 زاده،    عبداهلل های اقتصاد سیاسی، برگردان محمود  (؛ نظریه1392کاپوراسو، جیمز ای. و 

 نشر ثالث.

  نیکو  برگردان  مدرنیسم،  پست   تا   مدرنیسم   از  کتاب   مجموعه  از  –   قدرت   و  حقیقت   ،(1396)  میشل  فوکو، (40

 .   نی نشر. رشیدیان عبدالکریم های برگزیده الرنس کِهون، ویراستاریمتن  جهاندیده، افشین و سرخوش
 شناسی علوم انسانی، برگردان فاطمه ولیانی، نشر ماهی.باستان –(؛ الفاظ و اشیا  1399فوکو، میشل ) (41

 . اختران نشر افشار، راسخ  محمود برگردان مارکس، تاریخ ینظریه ؛(1396) آلن جرالد کوهن، (42

 ای بر انتخاب عمومی، انتشارات دنیای اقتصاد  (؛ دموکراسی، مقدمه1393گانین ، جیمز پاتریک ) (43

44) ( و.  لین.  رامین،  1399لنکستر،  علی  برگردان  دیوئی،  تا  هگل  از  سوم:  جلد  سیاسی،  اندیشه  خداوندان  (؛ 

 انتشارات علمی و فرهنگی. 

45) ( مرتضی  محافظه1398مردیها،  لیبرالیسم  نو   –کار  (؛  آنگلوساکسون،  شته گزیده  امروز  متفکران  مهم  های 

 انتشارات علمی و فرهنگی 

 گفتار.گرایانه و علمی جهان، انتشارات مولی، پیش (؛ تصویر ذات1399معیرزاده، مریم ) (46

 .ثالث نشر تدینی، مهدی برگردان لیبرالیسم،  ؛(1400) فون لودوی  میزس، (47
 . نی نشر مردیها، مرتضی برگردان گرایی،فایده  ؛(1399) استیوارت  جان میل، (48

 (؛ لویاتان، برگردان حسین بشیریه، نشر نی.1396هابز، توماس ) (49

 (؛ راه بردگی، برگردان فریدون تفضلی و حمید پاداش، نشر نگاه معاصر 1390هایک، فردریش فون ) (50

51) ( فون  فردریش  قانون 1392هایک،  قانون،  اول،  (؛  جلد  آزادی،  و  موسی گذاری  و  معیری  مهشید  برگردان 

 نژاد، انتشارات دنیای اقتصادغنی

52) ( فون  فردریش  قانون 1392هایک،  قانون،  موسی  (؛  و  معیری  مهشید  برگردان  دوم،  جلد  آزادی،  و  گذاری 

 نژاد، انتشارات دنیای اقتصادغنی

53) ( فون  فردریش  قانون(؛  1393هایک،  آزادی،  قانون،  و  سوم،  گذاری  موسی  برگردان  جلد  و  معیری  مهشید 

 نژاد، انتشارات دنیای اقتصادغنی

 برگردان محسن رنجبر، نشر مرکز. فردگرایی و نظم اقتصادی، (؛ 1394هایک، فردریش فون ) (54
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