روح زﻣﺎﻧﮫ
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان
اﻧﺪﯾﺸﮫ/اﯾﺮان
ﻧﺸﺮ ﻓﺮاز
ﺷﮭﺮﯾﻮر١٣٩٨
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اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ در ﭘﯽ ﺳﮫ رﺳﺎﻟﮫ ی دﯾﮕﺮﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ:
.١ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن .٢ ،ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ .٣،ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی،درﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ.
در ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪه ام ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از »آﮔﺎھﯽ ِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻨﮕﺮم .ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ
دور اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ِدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن اﯾﺮان و ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﺎرغ از ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﻣﺎن داد و در ﺗﺨﯿﻞ و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺷﻨﺎور
در ﺧﻼء طﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﺸﻮر و ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﻮق دھﺪ.
ﺣﻖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎرا ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
روﯾﮑﺮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﻧﺪﮐﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ
ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی دﯾﮕﺮم اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﯽ اﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه »ارﺷﺎد« ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ
ﺟﻠﻮی اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎرم را ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺎﺷﺮان ﺳﻮدﺟﻮرا ﻣﯽ ھﺮاﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮدارھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن آﺷﻔﺘﮫ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﻌﺎﻻن
ِ
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج از اﯾﺮان از راه ﺗﮑﮫ ﮐﻨﺪن از ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ وﺑﺎزﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺪد ارﺟﺎع
ﻧﺪادن ﺑﮫ اﺻﻞ ﻓﮑﺮ راه را ﺑﺮھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﭘﺮوردن و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎی
ﺗﺄﻣﻞ و درﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را
ﻏﻨﺎﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﻧﺒﺮد اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺣﻀﻮری ﻣﺆﺛﺮداﺷﺖ .ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮداری
ﯾﺎ ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮداری ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭼﻨﯿﻦ راه ھﺎﯾﯽ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ در واﻗﻊ ﺑﮫ ﺻﻒ »ﺳﺎﻧﺴﻮر«
ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ را ﺧﻮد ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ اﻏﻼطﯽ در آﻧﮭﺎ
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد؟ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ھﻢ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻏﻠﻄﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺘﻦ آﻣﺎده
ﺷﺪه اﻓﺰوده ام .ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﮫ در ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ .اﻧﺘﺸﺎر
ھﻢ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧﻮددارد .ﺣﺎﻻ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﺠﺎزی.
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان
اﻧﺪﯾﺸﮫ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٨
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ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
.١روح زﻣﺎﻧﮫ
 .٢روح زﻣﺎﻧﮫ ﭼﯿﺴﺖ؟
.٣روح زﻣﺎن/روح ﻣﮑﺎن
.۴ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی روح زﻣﺎﻧﮫ
ﭘﯿﻮﺳﺖ – ﺷﻮرش در اﯾﺮان:ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ
.۵اﯾﺮان در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺤﺮان
ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دوره ی اول ﻣﺠﻠﺲ
 .۶روح ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .٧روح زﻣﺎﻧﮫ :اﮐﻨﻮن،ﻓﺮدا
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روح زﻣﺎﻧﮫ
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روح زﻣﺎﻧﮫ
روح زﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ روﺷﻦ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﻧﺪﮐﯽ
درﻧﮓ اﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﮭﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﺎھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ .در ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎ دو واژه ی »زﻣﺎن « و »زﻣﺎﻧﮫ« ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﮐﮫ ﮔﺎه از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ھﻤﺴﺎﻧﻨﺪ و ﮔﺎه ﻣﻌﻨﺎھﺎ و
ﺧﺎﺻﮫ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ از زﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ طﯿﻔﯽ از ﻣﻌﻨﺎھﺎ روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .از ﻣﺮگ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﮭﻠﺖ ،وﻗﺖ،
ﻓﺮﺻﺖ،ﻋﺼﺮ،ﻋﮭﺪ ،ﻋﻤﺮ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،و ...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ در اﺳﺎس ﺑﮫ روزﮔﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ .ﺧﻮاه روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ را
ﻣﻨﻈﻮرﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ راﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ را .آﻧﭽﮫ در ﻧﻄﺮﻣﺎن ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﮫ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮭﻮم را در ﺑﺴﺘﺮ آن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﻣﺎ دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎی »روح زﻣﺎﻧﮫ« را در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ.
زﻣﺎﻧﮫ در ﻣﻌﻨﺎھﺎی روزﮔﺎرو دھﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ ھﻤﺴﺎن ﺑﺎ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی »ﭘﻮرداود« در »ﺧﺮده اوﺳﺘﺎ« ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای »زﻣﺎﻧﮫ« آﻏﺎز و اﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
آن را ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﺎﯾﺪار،ﺟﺎوداﻧﯽ و ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ١.ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﮫ ای ﺷﺎه ﭘﯿﺮوز ﺑﺎ ﻓﺮ و داد

زﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺷﺎد ﺑﺎد

ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎﯾﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﮫ و زﻣﺎن ﺑﺎھﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
از زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺘﺮس ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ

ﮐﮫ زﻣﺎﻧﮫ،زﻣﺎن ﻧﺨﻮاھﺪداد

در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ھﻢ زﻣﺎﻧﮫ را دارﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی روزﮔﺎر و ھﻢ زﻣﺎن را دارﯾﻢ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﮭﻠﺖ و ﻓﺮﺻﺖ.
در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی دھﺨﺪا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آﺳﻤﺎن ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻣﺎﻧﻨﺪ  :زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن را ﺑﮫ
ھﻢ دوﺧﺘﻦ .ودر اﯾﻦ ﺑﯿﺖ:
ﮔﺮزﻣﯿﻦ و زﻣﺎن را ﺑﮫ ھﻢ دوزی ﻧﺪھﻨﺪت زﯾﺎده از روزی
و ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻨﻢ ﺷﮭﺮﯾﺎر زﻣﺎن و زﻣﯿﻦ
زﻣﺎﻧﮫ را وﻗﺘﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ آورﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.ﻣﺎﻧﻨﺪ »زﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎز« .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮاﻓﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ روزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ :آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺘﻀﺎی رﺳﻢ و ﻋﺎدت زﻣﺎﻧﯿﺎن
ﻣﻌﺎش ﮐﻨﺪ).ﻧﮏ.ﻧﺎظﻢ اﻻطﺒﺎ.ج  . (٣زﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎز ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ ھﻢ ھﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ:
زﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎز ﺷﻮ ﺗﺎدﯾﺮﻣﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎز ﻣﺮدم دﯾﺮﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺻﺤﺎح اﻟﻔﺮس(.
. ١ﻧﮏ.ﺧﺮده اوﺳﺘﺎ.ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭘﻮرداود.اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻤﺒﺌﯽ واﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮان ﻟﯿﮓ ﺑﻤﺒﺌﯽ.ﺑﺮﻟﯿﻦ ٢٧ﻣﮭﺮ .١٣١٠ﺻﺺ-٩١
.٩٢
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی دھﺨﺪا ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎی زﯾﺮ را ھﻢ دارﯾﻢ:
زﻣﺎﻧﮫ ی ﺣﺎل ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ /زﻣﺎﻧﮫ ﺳﺮآﻣﺪن = ﻋﻤﺮﺳﺮآﻣﺪن /زﻣﺎﻧﮫ ﻓﺮازرﺳﯿﺪن ﮐﺴﯽ را=
ﻣﺮدن او.
ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد

زﻣﺎﻧﮫ ﻧﮫ ﮐﺎھﺪ ،ﻧﮫ ﻓﺰود

زﻣﺎﻧﮫ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن= ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻋﻤﺮ /زﻣﺎﻧﮫ ی ﻣﻮاﻓﻖ = ﺧﻮش ﺑﺨﺖ.
اﮔﺮ زﻣﺎﻧﮫ را در ﻣﻌﻨﺎی روزﮔﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ آﻧﮕﺎه ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺼﺮ و اﯾﺎم از آن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ .روزﮔﺎر را
در ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﺎﻧﮫ آورده اﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.در ﻓﺮھﻨﮓ آﻧﻨﺪراج
»زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی روزﮔﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﮫ زﻣﺎن و زﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاﺑﺘﮭﺎ و ﻧﺰدﯾﮑﯿﮭﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮی روزﮔﺎر و روزﮔﺎران
ﻣﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﮫ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اش ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد آن در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺷﺎره دارد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ
ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ از آن ﻣﺮادﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ِ
ﻣﻔﮭﻮم واﺻﻄﻼح »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺧﺎﺻﮫ از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه و رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در زﺑﺎﻧﮭﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ژاﭘﻨﯽ آن را ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . Zeitgeist:ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ای ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .در ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺎ واژه ی »زﻣﺎﻧﮫ « ﻗﺪﻣﺘﯽ
دراز دارد .رودﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
زﻣﺎﻧﮫ ﭘﻨﺪی آزاد وار داد ﻣﺮا

زﻣﺎﻧﮫ را ﭼﻮ ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮی ھﻤﮫ ﭘﻨﺪ اﺳﺖ

اﺻﻄﻼح »روح زﻣﺎﻧﮫ« در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻀﺎی روﺣﯽ و ﻓﮑﺮی در روزﮔﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ روزﮔﺎر
ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ دوره ی ﺧﺎص ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺮف ﻣﯿﻞ و ﮔﺮاﯾﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ در ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﺳﺪه ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ در اروﭘﺎ در دوران ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ،
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎری را در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻣﯽ
ﺳﭙﺮد .در اﯾﻦ دوران ﺳﺎﺣﺮان و ﺟﺎدوﮔﺮان را ﺗﺎب ﻧﻤﯽ آوردﻧﺪ و ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ
روح زﻣﺎﻧﮫ را ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎی ﻏﺎﻟﺐ و راﯾﺞ در ﯾﮏ دوره .ﻓﻀﺎی ﺿﺪ ﯾﮭﻮدی در راﯾﺶ
ﺳﻮم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮدی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ از روح زﻣﺎﻧﮫ در ھﻤﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
در اﯾﺮان ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ روح زﻣﺎﻧﮫ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب  .۵٧ھﯿﭻ ﺧﺮدی ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ
ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰﺗﻮده ای در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر داد و ﺳﺘﺪ ﻓﮑﺮی ﺷﻮد.
در ﯾﮏ ﺳﻮ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺮار داﺷﺖ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺪی روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻨﮭﺎ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی اﻓﺮاطﯽ اﺳﺖ و ﺗﺠﻠﯽ روح زﻣﺎﻧﮫ ای آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﻮن ﺗﻮده ای .ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻮﻧﮫ ای از روح زﻣﺎﻧﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﯾﮭﻮدی را ﺑﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﻮق داد ،در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب  ۵٧ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻋﻠﺖ و ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ھﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮه ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ از ھﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ
ﮔﺸﺘﻨﺪ .روح زﻣﺎﻧﮫ را در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﺷﮭﺮی ﺳﺎل  ۵٧ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺪاق »روح
ﮐﺎذب زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﺮﺷﻤﺮد.

۶

»ﭘﻮرداود« در »ﺧﺮده اوﺳﺘﺎ« زروان را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ زﻣﺎﻧﮫ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
»زروان در اوﺳﺘﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ زﻣﺎن اﺳﺖ« ٢.ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﻮرداود ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﮫ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺘﻮن
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻨﺪ .او ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ »ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر زروان در ردﯾﻒ اﯾﺰدان دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺮده
ﺷﺪه و از آن ﻓﺮﺷﺘﮫ ی زﻣﺎﻧﮫ ی ﺑﯿﮑﺮاﻧﮫ اراده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«» .ﭘﻮرداود« ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
»زروان« ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺑﯿﮑﺮاﻧﮫ )= اَﮐ ََﺮنَ ( آﻣﺪه اﺳﺖ و »از ﺑﺮای زﻣﺎﻧﮫ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎﻣﯽ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و آن را ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮداﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ«٣.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر »زﻣﺎﻧﮫ« را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﺑﺎ روزﮔﺎر و دوران؛ و روح زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد روح
روزﮔﺎر و روح دوران .ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ ﻋﺼﺮ را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان روح
زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮد .از اﯾﻦ رو از ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﯿﮑﺮاﻧﮕﯽ« در ﻣﺘﻮن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ» .روح
زﻣﺎﻧﮫ« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دوره ای ﺧﺎص اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻞ در ﺣﻮزه ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ.

. ٢ﻧﮏ.ﺧرده اوﺳﺗﺎ.ھﻣﺎﻧﺟﺎ .ص .٩١
. ٣ھﻣﺎﻧﺟﺎ .ھﻣﭼﻧﯾن.ﯾﺳﻧﺎ.ﺑﺧش دوم.ﮔزارش ﭘورداود.ص.١١٩
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روح زﻣﺎﻧﮫ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺎره ی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ آﻏﺎزم و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻢ .ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎرﻣﻔﮭﻮم
روح زﻣﺎﻧﮫ در ﻗﺮﻧﮭﺎی ھﮋده و ﻧﻮزده ﻣﯿﻼدی در ﺣﻮزه ی ﻓﻠﺴﻔﮫ ی آﻟﻤﺎن ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن
را ﺑﮫ  spirit of the ageﯾﺎ  spirit of the timesﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺎن »روح دوران«
ﯾﺎ »روح زﻣﺎﻧﮭﺎ« .اﯾﻦ ھﺮ دو ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﺸﮭﻮد ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﻏﺎﻟﺐ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی ﻋﺼﺮی
)= دوره ای( ﻣﻌﯿﻦ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح و ﻣﻔﮭﻤﻮم
ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی »ھﮕﻞ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »روح ﺟﮭﺎن« و »روح ﻣﻠﯽ« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از آن در اﻧﺪﯾﺸﮫ ی »ھﺮدر« ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺛﺎر »ﮔﻮﺗﮫ«
رواج داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﮫ
اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از »اﺳﭙﻨﺴﺮ« و »ووﻟﺘﺮ«.
»ھﮕﻞ« اﺻﻄﻼح »روح زﻣﺎﻧﮭﺎ« )  (Geist der Zeitenرا ﺑﺮﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آن ﮐﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ
ﺑﮫ ﯾﮏ واژه ﯾﻌﻨﯽ  Zeitgeistﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد» .ھﺮدر« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٧۶٩واژه ی  Zeitgeistرا وارد
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
»ھﮕﻞ« واژه ی » « Zeitgeistرا در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص و اﻟﺒﺘﮫ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ
او »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻘﺎداﻧﮫ ﺑﮫ آن واﮐﻨﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻌﺮض آﺛﺎرﺧﻔﻘﺎن آور روح آن زﻣﺎن ﺧﺎص و ﻋﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮارﻧﮕﯿﺮد٤.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آﻟﻤﺎن »ھﺮدر« اﺻﻄﻼح »روح زﻣﺎﻧﮫ« را
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ او در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ »روح
زﻣﺎن« ﯾﺎ »روح زﻣﺎﻧﮭﺎ« .در اﺻﻞ »ھﺮدر« ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ درﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ داده اﺳﺖ .
رﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﻌﺮوف او ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﻦ« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ
از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﺘﻨﻮع »ھﺮدر« دارﻧﺪ٥.
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در »١٧۶٩ھﺮدر« ﮐﺘﺎب »ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن آدوﻟﻒ ﮐﻮاﺗﺰاﻧﺪ«)ﻓﯿﻠﺴﻮف( را
ﺳﮑﻮﻟﯽ{ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺎم آن را ﮔﺬاﺷﺖ
ﺑﮫ ﻧﺎم » }« Genius saeculiﺟﯿﻨﯿﻮس ِ
» .«Zeitgeistﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺻﻄﻼح »روح زﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ،ﻓﻀﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﯾﮏ ﻋﺼﺮ« ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ »روح زﻣﺎﻧﮫ« در ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ ی ﺷﺼﺖ و ھﻔﺘﺎد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ٦.در»ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻣﻮﻟﺮ ﺳﺎﯾﻨﺲ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ھﺮدر«
ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٧٩٣ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﺑﮫ دﺳﺖ داد وآن راﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﺎﻟﺐ،ﺳﻨﺘﮭﺎ و ﻋﺎدات
ﯾﮏ ﻋﺼﺮ داﻧﺴﺖ٧.

4

.See:Thomas Kilkauer.Hegel,s Moral Corporation.Palgrave MacMillan.Jan.2015/.and Review of Koerkerer of
Dec.2016,In. ;marxphilosophy. Org.
5
.See:Herder ,Journal meiner Reise Im Jahre 1769;Druck 1960 Amesterdam. Und: Lothar Kempterm, Herder,
Hölderlin und der Zeitgeist.Zur Frühgeschichte eines BegriffsVortrag, gehalten bei der 21. Jahresversammlung der
Hölderlin-Gesellschaft in Tübingenim Juni 1990.Pp.51-76.
.See:alpha Dictionary.Dr Goodwords Office.
.See:Woher kommt das Wort "Zeitgeist".mueller Science.Dr.phil Ronald Mueller Switzerland.Juni 2001.Eine Skizze.
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»ھﺮدر« ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد .در ﻣﺤﻀﺮ»ﮐﺎﻧﺖ« درﺳﮭﺎﯾﺶ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ
اﺳﺘﺎد ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ در ﻣﺪرﺳﮫ ی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻟﻮﺗﺮی ،ﻣﺪرس و اﺳﺘﺎدﯾﺎرﺷﺪ» .ھﺮدر« از اﯾﻨﮑﮫ »ﻣﺎرﺗﯿﻦ
ﻟﻮﺗﺮ« ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺴﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺳﺨﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ »آﻟﻤﺎﻧﯽ« ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﻠﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻄﺸﺎن ،ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ اﮔﺎھﯽ ﻗﻮﻣﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ وارد ﺳﺎزﻧﺪ.
»ھﺮدر« در اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرگ ﺑﺎ »ﮔﻮﺗﮫ« آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل را ھﻤﭽﻮن دوﺳﺖ و در ارﺗﺒﺎط آﻣﻮزﺷﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﮐﻨﺎر او ﮔﺬراﻧﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی »ھﺮدر« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮ »ﮔﻮﺗﮫ« ﺑﺮﺟﺎ ﻧﮭﺎد» .ھﺮدر«ھﻤﺮاه ﺑﺎ »ﮔﻮﺗﮫ« وﻋﺪه ای دﯾﮕﺮدر ﺟﻨﺒﺶ ادﺑﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »اﺷﺘﻮرم اوﻧﺪ دراﻧﮓ« ) ( Sturm und Drangدر ﺣﻮزه ی ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻘﺸﯽ در
ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﻋﮭﺪه داﺷﺖ .اﯾﻨﺎن ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ام از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ادﺑﯽ »ﻣﮑﺘﺐ واﯾﻤﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ«را راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل »ھﺮدر« ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﮔﻮﺗﮫ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻟﻮﺗﺮی را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ آﺧﺮﻋﻤﺮ در ھﻤﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ
»ھﺮدر« را از رھﺒﺮان ﻣﮑﺘﺐ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮزﻧﺪ راﺳﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی
و ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ.
»آﻧﺪرو ھﻤﯿﻠﺘُﻦ«در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در ﺷﺮح ﻧﻈﺮﯾﮫ ی»ھﺮدر« در ﺑﺎب »روح ﻣﺮدم«)= روح ﻣﻠﯽ( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺑﺸﺮی ﮔﺬرا و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ ،ھﺮدر ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد
ﻧﮭﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی طﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﮋاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و
ﺗﻔﮑﺮ را در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ و آﻣﻮزش ﺑﮫ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺧﺮد را از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزدارد و ﻣﺎﻧﻊ
ھﺮ ﻧﻮع اﺻﻼح و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﮔﺮدد ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎده ی ﻣﺨﺪرذھﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻞ ﻣﻠﺘﮭﺎ و ﻓﺮﻗﮫ ھﺎ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد را ھﻢ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ٨.
»ھﺮدر« ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﭘﯿﺸﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎﯾﯽ را در ﺣﻮزه ی ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دو ﻣﻔﮭﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ -اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ او ﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو
ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﺎن »روح زﻣﺎﻧﮫ « اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ . Zeitgeist
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﻧﻈﺮ »ھﺮدر« ﻣﻌﺮّ ف ﺣﺎل وھﻮا ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ،ﻓﮑﺮی،اﺧﻼﻗﯽ،ﻣﻌﻨﻮی و
ِ
ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ دوره اﺳﺖ .او اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﯾﺎ ﻣﻔﮭﻮم را در ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر اﻧﺘﻘﺎدی اش ﺑﮫ ﺳﺎل ١٧۶٩
ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
ﻣﻔﮭﻮم دوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد  Volksgeistاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ
دو ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ  National Spirit :و  .National Characterدر ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
»روح ﻣﺮدم« و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻣﻠﺘﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد :روح ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻠﯽ .ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در ﻋﺼﺮ »ھﺮدر« ﭘﺪﯾﺪه ی ﻣﻠﯽ
ﺑﮫ آن اﻧﺪازه ﺳﺮﺑﺮﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﻮد و اﺻﻄﻼح »ﻣﻠﯽ« روﻧﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻤﮫ ی ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻋﺮﺻﮫ
ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن واژه ی  VOLKرا ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻮزه ھﺎی اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻢ از ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﮫ
و ﻣﺮدم و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ واژﮔﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ.

Andrew.Herder,s Theory of the Volksgeist. In:Counter-Currents Publishing. Books Against

8.See:Hamiltonm,

Time.2011. 14Pp.
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آﻧﭽﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﻮل »ھﺎﻣﯿﻠﺘﻦ« ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:ھﺮدر اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﺧﺎﺻﯽ دارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﮋاد .درﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ ،ﻧﮋاد ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ورای
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ)= ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ( ﯾﺎ ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ .از ﻧﻈﺮ او ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ ھﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ھﻤﮫ ی ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی درون ﮔﺮوھﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارد ،از ﻧﻈﺮ
روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوھﯽ،ھﻮش،رﻓﺘﺎر ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت،اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺰ
دارای وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ .درﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻏﻠﻄﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﮋاد
ﺑﺎوراﻧﮫ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮋاد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﮋاد ،ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ وﺟﮫ
ھﻮﯾﺖ ﻓﺮد و ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﮋادھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻖ و
ﺧﻮ و ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ از ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و ﮔﺎه
ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ زواﯾﮫ از ﻧﮕﺮش »ھﺮدر « ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻮد ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی »ھﺮدر« را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ و ﺑﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
درﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل »ھﺮدر« ﺑﯽ اﺑﮭﺎم ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ دارد و ھﻤﻮﺳﺖ ﮐﮫ
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر روﺷﻦ از »ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد و ھﻤﯿﻦ ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﮭﻢ ﺑﻮد در راه ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻀﻮر ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم »ھﺮدر«
روح زﻣﺎﻧﮫ را »ﻋﻘﺎﯾﺪ و آرای ﻏﺎﻟﺐ،ﺳﻨﺘﮭﺎ و ﻋﺎدات ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ« ﻣﯽ داﻧﺪ.
»ﮔﻮﺗﮫ« ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎن در »ﻓﺎوﺳﺖ« در ﺑﺎره ی »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »آﻧﭽﮫ ﺷﻤﺎ روح زﻣﺎﻧﮭﺎ
) ( Geist der Zeitenﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،در اﺳﺎس ھﻤﺎن روح ﭘﺮوردﮔﺎرﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺎزﻣﯽ

ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ٩«.

»ﺟﯿﻤﺲ رﯾﺪ« ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از »ﮔﻮﺗﮫ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮐﺎﻧﺖ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ
طﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد،راھﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ او ﭘﯿﻤﻮده ام« ١٠اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را »ﮔﻮﺗﮫ« ﺧﻄﺎب ﺑﮫ »اﮐﺮﻣﻦ« در  ١٨٢٧ﻧﻮﺷﺘﮫ
اﺳﺖ» .رﯾﺪ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺘﯽ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ» .ﮔﻮﺗﮫ« ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﺆﻟﻒ »ﻧﻘﺪ ﻗﻮه ی ﺣﮑﻢ« ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﮫ ی او را در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻋﻠﻮم
طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﺧﻮد او ﻗﺮاﺑﺖ و ﺷﺒﺎھﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻓﯿﻠﺴﻮ ﻓﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽ داده اﺳﺖ.
»رﯾﺪ« ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﺎھﺖ راه و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ در ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﮭﻔﺘﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﺤﺾ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﺎن و آن دوره ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ دو
ﺟﮭﺖ ﻓﮑﺮی را ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﮔﻮﺗﮫ« درﺳﺖ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻋﻨﺼﺮ وراﺷﺨﺼﯽ زﻣﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٧٩٢ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دوﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر »ﻧﻘﺪ
ﻗﻮه ی ﺣﮑﻢ« »،ﮔﻮﺗﮫ « ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی آﻣﻮﺧﺘﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﭘﮋوھﺶ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن روی دﺳﺖ ھﻢ
ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ
ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮ از زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﮭﻤﯽ در زﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ از ﺳﻮی
دو ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ »رﯾﺪ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد »ﮔﻮﺗﮫ« آن را در »ﻓﺎوﺳﺖ« ﺑﺎزﺗﺎب روح ﭘﺮوردﮔﺎر داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺮ »ﮔﻮﺗﮫ« ھﻤﮕﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ »ﮐﺎﻧﺖ« ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺸﮭﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﮔﻮﺗﮫ«
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر دﯾﮕﺮ آﺛﺎر »ﮐﺎﻧﺖ« ﺑﮫ ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎ اﺷﺎره ای ﻧﺪارد .آﻧﭽﮫ اورا ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮه اﺳﺖ
9

.See:Ibid. Dr.Roland Mueller, In: mueller Science Internet Site2001-2016.
.See:Terence James Reed,Goethe und Kant:Zeitgeist und eigener Geist. Goethe-Jahrbuch.2001.Springer
Verlag pp 58-74 .
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اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﺎ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج در ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ
وﺟﻮد و ھﺴﺘﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﺎ ﺳﮭﻢ دارد« .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﮫ »ﮔﻮﺗﮫ« ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از »روح
زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺸﺎﺑﮭﺖ ﻋﻼﯾﻖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎ را در ﯾﮏ دوره ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ و ﺗﻨﻮع را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد١١ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ» ١٢،روح زﻣﺎﻧﮫ« وﺟﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻠﺖ روﺣﯽ ﯾﮏ
ﻋﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ھﺮ دوره ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺮّ ف ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻋﺼﺮ ﺧﻮد« ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
ِ
ھﻤﺎن دوره اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ »وﻟﺘﺮ« ﺑﺮاﺛﺮ »روحِ
ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﺎﺻﮫ از ﺳﻮی »ھﮕﻞ« ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »ھﮕﻞ« ﻓﻠﺴﻔﮫ ھﺎ
و آﺛﺎر ھﻨﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روح دوراﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ درﮔﺬرﻧﺪ و ورای ﻋﺼﺮ ﺧﻮد
ﺑﺮوﻧﺪ .ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺑﯿﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ھﻤﻮاره ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻧﺎﺗﻤﺎم دارﻧﺪ ،و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روح ﺑﺸﺮ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ از ﻣﯿﺰان و درﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ وراﺳﻮی ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ھﺮ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،
از روح ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده و درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﮫ ﮔﻔﺖ اﺻﻄﻼح ﯾﺎ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﻌﺮّ ف ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ھﺮ دوره ای اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان از »ﻋﺼﺮ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ« ﯾﺎ ﺣﺘﯽ »دھﮫ ی ﺷﺼﺖ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
در اداﻣﮫ ی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان »روح زﻣﺎﻧﮫ« را روح و ﺧﻠﻘﯿﺎت ﯾﺎ روﺣﯿﮫ ی ﻋﺼﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ھﻤﺎن ﻋﺼﺮ.
در »ﻓﺮھﻨﮕﻨﺎﻣﮫ ی واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ھﮕﻞ«آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »اﺻﻄﻼح روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺦ ھﮕﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد او آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﺎرﺣﺎن ھﮕﻞ از ﺧﻼل
ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی او اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ .در درﺳﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ی ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از روح زﻣﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد وراﺑﺠﮭﺪ ﭼﻮﻧﮑﮫ روح زﻣﺎﻧﮫ اش  ،روح ﺧﻮد او ھﻢ ھﺴﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ھﮕﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻓﻠﺴﻔﮫ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از زﻣﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد وراﺑﺮود .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را
در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺧﻮدش ھﻢ ﺻﺎدق ﻣﯽ داﻧﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ
ای ﺗﻨﮭﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﺎن دوره ای ﮐﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ھﮕﻞ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮزﻣﺎﻧﮫ و ﻋﺼﺮی ،وھﻤﭽﻨﯿﻦ روح ﯾﮑﮫ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ آن،ﻣﺮﺣﻠﮫ ای اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ
روح ﺟﮭﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺒﺮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﯽ از آن١٣.از
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ھﻤﻮاره ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺎن و ﺗﺠﻠﯽ ﻣﮑﺎﻧﺸﺎن
درﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﮐﺎﻣﻼً از دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎن
ﺑﮫ ﻗﺼﺪ درک »ﻋﯿﻨﯽ« ﺟﮭﺎن و ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
»ھﮕﻞ« ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد در ﻋﺼﺮی ﻣﯽ زﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﮫ اوج ﺧﻮدرﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ازاﯾﻦ رو اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن دارد ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮرﺳﯿﺪ و ﻏﺎﯾﺖ آن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ درک ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در واﻗﻊ
ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ .ھﮕﻞ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺼﺮ او از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،ﻋﺼﺮی ﯾﮑﮫ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آوردم ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« از »ھﺮدر« ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺟﻠﻮه ای از آن را در
»ﮔﻮﺗﮫ« ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﮐﺎرﺑﺮدھﺎﯾﯽ در »اﺳﭙﻨﺴﺮ« و »وﻟﺘﺮ« ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ آن را در ﻣﻌﻨﺎی
.Ibid.
.Encyclopedia.com.PP.32.
The Hegel Dictionary.By Glenn Alexander Magee .ContiuumBook 2010.
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13.See:

ﺳﻠﯿﻘﮫ و ذوق زﻣﺎﻧﮫ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﻣﻌﻤﺎری« ﯾﮏ دوره و ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل
روح ﯾﮏ ﻋﺼﺮ در اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد .رواج ﺷﮭﺮت اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ »ھﮕﻞ«
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ او اﺻﻄﻼح »روح زﻣﺎﻧﮭﺎ« )  ( Geist der Zeiteرا ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﮫ واژه ی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ) ( Zeitgeistرا.
»روح« ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻋﻤﺪه و ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻣﺸﮭﻮر »ھﮕﻞ« ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ روح« .ھﻤﮫ ی
واژه ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش »ھﮕﻞ« در ﺑﺎره ی »ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن« در
اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﻮل »روح ﺟﮭﺎن« )»،( Weltgeistروح ﻣﺮدم« ﯾﺎ »روح ﻣﻠﯽ« ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﮭﺎده ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ) ( Volksgeistو »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﮐﮫ ھﻤﺎن  Zeitgeistاﺳﺖ.
واژه ی آﻟﻤﺎﻧﯽ  Geistﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ ﺑﺎ روح،ﺑﺮاﺑﺮﻧﮭﺎده ھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ذھﻦ و ﺧﺮد .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ھﻤﺎن » «spiritرا ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮔﺎه » «ghostﯾﺎ » ،«mindﯾﺎ » .« intellectﺑﺮﺧﯽ ھﻢ » « Geistآﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﺘﺮادف ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ
» درﺧﺸﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ« ،ﺷﻌﻮر ،ﻧﻮآوری ،ﻓﻀﻞ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ .از ھﻤﯿﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺖ
ﺻﻔﺘﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ » « geistlichﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ »« spritualﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ »  « geistigﮐﮫ
ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ » ﻋﻨﺼﺮ ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ذھﻦ« .ارﺟﺎع ﺑﮫ » « geisterhaftﮐﮫ
ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ » « ghostlyﯾﺎ » « spectralﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺒﺢ وار ﯾﺎ ﺷﺒﺢ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ دارﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ« ﯾﺎ »ﺣﻀﻮر ذھﻦ«و »ﻓﻘﺪان ﺣﻀﻮرذھﻦ«
و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ ردﯾﻒ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ .از ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ را از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺧﺎﺻﮫ واژه ی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ »روح زﻣﺎﻧﮫ« )  ( Zeitgeistرا.
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص »روح« در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر ﻋﺪه ای ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮭﺎده ی دﻗﯿﻘﯽ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺪارد.
از ﻧﻈﺮ »ھﮕﻞ« ﻣﻔﮭﻮم »روح ﺟﮭﺎن« ﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﯿﺌﯽ واﻗﻌﯽ وﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ،
ﺑﻞ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﭘﺮدازی راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ .روح ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ روﺣﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﺛﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،از ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﮐﮫ ﺗﺠﺴﻢ ﻋﺎم آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ و ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ او را ھﻮاﺧﻮاه »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻣﺮدان ﺑﺰرگ« ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﮫ را ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﻮﻣﺎس ﮐﺎرﻻﯾﻞ« در ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎﯾﺶ در  ١٨۴٠ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد ١٤.ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ھﮕﻞ ﺧﺎﺻﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
»دوﻟﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﻈﻢ« ﯾﺎ »ﻣﻘﺮرات« ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻏﺎﻣﺾ ﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ھﻤﯿﻦ »ھﮕﻞ« اﺳﺖ ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد او ھﻤﭽﻮن روح ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ!
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ی ھﮕﻞ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ دوﺳﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪھﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺷﺪ.
اﺻﻄﻼح ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ »روح ﺟﮭﺎن« ﻣﻌﺮف ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﻣﺸﮭﻮدی اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دوره و ﻋﺼﺮی ﻣﻌﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن .اﺻﻄﻼح »روح ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ »روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﻣﻌﺮف
ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﮫ ﺧﺼﻮص »ھﺮدر« ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح را ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ادﯾﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« و »وﻟﺘﺮ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﺮﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ ﺣﻮزه ی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد.
»ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻣﺮد ﺑﺰرگ« اﻧﺪﯾﺸﮫ ای اﺳﺖ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻤﺎل ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻓﺮادی
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮدﺑﺮﺗﺮ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﻟﮭﺎم اﻻھﯽ اﺛﺮی
. See:Thomas Carlyle. On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History.1840. Collection of six lectures.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ» .ﺗﻮﻣﺎس ﮐﺎرﻻﯾﻞ« ﺑﺮای ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﺂورد
ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن را ﺑﺎﯾﺪ رھﺒﺮان اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ داﻧﺴﺖ و اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺗﻮده ھﺎ
ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﮫ ﺑﺎور او ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن در واﻗﻊ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدان ﺑﺰرگ اﺳﺖ ١٥.ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺮدان
ﺑﺰرگ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮادی داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ اﻻھﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ،
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﭼﻮن ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ،ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺴﺎن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎﻧﯽ ادﯾﺐ ھﻤﭽﻮن
»روﺳﻮ« ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ﺟﺪی ھﻢ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ »ھﺮﺑﺮت اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ را ﮐﮫ روﯾﺪادھﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﻣﯽ داﻧﺪ،دارای ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ١٦.از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻣﺮدان
ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دو وﺟﮫ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﯾﮑﯽ اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﺰرگ در دوره ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن
ﮐﮫ ﺣﺘﯽ »ھﮕﻞ« را ﺷﯿﻔﺘﮫ ی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی اﺛﺮﮔﺬاری دﯾﺮﭘﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ھﻤﭽﻮن
ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎن ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ و درﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻧﮫ از
ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﺶ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ روح زﻣﺎﻧﮫ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﺼﺮی ﮐﮫ درآن ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ ؟ اﮔﺮ ﺑﮫ
دوره ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ در اﯾﻨﺤﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روح زﻣﺎﻧﮫ در ھﺮ دوره ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﮫ روﺷﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎ و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ را ﺑﺮﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ رﯾﺨﺖ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت و ظﺮاﻓﺘﮭﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻢ را ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
و اﻣﺎ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ» .ﺗﺌﻮ ﯾﻮﻧﮓ« از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﯾﺒﻮرگ در آﻟﻤﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ روﯾﮑﺮدی ﮐﻤﯽ
ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« و ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی و ﺑﺮآﻣﺪن اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم از اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی و دوران
آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اروﭘﺎ
را در اﯾﻦ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،دوﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن طﺒﯿﻌﺖ ﻋﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎی
ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ درﮔﺮدش ﺑﺎﺷﻨﺪ،اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از واژﮔﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺮاردارﻧﺪ .ﻓﺮاﺧﻮان
ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ روح ﻣﻠﯽ،روح آزادی،ﻋﺪاﻟﺖ،روﺷﻨﮕﺮی،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺗﻤﺪن،ھﻤﭙﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﺸﻮره
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روح اﻏﺘﺸﺎش ،ﺗﺠﻤﻞ،زﻧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ،و اﻧﻘﻼب ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ھﻤﭙﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ارﺟﺎﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روح در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواج
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ »روح ﺟﮭﺎن« ﮐﮫ ﺧﺎﺻﮫ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ »ھﮕﻞ« ﻗﺮار داﺷﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯽ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮه ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ،روﯾﺪادھﺎ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ از ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻈﻤﯽ واﻻ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺮوھﺎی روﺣﯽ)ﻣﻌﻨﻮی( ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ ای ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﻞ ﺧﻮدآن در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻤﺮوی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺟﺰ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮد ) و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن( را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ
.Ibid.
Herbert. The Study of Sociology. Published by Henry S. King.1877; Pp. 31-33.
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ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را واﭘﺴﮕﺮا ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﭘﯿﺸﺎھﻨﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽ طﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺴﺴﺖ از ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺤﺮاف ﺑﺎزدارﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮی ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل
اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن و ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﮫ در ﺗﻘﺎطﻊ اﯾﻦ دو ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ در ﺣﻮزه ی ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ »روح ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ١٧.در واﻗﻊ »ﺗﺌﻮ
ﯾﻮﻧﮓ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﺧﻮد ﺟﺪﻟﮭﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻓﺮاﻧﺴﮫ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن از
اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﺎ دھﮫ ی ﺳﯽ در ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ دوﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ وﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺸﺎن
در ﮔﻔﺘﺎرھﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و اﺑﻌﺎد ﻣﮭﻢ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی
را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎم در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ی ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺷﻦ ﺳﺎزد.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ اوﺳﺖ .ﻧﺎﭼﺎر روﯾﮑﺮدی ﮐﻤﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ
ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰﺳﺖ .او ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪارد ﺟﺰ
آﻧﮑﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﮫ ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری آﺳﺎن ﺑﮫ ھﺪف ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ
ﭼﯿﺰھﺎ ورﺑﺮوم .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﭼﻮن »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ رﺳﯿﺪه
ﮐﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﮫ طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .او ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ »ﮔﻮﮔﻞ« از
ﺳﺎل  ٢٠٠١ﻣﺪﺧﻠﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی آﻣﺎری ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان
ﺧﻮد .از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ »ﯾﻮﻧﮓ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ روﯾﮑﺮد آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در اﺳﺎس
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﯿﻔﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ی ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺧﺼﻠﺖ
دوران« ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﯿﻔﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .او دراﯾﻨﺠﺎ ﺳﮫ ﻣﺤﻮر را ﯾﺎدآور ی ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﯾﮏ دوره ﺑﺮاﺳﺎس وﺣﺪﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ »روح«آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .دوم آﻧﮑﮫ اﯾﻦ وﺣﺪت ﺑﺮاﺛﺮ ﺷﻤﺎری از »ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی
زﻣﺎن« ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﮭﮫ ای ﺛﺎﻧﻮی دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮭﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ
روح دوران ؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ »روح زﻣﺎﻧﮫ« اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻄﺢ
ﭼﯿﺰھﺎ درﮔﺬرد و ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای رﺳﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی زﻣﺎﻧﮫ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ روح دوران ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ی او در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ اﺷﺎره ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی
»روح زﻣﺎﻧﮫ« دارد .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ را ﺑﮫ »ھﺮدر« ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪرن ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﺎ »ھﺮدر« ﻧﻤﯽ آﻏﺎزد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ »ھﺮدر« درﻧﯿﻤﮫ ی
ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ آن را اﺑﺪاع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را در زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻻﺗﻦ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی و در ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﺎن اﺑﺰاری ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در رواﯾﺘﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت و ھﻨﺮﯾﺎﻓﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻓﺮاھﻢ آورد ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ دوره ھﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ
اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﻧﺒﻮغ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در دوره ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﻏﺎز
اﯾﻦ دوره اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺨﺖ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.از ﺳﻮﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آن در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ
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ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻣﺬھﺒﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی »روح زﻣﺎﻧﮭﺎ« را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ »روح
اﺑﺪﯾﺖ« ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪ ،و اﺻﻄﻼح »ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی زﻣﺎﻧﮭﺎ« را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی »آﺧﺮزﻣﺎن« و
ﻓﺎﺟﻌﮫ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﺒﮭﻢ ﺑﻮدن و ﮐﻠﯽ ﺑﻮدن ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع طﻨﺰ ﺑﺸﻮد١٨.از ﻧﯿﻤﮫ ی ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
را ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره ای ﺧﺎص ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از روﻧﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯽ
ﺷﻮد .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ»ﺗﺌﻮ ﯾﻮﻧﮓ« ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﺷﻤﺎرﮔﺮاﻧﮫ ی)دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ( ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﮫ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.

.Ibid.Pp.26-27.
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روحِ زﻣﺎن /روح ﻣﮑﺎن
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪه اﺻ ﻄﻼح روح زﻣﺎﻧﮫ را ازﺧﺼ ﻮﺻ ﯿﺎت اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ وﻗﺮن
ﻧﻮزھﻢ درﻣﻌﻨﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ )دﻧﯿﻮی( وﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮض ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﯿﻢ»ھﺮدر« اﯾﻦ اﺻ ﻄﻼح را در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﮐﺘﺎب ﻻﺗﯿﻨﯽ زﺑﺎن »ﮐﺮﯾﺴ ﺘﯿﺎن آدوﻟﻒ ﮐﻠﻮﺗﺰ« ﺑﮫ ﻧﺎم »  «genius saeculiﺿ ﺮب ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﺳ ﺎل  ١٧۶٠اﻧﺘﺸ ﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و »ھﺮدر« در  ١٧۶٩اﺻ ﻄﻼح »روح زﻣﺎن« را ﺑﮫ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ » .ﺳﮑﻮﻟﯽ«) ( saeculiدر ﻻﺗﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ واژه ی ﻣﻔﺮد » « saeculumاﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ
واژه را در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ »ﻗﺮن« ﺷﺎﻣﻞ دوراﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪ ﯾﺎ ﺻﺪ و ده ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل
ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ دوره ی زﯾﺴﺘﯽ؛ و » « genius saeculiروح ﻧﮕﮭﺒﺎن آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪرن»  « Zeitgeistﭼﻨﺪان ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ«)ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ( ،ﺑﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ دوره ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ» .ﺟﻒ ﻣﺎﻟﭙﺎس« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ واژه
ﺿ ﺮب ﺷ ﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﮫ دراﺛﺮ»ھﺮدر« و ﻧﮫ در ﮐﺎر »ھﮕﻞ«درﺟﮭﺖ ﺗﻮﺿ ﯿﺢ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻓﻠﺴ ﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﮫ »ھﮕﻞ« ﻣﺘﻔﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ واژه ﺑﺎ او ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺧﻮرده ﺑﻮد اﻣﺎﺑﮫ واﻗﻊ
آن را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺒﺴ ﺘﮫ ﺑﻮد و در ھﻤﺎن زﻣﺎن ھﻢ ﺧﻮﯾﺸ ﺎوﻧﺪی ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ واژه
و ﺧﻠﻘﯿﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ،ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻣﺎﻧﮫ ﯾﺎ »ﻣُﺪ« ﯾﮏ دوره ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ
واژه ای را ﺷ ﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ در اﺛﺮﻣﻌﺮوف »اﺷ ﭙﻨﮕﻠﺮ« ﺑﮫ ﻧﺎم »زوال ﻏﺮب« ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳ ﺎل
 ١٩١٨اﻧﺘﺸ ﺎر ﯾﺎﻓﺖ،ﻣﺸ ﺎھﺪه ﮐﺮد .اوﺳ ﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﺤﺼ ﻮل ﺟﮭﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮔﺴ ﺘﺮده وﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﯽ
داﻧ ﺪ ﮐ ﮫ »ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻓﮑﺮ«را ھﻢ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ھﻤ ﺎن ﭼﯿﺰی ﮐ ﮫ در اﺛﺮ ﺧﻮد »ھﮕ ﻞ« ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد»١٩.ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑﺮ« را دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧﮭﺎده ای ﮔﺬاﺷﺘﮫ ام ﺑﺮای  Geistesgeschichte؛ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی
اﻧﮕﻠﯿﺴ ﯽ »ﺟﻒ ﻣﺎﻟﭙﺎس« از دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴ ﺖ .او ﮔﺬاﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ .history of spirit:واژه ی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ »روح زﻣﺎن « ﯾﺎ »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده اﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد و
دﯾ ﺪ ھﺮﺟ ﺎ ﭼ ﮫ ﺗﺮﺟﻤ ﮫ ای ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﺎی ﻣﻮرد ﺧ ﺎص ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑ ﮫ ھﺮﺣ ﺎل در اﯾﻨﺠ ﺎ و در ارﺗﺒ ﺎط ﺑ ﺎ
»اﺷ ﭙﻨﮕﻠﺮ« و در ﻣﻮاردی ﺑﺎ »ھﮕﻞ« ﻣﻘﺼ ﻮد ھﻤﺎن »ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑﺮ« ﯾﺎ »ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸ ﮫ« اﺳ ﺖ ﮐﮫ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮﻧﮭﺎده ی درﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد:
 . Intellectual Historyﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ » ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑﺮ« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﮑﺮی و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﯾﮏ ﻋﺼﺮﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﺟﻒ ﻣﺎﻟﭙﺎس« ﺳ ﭙﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴ ﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﮫ »ﺟﻨﯿﻮس ﺳ ﮑﻮﻟﯽ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »روح زﻣﺎﻧﮫ«
راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ،ھﻤﯿﻦ اﺻﻄﻼح را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻄﻼح ﻻﺗﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺘﻌﺎرف »روح ﻣﮑﺎن« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽ ﺷ ﻮد،ﯾﻌﻨﯽ »»« genius lociﺟﻨﯿﻮس ﻟﻮﮐﯽ«.در اﯾﻨﺠﺎ ﺷ ﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ھﺮ ﻣ ﮑﺎن روح ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﮫ »روح ﻣﮑﺎن« واﺑﺴ ﺘﮫ ﺑﮫ
»ﻣﮑﺎن« ﺧﺎﺻﯽ ا ﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »زﻣﺎن« ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد و از اﯾﻦ رو ﺧ ﺼﻠﺘﯽ »ﻋﺎم« را ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺟﻒ ﻣﺎﻟﭙﺎس« اﻧﺪﯾﺸ ﮫ ی »روح زﻣﺎن« در ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻠﺴ ﻔﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را
داﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ و آن درﺳ ﺖ ﺟﺎﯾﯽ اﺳ ﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺟﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮕﺬاﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ ،ﺑﻞ از
اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن داه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن« را
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﮐﮫ درﮐﻨﺎرھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻔﮑﺮان اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ
و اﻧﺪﯾﺸ ﮕﺮان ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴ ﺘﻢ ﺻ ﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ »ھﺮدر« ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﻣﯽ
.Malpas, Jeff. Spirit of Time/Spirit of Place.Academia.edu.2019.P.1.
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ﺑﯿﻨﯿﻢ او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ را »ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎرﯾﺦ« ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی زﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺮدﻣﺎ ِن در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را در آﺛﺎرﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﭼﻮن »ھﮕﻞ« و »اﺷ ﭙﻨﮕﻠﺮ« ﻧﯿﺰ ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﮔﻮ ﻧﮫ ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑﺮی ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎن« اﻏﻠﺐ ﺑﺎ آن ﭘﯿﻮﻧﺪﺧﻮرده اﺳ ﺖ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ دو
ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ٢٠.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ آوردم ھﻤﮫ ﺟﺎ اﺻ ﻄﻼح»روح زﻣﺎن« را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮدم ،ﻧﮫ »روح زﻣﺎﻧﮫ«
را .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﺎم دارد و دوﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎص و ﻣﻌﺎﺻﺮ .در ﺧﻼل
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ دھﻢ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ»ﺟﻒ ﻣﺎﻟﭙﺎس« »ھﮕﻞ« در ﮐﺘﺎب »درﺳ ﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ی ﻓﻠﺴ ﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ« ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮد را
ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎدان ﻣﺸﮭﻮر واﺳﺘﺎدداﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻟﻦ»ﮐﺎرل
رﯾﺘﺮ« اﺳ ﺖ ٢١.از اﯾﻦ رو ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻ ﯿﻘﻞ ﻣﯽ دھﺪ» .اﺷ ﭙﻨﮕﻠﺮ«ﻧﯿﺰ
درﺟﻠﺪدوم اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »زوال ﻏﺮب« ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮاز آﺛﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﭼﺸ ﻢ
اﻧﺪازھﺎ و ﻣﻨﺎظﺮ و ﻣﺮاﯾﺎی طﺒﯿﻌﺖ اﻧﺪ .ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب »اﺷ ﭙﻨﮕﻠﺮ«»،ﭼﺸ ﻢ اﻧﺪازھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن« ﻧﺎم
دارد .در اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺘﮫ وھﻤﭽﻨﯿﻦ»روح ﺷ ﮭﺮھﺎ« و ﺑﺴ ﯿﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺬاب
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﯽ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻮردﻧﻈﺮ»ﺟﻒ ﻣﺎﻟﭙﺎس«راﺑﺮﻗﺮارﺳﺎﺧﺖ٢٢.
»ﺟﻒ ﻣﺎﻟﭙﺎس« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اھﻤﯿﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در آﺛﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﭼﻮن »ھﮕﻞ« و »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ«،
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ھﺮدر« ﺑﺎ»ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ« ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺗﻔﮑﺮ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در آﻟﻤﺎن)وﺣﺘﯽ در اروﭘﺎ( ﺑﮫ
ﭼﺸ ﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد،ﺑﻞ در ﺣﻮزه ی وﺳ ﯿﻌﯽ از ﺟﮭﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ ﯽ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷ ﻮد و ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ
ﮔﺴ ﺘﺮده ﺗﺮ ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳ ﺎن ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎن« ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .اﻧﺪﯾﺸ ﮫ ی »روح زﻣﺎن«
ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد و ﭘﻮﯾﺎ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
ﺧﺎص اﺳ ﺖ ﮐﮫ در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ و ﻣﻨﺎظﺮ و ﻣﺮاﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ھﻢ آﺷ ﮑﺎر ﻣﯽ ﺷ ﻮد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸ ﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
طﻨﯿﻨﯽ ﻣﻠﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
زﻣﺎن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﻠﯿﮫ آن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﻔﮭﻮم
»روح زﻣﺎن« را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺎرﮐﺮ ِد ﺗﺤﻤﯿﻞ زﻣﺎن ﺑﺮﻣﮑﺎن ﺑﺮﺷ ﻤﺮد ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ زﻣﺎن دارای ﺧﺼ ﻠﺖ
ﻣﺴ ﺘﻘﻞ و ﻣﺨﺼ ﻮص ﺑﮫ ﺧﻮد اﺳ ﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸ ﮫ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آﺷ ﮑﺎرﮔﯽ و ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن در ﭘﮭﻨﮫ ی
ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑﺜﺮ اﺳ ﺖ ﮐﮫ ﻣﻊ ھﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎھﻢ ھﺴ ﺘﻨﺪ .اﻧﺪﯾﺸ ﮫ ی »روح«) ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻣﻌﺮّ ف
»ﺣﻀ ﻮر« ﺷ ﺒﺢ ﮔﻮﻧﮫ ی ھﺎدی روﯾﺪادھﺎ داﻧﺴ ﺖ( ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸ ﮫ ی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ اﺳ ﺖ؛ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳ ﺖ ﺑﮫ ﭼﺎرﭼﻮب و ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن.
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﮑﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻗﺮﻧﮭﺎی ھﯿﺠﺪھﻢ و ﻧﻮزدھﻢ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد اﻣﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴ ﺘﻘﯿﻢ در ھﯿﺄت واژﮔﺎن و ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﻨﺎظﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻓﻀ ﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﯽ ﻓﮑﺮی
ھﺴ ﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳ ﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﮑﺎن« )= ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻓﻠﺴ ﻔﯽ( ﮐﮫ در ﺑﺎﻻآﻣﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﺧﯿﺮ در ﺗﻔﮑﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ھﻤﭽﻮن »ﻣﺎرﺗﯿﻦ ھﺎﯾﺪﮔﺮ« دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

.Ibid.P.2.
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» . ٢١ﮐﺎرل رﯾﺘﺮ« آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺎره ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دارد ﮐﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
.See:Oswald Spengler,Der Untergang des Abendlandes.VerlagC.H.Beck Muenchen. 1969.Vol.II.Welthistorische
Perspektiven.Pp.557 ff.
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ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی روح زﻣﺎﻧﮫ
».١ﻧﯿﮑﻮﻻس ﺑﺮوﺳﺎر«در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ،ﻗﮭﺮﻣﺎن ھﮕﻞ« ٢٣ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی
ھﮕﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ آن اﺳﺖ ،ﻧﮫ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮﻧﯽ اش.
»ھﮕﻞ« ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن را ﺳﺘﻮده وﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ھﻤﮫ ی ﻣﻔﺴﺮان ھﮕﻞ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن.
»ھﮕﻞ« ﺗﺄﻣﻼت ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺼﺪ داﺷﺖ از ھﻤﯿﻦ
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮﻧﯽ را ﺑﺮﺑﮑﺸﺪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ »ھﮕﻞ« ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﮫ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی »ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﯿﻞ« و ﻧﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی »ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ« ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،ﺑﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای
واﻻﺗﺮ ﺑﺮود و از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﮕﺮد.
»ﻧﯿﮑﻮﻻس ﺑﺮوﺳﺎر« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ
»ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﯿﻞ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺖ اول« ﮐﮫ آن را »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼﻓﺼﻞ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﺷﺎھﺪان ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان آن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮ را»ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ« ﯾﺎ
»ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻮع ﺳﻮم ﺗﺎرﯾ ُﺦ را» ﻓﻠﺴﻔﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺦ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ»ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ« وآن راﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ٢٤ .
از اﯾﻦ رو ﺑﮫ ﺑﺎور»ﺑﺮوﺳﺎر« درک ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﮕﻞ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﮭﻢ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ھﮕﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﮕﺮش ھﮕﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺑﻮدن ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن درﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺒﺎرت ﻣﺸﮭﻮری ﮐﮫ اﻏﻠﺐ از ھﮕﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ای اﺳﺖ
از ﻧﺎﻣﮫ ای از ھﮕﻞ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ دوﺳﺘﺶ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧﯿﺘﮭﺎﻣﺮ« در ﺳﯿﺰدھﻢ اﮐﺘﺒﺮ ١٨٠۶ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او
ﺗﺎزه ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب »ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻨﺎﺳﯽ روح« را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده ﺑﻮد .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮر را دﯾﺪم-اﯾﻦ
دﯾﺪن
روح ﺟﮭﺎن را – ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺷﮭﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻮزه ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮد را وراﻧﺪاز ﮐﻨﺪ؛
ِ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ روﯾﺪادی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ای ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و
ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ «.اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن وارد »ﯾﻨﺎ« ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺑﺮوﺳﺎر« ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﮫ .ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن
ﭼﯿﺰی را در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ھﮕﻞ آن را در ﺳﻄﺢ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد)=ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن( ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب »ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ روح« را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن وارد »ﯾﻨﺎ« ﻣﯽ ﺷﺪ،روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺪرت در ﺗﺎرﯾﺦ رخ ﻣﯽ دھﺪ.
»ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن« ﺗﺠﺴﻢ اﻣﺮﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﮕﻞ آن را ﺷﺮح ﻣﯽ داد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮﭼﺸﻤﺎن ھﮕﻞ ﺑﮫ
وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ھﮕﻞ ،ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن را ﻣﯽ دﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ھﮕﻞ را ﻧﻤﯽ دﯾﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ھﮕﻞ ﭼﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ازﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ھﮕﻞ اطﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺑﺰاراﻣﺮﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ درﺻﺤﻨﮫ ی
ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن داﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن ﺟﮭﺎن .ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﻣﺤﺴﻮس اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ از ﺑﺎﺑﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻟﺤﻈﮫ ای زﯾﺒﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ
ﮐﮫ ھﮕﻞ را ھﯿﺠﺎن زده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.
»ﺑﺮوﺳﺎر« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮﻧﯽ ﻗﮭﺮﻣﺎن از ﻧﻈﺮھﮕﻞ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ؟
ھﮕﻞ  ،ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن را ﻣﯽ ﺳﺘﻮد ﭼﻮﻧﮑﮫ او ﻣﺮد ﻋﻤﻞ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ اش ﯾﺎدآورﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن از ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اش؛ﻋﻤﻞ و اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﮫ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ھﮕﻞ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .درﮐﺘﺎب »ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺣﻖ)=ﺣﻘﻮق(« ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ھﻤﮫ ی اﻋﻤﺎل و اﻗﺪاﻣﺎت ،اﻓﺮاد ﯾﺎ ذھﻨﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮردارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﮫ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .در »درﺳﮭﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ«
ﮐﮫ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮداﻧﯽ ﻋﻤﻠﮕﺮا ھﺴﺘﻨﺪ.
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٢١

ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻨﺪر و ﺳﺰار،ﻣﺮدﻋﻤﻞ ﺑﻮد .او آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ،و ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،او
آن ﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ٢٥.در »ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻨﺎﺳﯽ روح« اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﭘﺮوراﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد
ھﺴﺘﯽ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻓﺮد در ﻋﻤﻞ او ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻋﻤﻞ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدﯾﺖ او را واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
»ﺑﺮوﺳﺎر« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎرا ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﮫ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ھﮕﻞ از ﺿﺮورت زﻣﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ؛او ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﺪ
ﺟﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﺶ ﻓﺮاﺑﺮﺳﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﺑﺮوﺳﺎر« ﻗﮭﺮﻣﺎن ھﮕﻠﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزاﻧﺪ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ؛ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﮭﺮﻣﺎن ھﮕﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ روح ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﮑﻢ
ﻧﻤﯽ راﻧﺪ ،زﯾﺮا روح ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮫ او اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺮدﻣﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن از ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﺎن
ﺧﻮد آﮔﺎھﯽ دارد ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ طﺒﯿﻌﺖ ﻋﺼﺮ او در ﭼﮫ ﻧﮭﻔﺘﮫ و ﭼﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ دارد .ﻣﻌﺮﻓﺖ او
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﻮرت دﯾﮕﺮا ن ﻧﯿﺴﺖ.
»ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎن« ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ،ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن را ﻣﺮدی ﺟﻨﮓ اﻓﺮوز ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و دﻟﺒﺴﺘﮫ
ﺑﮫ اﺳﺘﯿﻼ  .ازﻧﻈﺮ»ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎن  ،ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ھﮕﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮد »زﻣﺎﻧﮫ ﺳﺘﯿﺰ« زﯾﺮا ﮐﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻋﻤﺪه ی ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﻔﻮق و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺗﺠﺎرت،ﻧﮫ ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﻮﺣﺎت٢٦.
در ﻧﮕﺮش ھﮕﻞ ،ﺑﮫ ﻗﻮل ﺑﺮوﺳﺎر ،ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ زﻣﺎن و ﺧﻼف ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر
واژﮔﺎن اﻓﻼطﻮﻧﯽ ،ھﮕﻞ او را »روح ﺟﮭﺎن « ﻣﯽ داﻧﺴﺖ؛ اوﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻞ وﺣﺪت و ﺗﺤﺮک ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن
را ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﭘﯿﺸﮕﺎم واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎزﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ .ﺑﮫ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ و داﻧﺶ او ﺑﺴﺎن
داﻧﺶ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﭼﻮن ھﮕﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺪف و ﻏﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ داﻧﺪ.اﮔﺮﭼﮫ داﻧﺶ او ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ رو ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻮزه ای ﮐﮫ او در آن دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽ ﺳﺎزد اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ آن وﻗﻮف ﻧﺪارد  .ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ،اﺑﺰار اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ،
داﻧﺸﻤﻨﺪی اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎھﻼن و ﻏﺎﻓﻼن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺦ .
در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﮭﺎن ﻣﺪرن ،ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﺳﯽ .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﮫ او ﮔﻮﻧﮫ ای »ﺷﺒﮫ
ﺧﺪا« ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﮫ »ﺟﻠﻮه ی ﺧﺪا«ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﮐﮫ او ﺧﻮد را در رأس ھﺮم روﯾﺪادھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ او ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ،
رخ ﻣﯽ دادﻧﺪ و از طﺮﯾﻖ او ﺣﻞ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ؛ در ﺿﻤﻦ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺮاژﯾﮏ)= ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ( و ﺗﺮﺣﻢ
اﻧﮕﯿﺰ.
ھﮕﻞ در درﺳﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ی ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ از »ﺳﺰار« و »اﺳﮑﻨﺪر« و »ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  .ﯾﮑﯽ
را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ،دﯾﮕﺮی از ﻓﺮط ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺗﻮان اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ،و ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن در
ﺟﺰﯾﺮه ای در ﺗﺒﻌﯿﺪ درﮔﺬﺷﺖ .در ﮐﺘﺎب »ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺣﻖ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﺮدارھﺎ و اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮫ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ازﺳﻮی ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺸﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺎس  ،و ﻧﮫ از ﺳﻮی ﭘﺴﯿﻨﯿﺎﻧﺸﺎن.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ »ﺑﺮوﺳﺎر«ﻣﯽ آورد ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ازﮐﺘﺎﺑﮭﺎی»ﻓﻠﺴﻔﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺦ« و »ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺣﻖ« ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ در ﻣﯽ آورد .اﻟﺒﺘﮫ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ آﺳﺎن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ھﮕﻞ »ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن« را در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ
ﻧﮕﺮد و ﺑﮫ ﻋﻠﻮم ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﻧﮑﺘﮫ ای اﺳﺖ در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ .در ﻧﺎﻣﮫ اش ﺑﮫ
»ﻧﯿﺘﮭﺎﻣﺮ« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ژوﯾﯿﮫ ی  ١٨١۶ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻣﺮﻣﻄﻠﻖ درﻋﺮﺻﮫ ی
ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ
دوﻟﺖ ﭘﺮوس ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ اﯾﺪه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ »روح زﻣﺎﻧﮫ«
ِ
ﭘﯿﺶ را ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﺪ٢٧.
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٢٢

 .٢ﻣﻄﮭﺮی و روح زﻣﺎن
در ﯾﮏ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ( ﯾﺎدداﺷﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ دو
ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی او ﺑﮫ ﻧﺎم »ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﺟﻠﺪﺷﺸﻢ« و »ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﺟﻠﺪ دھﻢ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »روح
زﻣﺎن« .ﻣﻄﮭﺮی ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ »ھﮕﻞ ﺳﺨﻨﯽ دارد ﮐﮫ از ﺑﻌﻀﯽ ﺟﮭﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ آن را »روح زﻣﺎن« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ و ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ آن را
ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ او ﺑﺮای روح زﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺼﻤﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ زﻣﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،ﻓﺮد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ }ﺟﻤﻊ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ{ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ در ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع در ﺑﺎب اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری
ھﻢ در ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ ی اﺟﻤﺎع را طﻮری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ھﮕﻞ ﯾﮑﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ھﻢ ھﺴﺖ٢٨«.
درﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮭﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮫ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ را از ھﮕﻞ و ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﮫ او
ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺳﭙﺲ ﻣﻄﮭﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﺎروﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ در ﺑﺎب ﺣﺠﯿﺖ اﺟﻤﺎع ھﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﮫ ﻓﻘﻂ ﻗﻮل ﻓﺮد ﻣﻌﺼﻮم
ﺣﺠﺖ اﺳﺖ« .ﺳﭙﺲ اداﻣﮫ ﻣﯽ ھﺪ و در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ »اﮔﺮ اﺟﻤﺎع ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮد
ﻣﻌﺼﻮم داﺧﻞ در ﻣﺠﻤﻌﯿﻦ ﺑﻮد-وﻟﻮ ﻋﺪه ﺷﺎن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻤﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻨﮭﺎی ﻓﺮد ﻣﻌﺼﻮم،ﺣﺮﻓﺸﺎن ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺪﯾﺚ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻣﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﻄ ٍﺄ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ،در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺟﻤﻊ ھﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ}اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ{ ﺗﻤﺎم اھﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً ﺣﮑﻢ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻌﺼﻮم را ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ھﻤﮫ ی اھﻞ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه را ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪ،اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ آن
ﻣﻄﻠﺐ را ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ٢٩«.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮭﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻔﮭﻮم ھﮕﻠﯽ روح زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻄﻠﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﮐﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﻄﮭﺮی اﺳﺘﺪﻻل
ﺧﻮدرا ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ» در واﻗﻊ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ،ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﮫ زﻣﺎن ﯾﮏ
اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺎﺣﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ }ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ{ .ﯾﮏ وﻗﺖ ھﺴﺖ ﮐﮫ در ﯾﮏ زﻣﺎن دو
ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﻮ اﻗﻞ و اﮐﺜﺮ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮف آن ﻗﻠﯿﻞ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮف ﮐﺜﯿﺮ
اﺷﺘﺒﺎه .وﻟﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﻠﯿﻞ و ﮐﺜﯿﺮ ھﻤﮫ ﯾﮑﯽ ﺷﺪه و ھﻤﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﺎن
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮭﺮی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻔﮭﻮم روح زﻣﺎن ھﮕﻠﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ »ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺼﻤﺖ« درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی درﻧﮕﺮش ھﮕﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،و از اﯾﻦ درک ﻧﺎروﺷﻦ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﮫ ھﮕﻞ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ھﮕﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »زﻣﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ« ! و ﺑﻌﺪ ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ
از ھﮕﻞ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ و ﺗﺸﯿﻊ در ﺑﺎب ﻣﺴﺌﻠﮫ ی اﺟﻤﺎع
» اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ« .ﺳﺮآﺧﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬاراز ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺮاھﮫ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم روح
زﻣﺎن،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ »آن ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ھﮕﻞ و روح زﻣﺎن،اﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮏ وﺣﺪت و ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ دارد
و ﻗﮭﺮاً ھﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ »روح ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﯾﺎ »روح ﻣﻠﺖ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ٣٠.در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ اﯾﺸﺎن
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ را درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از ھﺮﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ .ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد اﯾﺸﺎن
ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺮزﺑﻨﺪی و ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﻌﺎرﯾﻒ روﺷﻦ ازھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﮔﺮﻧﮫ آﺳﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮان ھﻤﮫ را درﯾﮏ دﯾﮓ درھﻢ ﺟﻮش ﺑﮫ ھﻢ آﻣﯿﺨﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﮭﺮی در زﻣﺎن ﺧﻮد از ﻣﻌﺪود آﺧﻮﻧﺪھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ را ھﻢ دﯾﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮی اﺳﺘﻮار و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
. ٢٨ﻧﮏ .ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮی ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ و ﺟﻠﺪ دھﻢ .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﻠﺪ  ١۵ﻣﻄﮭﺮی ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪات را در دﺳﺖ ﻧﺪارم .ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ ارﺟﺎع ﻣﯽ ھﻢ»:ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺎد ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی«.
. ٢٩ھﻤﺎﻧﺠﺎ.
. ٣٠ھﻤﺎﻧﺠﺎ.

٢٣

در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﻈﺮی ﺧﻼق در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻌﺼﻮم« ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ و آن را
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺟﺪﯾﺪ و اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﯿﺎراﯾﺪ و ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻧﻈﺮی اﺳﺘﻮار و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺧﻮر ﭘﺬﯾﺮش
ﻓﺮاھﻢ آورد.
.٣ﺑﮫ ﺑﺎور »ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﮐﺮاوزه«ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﺘﻮان اﻟﮕﻮھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد٣١ .روح زﻣﺎﻧﮫ اﻟﺰاﻣﺎ ً دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﮫ
ﺗﻌﺮﯾﻒ درﻧﻤﯽ آورد ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ و ﺗﺪاﺧﻞ در ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه وﺟﻮددارد.
»ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﮐﺮاوزه« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ھﻤﭽﻮن اﺑﺰاری در ﺟﮭﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺒﻨﺪد.
٣٣
٣٢
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دوران وراﺣﻘﯿﻘﺖ« ﯾﺎ »ﻣﻦ ھﻢ« روﺑﮫ رو ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻏﺎﻟﺐ در ﯾﮏ دوره ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ؟ در واﻗﻊ »ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ
ﮐﺮاوزه« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ و از آن ھﻤﭽﻮن اﺑﺰاری در ﺟﮭﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ازاﯾﻦ روﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ»روح زﻣﺎﻧﮫ«را ﻓﺮﺿﯿﮫ
ای ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺟﮭﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎدار درﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺘﺺ ﯾﮏ دروه ی زﻣﺎﻧﯽ
)ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻠﻤﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
اﻟﮕﻮھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﻼً
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧﺪ» .ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﮐﺮاوزه« ﻗﺼﺪدارد اﯾﻦ وﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد »روح زﻣﺎﻧﮫ«را ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم واژﮔﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی در ﺟﮭﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮاردھﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯿﮕﺮی ﮐﮫ دوره
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ھﻤﭽﻮن ﮐﻠﯿﺘﮭﺎﯾﯽ درھﻢ ﺗﺎﻓﺘﮫ و درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ھﺮ دوره را
دارای »روح زﻣﺎﻧﮫ ای« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ای ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮد.
»ﮐﺮازوه« در ﺟﮭﺖ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺳﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ »ﻋﺼﺮ ﺑﺎروک« اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ھﻨﺮھﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ادﺑﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ و ﺟﺰ آن را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮی »اﻣﺮ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه« اﺳﺖ ﮐﮫ »زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ« آن را اﺑﺪاع ﮐﺮد و ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ و دﯾﮕﺮان آن را ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎﯾﯽ ھﻤﺴﻮ و ﻣﺘﻔﺎوت آراﺳﺘﻨﺪ ،و ﺳﻮﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ دھﮫ ی ﺷﺼﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی دھﮫ ی ».«٦٨
اﯾﻦ ﺳﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺮﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﮫ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و از ﺳﮫ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮھﺎ و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎﯾﯽ
ﯾﮑﺴﺮه ﺟﺪا ازھﻢ و در دورھﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ از ھﻢ ﺳﺮﺑﺮآورده اﻧﺪ .اوﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ دارد و ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و دوﻣﯽ از ﺑﺴﺘﺮ ﭘﮋوھﺸﮭﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
روح و ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺳﺮوﮐﺎر دارد و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻞ و ﻣﺮگ را در ﻗﺮﻧﮭﺎی  ١٧و  ١٨ﻣﯿﻼدی در ﯾﮏ
ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻤﻮم »ﺑﺎروک«،
31

.See:Monika Krause.What is Zeitgeist?Examining period –specific cultural patterns.Science
Direct.P.1-2.
» . ٣٢دوران وراﺣﻘﯾﻘت« ﻣﻌﺎدﻟﯽ اﺳت ﺑرای » .«post-truth eraاﯾن اﺻطﻼح درﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر رواج ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﺷﺗرک در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت رﺧت ﺑرﺑﺳﺗﮫ اﻧد و ﻧﺎﭘدﯾد ﮔﺷﺗﮫ اﻧد.
اﯾن اﺻطﻼح را ﺑرﺧﯽ ﻓرھﻧﮕﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھﻣﭼون واژه ی ﺑرﮔزﯾده ی ﺳﺎل در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرﮔزﯾدﻧد .اﯾن اططﻼح در راﺑطﮫ
ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١۶و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎن »ﺑرﮐﺳﯾت« ﯾﻌﻧﯽ ﺧروج اﻧﮕﻠﯾس از اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ
از روﻧﻘﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑرﺧوردارﺷد.ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎم اﯾن اﺻطﻼح اﺷﺎره دارد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ داده ھﺎ و واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻋﯾﻧﯽ دﯾﮕر ﻗﺎدر
ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳوی ﺧو ﺟذب ﮐﻧﻧد .آﻧﭼﮫ ﻣﮭم اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺑﺎورھﺎی ﻓردی را ﻣورد
ﺧطﺎب ﻗرارداد.
 . ٣٣ﻣﻌﺎدﻟﯽ اﺳت ﺑرای اﺻطﻼح »  . «me-toاﯾن اﺻطﻼح ھﻧﮕﺎﻣﯽ رواج ﮔرﻓت ﮐﮫ ھﻧرﭘﯾﺷﮕﺎن زن در ھﺎﻟﯾوود از
ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﺧود ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﭘدﯾدار ﮔﺷت ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗن اﯾن اﺻطﻼح ﺑﮫ آن
ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
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ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﺑﻌﺪی ﻣﻔﮭﻮم »ھﻨﺮ ﻋﺎﻟﯽ« را ﺿﺮب ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﮫ
اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺮدﻣﯽ در دوره ھﺎی ﺑﻌﺪ ﺟﻠﻮه ھﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﻔﮭﻮم دوم ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻒ »اﻣﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه« ﺗﻮﺳﻂ زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاھﻢ آورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور
»ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﮐﺮاوزه« ﻣﯽ ﺗﻮان درﮐﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی »ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه« در ﻧﯿﻤﮫ ی ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ
ﺗﺎ اواﺧﺮ اﯾﻦ ﻗﺮن در ﻣﯿﺎن ُرﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﺎن،ﺷﻔﺎدھﻨﺪﮔﺎن روح و درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺷﻒ آن و ﺣﺘﯽ »ﺣﺮﻓﮫ اﯾﮭﺎﯾﯽ« ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻨﺪ،اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮد .ﺷﯿﻮه ای
ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺪﯾﺪارﮔﺸﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮم ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی » «۶٨ھﻤﭽﻮن ﭘﺪﯾﺪه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ در ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎل »«۶٨
ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪه ای ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﭼﭗ،ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﭘﺎد-ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺟﻮاﻧﺎن .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻔﮭﻮم » «۶٨را ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از روﯾﺪادھﺎ و ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﺎص .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺧﺎص از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از روﯾﺪادھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ .ﻣﻔﮭﻮم
» «۶٨ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﮫ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی آن را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و زﻣﺎﻧﮫ ی آن را
درﺳﺖ درک ﮐﺮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن آن را درﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺮزھﺎی آن ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را درﺟﺎی
ﺧﻮد در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ.
»ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﮐﺮاوزه« در واﻗﻊ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﭼﻮن »ﮐﺎرل
ﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻢ« ﻧﯿﺰ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ ﻗﺼﺪش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
»روح زﻣﺎﻧﮫ« اﺳﺖ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ .ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﺮار ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺑﻨﮕﺮد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪه ام ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺑﯿﺎراﯾﻢ.
از اﯾﻦ رو ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﻓﺮﺿﯿﮫ ای ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺮای اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺧﺎص .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﺣﻮزه ی
ﻋﻤﻠﮭﺎی ﻣﻌﻨﺎدار ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻗﻠﻤﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ
ھﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ و در ﻋﺮﺻﮫ ی ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﮫ اش ﻧﻤﻮﻧﮫ ی» «۶٨را ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﮫ
طﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه » «١٩۶٨ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان آن را ﺗﻘﻠﯿﻞ داد ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﻋﯿﺎن و آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺮدم .ﭘﺪﯾﺪه ی
» «١٩۶٨ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﺳﺒﮑﮭﺎی زﻧﺪﮔﯽ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ھﺎ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ھﻨﺮھﺎ و
طﺮﺣﮭﺎ و ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی روزﻣﺮه ،و در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دارد
وراﺳﻮی ﻣﺮزھﺎی ﻣﻠﯽ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﺻﻄﻼح روح زﻣﺎﻧﮫ راھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ،درﺳﺖ آن اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﺿﯿﺎت آن را در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯿﮕﺮاﻧﮫ اش ﻧﻘﺎداﻧﮫ
ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ.
ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﮫ ی اوﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ»:روح زﻣﺎﻧﮫ ﭼﯿﺴﺖ؟ﺳﻨﺠﺶ اﻟﮕﻮھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ِ ﺧﺎص ﯾﮏ دوره«.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »اﻟﮕﻮھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ« دوره ی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ،ﻧﯿﺎزﻧﺪارﯾﻢ ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ »دوره ھﺎ« ﮐﻠﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ اﻧﺪ» .روح زﻣﺎﻧﮫ« در ﭼﺎرﭼﻮب »زﻣﺎن« ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد و ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺮﺣﺴﺐ »دوره ی« ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرداﺷﺖ ﮐﮫ
»روح زﻣﺎﻧﮫ« اﯾﻦ دوره را ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ درآورد» .روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺗﻨﮭﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دوره ای را ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ای ﻣﻌﯿﻦ ارﺟﺎع دھﺪ .از اﯾﻦ رو دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،اﻣﺮی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و آﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪدآﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ  ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﺪ
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ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ »ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ«  ،ﺗﺎزه ﮐﻠﯿﺖ
ﯾﮏ دوره را ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ و ﺟﺰآن .از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ
ﻗﺒﻮل دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﻮردی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺧﺼﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ی آن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﻔﮭﻮم و روﺷﻦ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺳﺎﺧﺖ .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ھﺮ
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻨﺎﺑﮫ اﺳﺘﻨﺒﺎط و آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﮕﺮآن وﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺳﻮدﺟﺴﺖ
در ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺎﻣﺪرن« ﯾﺎ ﻣﻔﮭﻮم »ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ«!
»ﮐﺎرل ﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻢ« ،اﻧﺪﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،در ﮔﻔﺘﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﻞ«
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ وﻗﺘﯽ از »روح ﯾﮏ دوره «)ﯾﺎ »روح ﯾﮏ ﻋﺼﺮ«( ) (spirit of an epochﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﯿﻢ )ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮرش ھﻤﺎن »روح زﻣﺎﻧﮫ« اﺳﺖ ) ،(Zeitgeistو ﺑﺮای آﻧﮑﮫ اﺑﮭﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ
اﺻﻄﻼح آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد(،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ روﺣﯿﮫ،طﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ ﻧﮕﺮش) (mentalityﯾﮏ
دوره اﺳﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮددرآورد و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﻞ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﻮد ٣٤.او
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ طﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد دارای ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ای ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣُﮭﺮ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮھﻤﮫ ی دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﺰﻧﺪ
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزد ﯾﺎ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آوردم ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺘﮭﺎ و روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ از راه روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ،ﻧﮕﺎه
دﯾﮕﺮی را درﺟﮭﺖ ﻓﮭﻢ ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮده از آن ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ
ھﻤﮫ ی ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﭙﺮدازد ﭼﺎره ای ﻧﺪارد ﺟﺰآﻧﮑﮫ در ھﺮﻣﻮرد دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮردی و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺰﻧﺪ.

.See:Karl Mannheim.Essays on the Sociology of Knowledge.P.313.Routledeg &Kegan.5th
impression 1972.
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ﺷورش در اﯾران
روح زﻣﺎﻧﮫ در ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣردم
ﺷﻌﺎرھﺎی زﯾر در طول ﺳﺎل  ١٣٩٧و ﺑﮭﺎر وﭘﺎﯾﯾز  ١٣٩٨ﻣطرح ﺷده اﻧد
ﺷﻌﺎرھﺎی دی ﻣﺎه  ١٣٩۶را در ﮔﻔﺗﺎر» ﺧوداﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ «آورده ام.
ﺗﻧوع اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ از اھﻣﯾت ﺑرﺧوردارﻧد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾران در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﻌرض ﺑﺣران ﻗراردارد.
.١ﻓﮭرﺳت ﺑرﺧﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ
اﯾن ﺷﻌﺎر را ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﯾده و دﯾده ام ﻧﺧﺳت در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺑﺳﺗﻧد و ﺳﭘس ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﻓراﮔرﻓت:
ﭘﺷت ﺑﮫ دﺷﻣن ،رو ﺑﮫ اﯾران
ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺑﺎ ﺳر دادن اﯾن ﺷﻌﺎر ﭘﺷت ﮐردﻧد ﺑﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت.
 .٢ﻣﺷﮑل ﻣﺎ ھﻣﯾﻧﺟﺎﺳت ،اﻟﮑﯽ ﻣﯾﮕن آﻣرﯾﮑﺎﺳت.
اﯾن ﺷﻌﺎر ﻧﺧﺳت در ﺗظﺎھرات اﻋﺗراض آﻣﯾز در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﻣﺑود آب ﻣطرح ﺷد
.٣دوﻟت ور ﺷﮑﺳﺗﮫ ،رو ﭘول ﻣﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ
در ﺗظﺎھرات اﻋﺗراﺿﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ازﺳوی ﻣﺎﻟﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﻋﻧوان
ﮔﺷت.
.۴دﺷﻣن ﻣﺎ ھﻣﯾﻧﺟﺎﺳت،دروغ ﻣﯾﮕن آﻣرﯾﮑﺎﺳت
.۵ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷم ﺑﺎ دل و ﺟون،ﺟﺎﻧم ﻓدای ﮐﺎزرون
اﯾن ﺷﻌﺎر ﺑﺎ ﻧﻘد ﺳﯾﺎﺳت وزرات ﮐﺷور در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺷﮭرﮐﺎزرون ﺳرﺑرﮐﺷﯾد.
.۶ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ،ﺻدا وﺳﯾﻣﺎ ،ﻧﻧﮓ ﻣﺎﺳت ،ﻧﻧﮓ ﻣﺎﺳت
ﺷﻌﺎری ﻋﻠﯾﮫ ﺻداو ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
.٧ﻓﻠﺳطﯾن ﻣن ،ﮐﺎزروﻧﮫ
ﺷﻌﺎراﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎزرون
.٨ﺳﯾدﻋﻠﯽ ﺑﺑﺧﺷﯾن،دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧد ﺷﯾن
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 .٩ﺑﺑﻧدش ،ﺑﺑﻧدش
ﺷﻌﺎر اﻋﺗراض ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺑﺎزار ﺧطﺎب ﺑﮫ دﮐﺎﻧداران ﺑﺎزاری
.١٠ﺳورﯾﮫ را رھﺎ ﮐن ،ﻓﮑری ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐن
اﯾن ﺷﻌﺎر ﺑﺎرھﺎ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطرح ﺷد ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻌﺎر ﺷﻣﺎره .٨
.١١ﻧﮫ ﻏزه ،ﻧﮫ ﻟﺑﻧﺎن ،ﺟﺎﻧم ﻓدای اﯾران
ﺑﺎرھﺎ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطرح ﺷد ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺑﺎزار
 .١٢روﺣﺎﻧﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ،دزدی دﯾﮕﮫ ﮐﺎﻓﯾﮫ ،ﺟﯾب ﻣﻠت ﺧﺎﻟﯾﮫ.
.١٣ﺗوپ،ﺗﺎﻧﮏ ،ﻓﺷﻔﺷﮫ،آﺧوﻧد ﺑﺎﯾد ﮔم ﺑﺷﮫ.
اﯾن ﺷﻌﺎر ﻧﯾز ﺑﺎرھﺎ و درﺟﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧوان ﺷد ﺧﺎﺻﮫ در ﺗظﺎھرات ﻧﯾﻣﮫ ی اول
ﻣرداد ١٣٩٧
.١۴اﺳﻼم رو ﭘﻠﮫ ﮐردﯾن،ﻣردم رو ذﻟﮫ ﮐردﯾن
.١۵ﻣرگ ﺑر ﺣزب ﷲ
ﺑﯾﺷرف ،ﺑﯾﺷرف،ﺑﯾﺷرف
ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت و ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺳرﮐوب ﻣردم ﺑودﻧد.
.١۶ﺳﯾدﻋﻠﯽ ﺣﯾﺎ ﮐن،ﺻﻧدﻟﯽ رو رھﺎ ﮐن
 .١٧طﻼب ﻗم در ﺣدود  ٢٨ﻣرداد ٩٧ﺧطﺎب ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ .ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده روی ﮐﺎﻏذھﺎی
اﺳﺗﺧر ﻓرح در اﻧﺗظﺎرت
ﺑزرگ :ای ﮐﮫ ﻣذاﮐره ﺷﻌﺎرت
اﯾن ﺗﺟﻣﻊ طﻼب در ﻗم را ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرده ﺑود و ﭘﯾروﺧواﺳت
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت روﺣﺎﻧﯽ ﺑود.
 .١٨ﻣرگ ﺑرﮐﺎرﮔر،درود ﺑرﺳﺗﻣﮕر!!
اﯾن ﺷﻌﺎر ﺑﺎرھﺎ و در ﺟﺎھﺎ و ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﮔوش رﺳﯾده اﺳت.
 .١٩ﻓوﻻد ھﻔت ﺗﭘﮫ اﺗﺣﺎد اﺗﺣﺎد
 .٢٠ﻧﮫ ﺗﮭدﯾد ،ﻧﮫ زﻧدان دﯾﮕﮫ اﺛر ﻧداره

٢٨

ﭘﺎﯾﯾز ١٣٩٨
.٢١درداﻧﺷﮕﺎه:
ﺧواﺑﮕﺎه دﺧﺗراﻧﮫ

زﻧداﻧﮫ،زﻧداﻧﮫ

ﻣﻌﻠم زﻧداﻧﯽ آزادﺑﺎﯾد ﮔردد
واﺣد ﺣراﺳت ﺷﻌﺑﮫ ی اطﻼﻋﺎﺗﮫ
داﻧﺷﺟوی زﻧداﻧﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﮔردد
ﮐﺎرﮔران ھﻔت ﺗﭘﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ:
از ھﻔت ﺗﭘﮫ ﺗﺎ ﺗﮭران ﮐﺎرﮔران در زﻧدان
ﮐﺎرﮔران ﺧواﺳﺗﺎر ﻣدﯾرﯾت ﺷوراﯾﯽ ﺑودﻧد .ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ را راه ﻧﻣﯽ
دھﯾم .دوﻟت ھم اﮔر ﺑﯾﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﮐﺎرﮔران را ﻗﺑول ﮐﻧد.
 .٢٢ﻧﺻر ﻣن ﷲ و ﻓﺗﺢ ﻗرﯾب

ﻣرگ ﺑراﯾن دوﻟت ﻣردم ﻓرﯾب.

 .٢٣ﮐﺎرﮔر ھﻔت ﺗﭘﮫ آزاد ﺑﺎﯾد ﮔردد
 .٢۴از ھﻔت ﺗﭘﮫ ﺗﺎ ﺗﮭران زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن در زﻧدان
 .٢۵ﻣﺎﻟﺑﺎﺧﺗﮕﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ی ﻣﺎﻟﯽ -ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺛﺎﻣن اﻟﺣﺟﺞ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد:
ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ ی ﻣﺟوز

ﭘوﻻﻣون دزدﯾدن

 .٢۶ﻧﮫ ﺣﺎﮐم ﻧﮫ دوﻟت ﻧﯾﺳﺗن ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣﻠت
 .٢٧ﮐﺎوه ی آھﻧﮕرم

ﺗﺎب ﺳﺗم ﻧدارم.

)اﺷﺎه اﺳت ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺧﺗﯽ ﺳﺧﻧﮕوی ﮐﺎرﮔران(
.٢٨ﮐﺷور ﻣﺎدزد ﺧوﻧﮫ ﺳت

ﺗو اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ﺳت

.٢٩ﮐﻠﯾدﺳﺎز دروﻏﮕو!
 .٣٠ﺑﯽ ﻏﯾرﺗﺎ ﻧﺷﺳﺗن

زﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗن

 .٣١ﮐﺎرﮔران ﻓوﻻد:
ﻣﯽ اﯾﺳﺗﯾم ﻣﯽ اﯾﺳﺗﯾم
 .٣٢اﺳﻼم رو زﻧده ﮐردن

ﺣﻘوﻗﻣوﻧو ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم
ﻣردم رو ذﻟﮫ ﮐردن
٢٩

.٣٣در ﺗظﺎھرات ﻣﻌﻠﻣﺎن :
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ
.٣۴ﻓرﯾﺎد ﻓرﯾﺎد

ﺗو ھم ﺷﺎﮔرد ﻣﺎﯾﯽ
از اﯾن ھﻣﮫ ﺑﯾداد

 .٣۵ﺗوپ،ﺗﺎﻧﮏ ،ﻓﺷﻔﺷﮫ

آﺧوﻧد ﺑﺎﯾد ﮔم ﺑﺷﮫ

.٣۶درﺗظﺎھرات ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن در ﺷﮭرﯾور :١٣٩٨
دزدی و ﻏﺎرت ﺷده،ﭘول و ﭘس اﻧداز ﻣﺎ! ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ ی ﻣﺟوز ،ﭘوﻻﻣوﻧو دزدﯾدن!)اﺷﺎره اﺳت ﺑﮫ ﻣﺟوزھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺑﮫﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت(.
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اﯾﺮان در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺤﺮان
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اﯾﺮان در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺤﺮان
ﮐﻮﺷﺸﯽ در ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻈﺮی
.١در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﭙﺮوراﻧﻢ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﻓﮑﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻊ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ آﯾﻨﺪه ای دﯾﮕﺮ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﮭﻨﺴﺎل ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ«.
.٢ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺪﯾﮭﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﭙﺮدازد .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻏﺎز واﺣﺪی ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪوده ی
زﻣﺎﻧﯽ آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دو دھﮫ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ی زﻣﺎﻧﯽ روﯾﺪادھﺎی
دوره ی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را »ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه ھﺮ ﻣﺤﻘﻖ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ.
ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ،و ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ
را از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در ﻓﺮھﻨﮕﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﮫ »ﻣﻌﺎﺻﺮ« را از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن.
ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺳﺎن دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ اﯾﺴﺘﺎد و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه
ھﺎی ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ در ﻏﺮب ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ اھﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و ھﻤﯿﻨﮭﺎ
ﻣﺒﻨﺎی طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه را ﭘﺎﯾﮫ ی ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻗﺎدرﯾﻢ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی روﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﯾﮑﯽ
آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﮐﻢ ﮐﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ را
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ .از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ رو ﺑﯿﺎورﯾﻢ
و اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ را ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻨﺎداری در
ﯾﮏ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﺎ در ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎ از اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر وﻗﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﮭﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺟﮭﺎن را ﭼﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن را ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ از ﺟﮭﺎن ﻣﺪرن و ﺷﻤﺎری ھﻢ از ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽ آورﻧﺪ.
درﻏﺮب ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﮫ طﻮرﮐﻠﯽ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ« را زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن« ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻋﺪه ای دوره ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دوم ﯾﻌﻨﯽ از  ١٩۴۵ﺗﺎﮐﻨﻮن را »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﻤﺎری ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ
اﺻﻄﻼح »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ« از دوران آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ در ﮔﺮدش ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل  ١٩۴۵ﺑﮫ ﺑﻌﺪ را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ،درﻋﻤﻞ دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ) (١٩٩١- ١٩۴۵را
ﯾﻌﻨﯽ دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و روﺳﯿﮫ ی ﺷﻮروی ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
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اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﺶ و روﯾﺎروﯾﯿﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از آن از طﺮﯾﻖ »ﺟﻨﮕﮭﺎی
ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ« و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ .اﯾﻦ دوران ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی و اﻧﺤﻼل ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ در  ١٩٩١ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﻧﻘﻼب ١٩٨٩ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺑﺰرگ ،ﻣﻮﺟﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از  ١٩۴۵و ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم،در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺳﺘﯿﺰ ﺗﺎزه ای ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ آن
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دوﻟﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻮد وﺑﺮآﻣﺪن ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻧﻔﺘﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎرﺷﺪﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی »اﺳﻼﻣﯿﮕﺮی« ﺧﺎﺻﮫ در دھﮫ ی ھﺸﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ .ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺰرگ وراﻣﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ھﻤﯿﻦ دوره ﺳﺮﺑﺮآورد و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ« ﭘﺲ از  ١٩۴۵ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ١٩۵٧روﺑﮫ
رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد درھﻢ ﻓﺮورﯾﺰی
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎری اروﭘﺎﯾﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ و در آﺳﯿﺎ.
دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺧﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در
ھﻤﯿﻦ دوره دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﮕﺮف و ﺗﻮﺟﮫ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﭘﺎدﻓﺮھﻨﮓ« ﮐﮫ
در ﻋﺮف زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻧﮭﺎ را » « counterculturesﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺳﺮاﺳﺮﻏﺮب را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و
ھﻤﭙﺎی اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ ) ،( sexual revolutioرواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻌﺮض
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان دو دھﮫ ی ﺷﺼﺖ و ھﺸﺘﺎد را ﻧﻤﺎد اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
در ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی  ١٩۶٨ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻏﺮب دﭼﺎر ﺑﺤﺮان اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ ﺑﻮد .ﻧﮫ
ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،و ﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎور داﺷﺖ.
دوران ﺑﻌﺪ ازﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﮫ دوران »ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« ﻧﯿﺰ ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻏﺮب ﺑﮫ رھﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ
درﻗﻔﺴﯽ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرآﻣﺪه ﺑﻮد و »ﺑﻠﻮک ﺷﺮق« ﺑﮫ رھﺒﺮی روﺳﯿﮫ ی
ﺷﻮروی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺴﺘﮫ و ﻋﻘﯿﻤﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زد .روﯾﺪادھﺎی -١٩٨٩
 ١٩٩١ﻣﻮﺟﯽ از رھﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد ﻣﮕﺮ آﻧﺎﻧﮑﮫ در »ﻗﻔﺲ« و در
»ﺣﺼﺎر ﻓﮑﺮی« ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رھﺎﯾﯽ از ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺧﺼﻢ ھﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻋﺮﺻﮫ ی رھﺎﯾﯽ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﯾﻢ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﺎرﯾﮑﺮاھﯽ ﯾﮑﺴﻮﯾﮫ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ از ﺳﺮو روی آن ﻣﯽ ﺑﺎرد .ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻢ و ﺟﻠﻮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺬار در ﺑﺴﺘﺮ
داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را در ﻣﺠﻤﻮع دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی
ﺧﻮد ﺑﺮ ھﻤﮫ ی ﺣﻮزه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﯿﺎت و اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ .ھﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت و زﯾﺴﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻧﮕﺮش
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎھﻤﮫ ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل و ﮔﺬار ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺳﻔﺮﺑﮫ ﻓﻀﺎ،
رﺷﺪ ﻓﻨﺂوری ھﺴﺘﮫ ای،ﺗﺤﻮل ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﯿﮏ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ی ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﭘﺮداﺧﺘﮭﺎی
ﺑﺎﻟﻨﺪه ی ﻧﻈﺮی درھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ازاﯾﻦ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ھﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻓﺮآورده ھﺎی اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ) راﯾﺎﻧﮫ( ﭼﻨﺎن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﮫ
ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﺞ ﺣﻮزه ی زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ از آن دورﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﺶ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺣﻮزه ی ھﻨﺮ و ادب و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ورود »ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه« )ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( ﺑﮫ ﭘﮭﻨﮫ ی زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﯾﮑﺴﺮه
ﺑﺎدﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﺷﻨﺎﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺤﻮل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﻨﺂوری)ﺗﮑﻨﻮﻟﻮزی(،رھﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات و ﺟﻨﮕﮭﺎی
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی
٣٣

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎﮔﺬاﺷﺖ و دو ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد را ﻣﺪام در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﮔﺬار ﺑﮫ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﯿﻼدی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ
آن ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﻮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﺮن اﺳﺖ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﺎﻧﯿﻔﺘﺎدﮔﯽ ارزﺷﮭﺎ و ﺣﺮص ﻓﺰاﯾﻨﺪه در
ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﺳﺘﯿﺰ
درون ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﻧﻮ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ را ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮب در درون ﺧﻮد درﻣﻌﺮض ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺗﺎزه از ﺻﻒ آراﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﺳﺘﯿﺰ درون
دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺎه ﻣﺒﮭﻢ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺜﺮت ﮔﺮا در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺗﺎزه از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﺘﯿﺰروﻣﯽ آورد .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ
ﺑﮫ ﮐﻨﺎر؛ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺨﺖ درھﻢ رﯾﺨﺘﮫ و ﺷﻠﻢ ﺷﻮروای آﺷﻮﺑﺰده ای ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺤﻮ
و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺴﺖ؟
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ از آﻏﺎز آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﺎزه ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻔﺎف ﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اھﻤﯿﺖ
ﺧﺎص دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺑﮫ ﭼﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
روﺷﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﻧﺪارد .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﭼﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﻮد،آﻏﺎز و اداﻣﮫ ی آن در ھﻤﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ھﻤﯿﻦ دو رده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ھﻤﮕﺎن ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و واﺣﺪی دارد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ دﺷﻮار
ﺑﺘﻮان ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪ از »ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﻌﺎل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻌﺎﺻﺮ«،ﺧﺎﺻﮫ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ از آﮔﺎھﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﯾﺎ
ﮔﺮوه ھﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ  .اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ،ﮔﺎه ﮐﺎذب ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺑﺴﺘﮫ و ﻋﻘﯿﻢ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ اﺗﮑﺎء و ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻤﺎن ﻣﻮرد ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺘﯽ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻠﻮه ﺑﯿﺎراﯾﺪ و ﺗﺠﺮﺑﮫ را ﺑﺎ اﻧﺒﻮھﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﻤﭽﻮن ﺷﯿﺌﯽ ای ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻧﺎزا ﺗﺮوﯾﺞ دھﺪ.
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ھﻨﺮ ﯾﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و (..ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ ﺳﺮوﮐﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﺳﻌﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮاﯾﺮان ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﮐﻠﯽ دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .آﻧﭽﮫ ﻣﺎ را از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺪاﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮ رھﻨﻤﻮن ﮐﺮد ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺷﺒﮭﮫ ای اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻌﺠﻮن
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و دوراﻧﺴﺎزی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اﮔﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺗﺒﻠﻮر آﻏﺎز ﺗﺠﺪد در ھﯿﺄت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و در ﺷﯿﻮه ی زﯾﺴﺖ
ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ھﻨﻮز در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ھﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻀﻼت دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺸﺴﺖ و در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﮕﺮف ﺳﺮوﮐﺎرداﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را
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ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺒﺶ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﺟﺎن آزﻣﻮد ،و اﮐﻨﻮن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﯽ زﯾﯿﯿﻢ ﮐﮫ
ﺷﺎﻟﻮده ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﺻﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل دوران
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ھﻨﻮزﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ ی درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﺼﺮ آن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﮔﺬار از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﮫ ﻗﺮن دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ھﻢ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ و ھﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎری ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ
و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﺟﻠﻮه ای اﺳﺖ وﯾﮋه  ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﻮن ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮان دوراﻧﯽ ﺑﮫ
ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ را ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ« در ﺣﻮزه ی اﯾﺮان و در ﺣﻮزه ی
ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ای ﺧﺎص ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ھﺮ
ﺣﻮزه اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻋﺎم ﺳﺎﺧﺖ در ﺟﮭﺖ ﻓﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد و اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﻒ
آﻧﮭﺎ رو ﻧﻤﯽ آورم .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد از ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺎدﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﺷﻮم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﮭﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط و درک ﺧﺎص ﺧﻮد را
دارد ﮐﮫ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ھﺮ ﮐﺸﻮر و ھﺮ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﮭﺎن ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه» -ﭘﯿﺘﺮ آﯾﻮری« اﯾﺮان ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد ﺑﮫ ﻧﺎم»اﯾﺮان
ﻣﺪرن« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮاﯾﺮان« ٣٥ﻣﺘﺮﺟﻢ »ﻣﺪرن« را ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎ »ﻣﻌﺎﺻﺮ« .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ دارد ﺑﮫ ﻧﺎم»از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﮫ ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ« .در
ﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺆﻟﻒ« اﯾﻦ دوره را ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ»ﻣﺪرن« در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و
ﻣﺘﺮﺟﻢ ھﻤﯿﻦ ﻋﺼﺮ را ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ دوران »ﻣﻌﺎﺻﺮ« در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان .ﮐﺘﺎب ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺮاث
رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﻓﺼﻠﯽ را اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﮫ دوران ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو ﻋﻨﻮان »ﻣﺪرن« و »ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده دارﻧﺪ و ﻧﮕﺮش
و درک ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﺘﺮﺟﻢ را ازاﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح ﯾﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
 .٣ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻧﯿﺰ اﮔﺮﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻧﺸﻮد،آﺳﺎن ﺑﮫ ﺑﺪﻓﮭﻤﯽ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻔﮭﻮم »زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﺳﺘﻨﺒﺎط و آﮔﺎھﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ از ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻌﺎﺻﺮ« .اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ »ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺑﮫ »روح زﻣﺎﻧﮫ«ی واﺣﺪی ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد را ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﯿﺂﻏﺎزﯾﻢ و ﺧﺎﺻﮫ دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺎﺟﺎررا از اواﺧﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺗﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ١٣۵٧
در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ دوران ﭘﺲ از  ١٣۵٧ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را ﺑﺨﺸﯽ ازھﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﯾﺪ
از»روح زﻣﺎﻧﮫ ی« واﺣﺪی ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .در اﯾﻦ دوران »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﻠﯽ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .درک ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎی »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﺪاھﺎی دوراﻧﺴﺎز ھﺮ
ﻣﻘﻄﻊ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺤﺘﻮای ھﺮ ﻣﻘﻄﻊ را درﺳﺖ ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ
»روح زﻣﺎﻧﮫ« ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ ﻣﺮدم و ﺗﻮده ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ راﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪاﻧﯿﻢ از »روح زﻣﺎﻧﮫ«
در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﺮدار ﺳﭙﮫ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری
ﺳﻠﺴﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی .ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﻤﺮار ھﻤﭽﻨﺎن روح ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﺳﺖ و ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﻮل
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ و ﺑﺮآﻣﺪن ﺳﻠﺴﮫ ای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺠﺪد ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »روح زﻣﺎﻧﮫ« در ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﻌﻔﺎی رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ
ﺳﻮد وﻟﯿﻌﮭﺪ آﻏﺸﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ھﯿﺠﺎﻧﺎت و ارزﺷﮭﺎ و ﻋﻮاطﻔﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت از دوره ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ.

 .٣٥ﭘﯾﺗر آوری .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران .ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻣﺣﻣد رﻓﯾﻊ ﻣﮭرآﺑﺎدی.ﺟﻠداول.ﺗﮭران .١٣۶٩ﺻص .۵٨۴
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ﺑﺮﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﻗﺎﺟﺎر اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ھﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ
ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘﮭﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﻮل ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد و در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮭﺎ
آرﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻀﺎ ﮐﮫ ﮔﺴﺴﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ دارد ﺑﺎ ﺷﯿﻮه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻋﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﻀﺎ.
درﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮب و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در اﯾﺮان ﮐﮫ ﺧﻼف ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺮدم اﯾﺮان و اﻋﻼم ﺑﯽ طﺮﻓﯽ اﯾﺮان در
ﺟﻨﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎزه ای رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺎزه ای ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻏﺮب و اﺗﺤﺎدﺷﻮروی .اﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺷﻮروی ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ
از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ از ﭘﯿﺶ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ادﻋﺎی ھﻤﮑﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺑﮭﺎﻧﮫ در ﺟﮭﺖ ﺑﺮھﻢ زدن ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان و ﯾﻮرش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک اﯾﺮان.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ دوره ی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﻓﻮران ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ھﺎ و
ﻣﺤﺎﻓﻞ و دﺳﺘﺠﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ از طﺒﻘﺎت ﺷﮭﺮی ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮی
و ﺷﺎﻏﻼن در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﮫ ظﺎھﺮ »آزادﯾﺨﻮاه« در ﭘﻨﺎه ﺳﺮزﻧﺶ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
رﺿﺎﺷﺎه رواج ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺎﺟﺎر اﺗﮑﺎداﺷﺖ و ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻗﺪرت
ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﮫ ی ﺷﻮروی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ .در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ
آﺷﻔﺘﮫ و ﻣﺘﻀﺎد از ﺧﻮرد ﺑﺮوز ﻣﯽ داد .اﯾﻦ دوره ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺤﺮان
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ روﯾﺪاد ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد  .١٣٣٢اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ را در ﻋﺮف
ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ھﻤﯿﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ آﻏﺎزﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد  .٣٢در اﯾﻦ
دوره ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪش ،ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،ﭼﻨﺪ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﻮروی ،ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻏﺮب،اﯾﺮاﻧﺨﻮاه و ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ اﻣﺘﯿﺎز طﻠﺐ از ھﺮﺳﻮ
ﮐﮫ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ،رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﻀﻮر ﯾﮏ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﻦ دوره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﺧﺮدی ﯾﮑﮫ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرش ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﻧﺸﻮد و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎزﻋﮫ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻗﺮارﻧﮕﯿﺮد ،در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ اھﻤﯿﺖ
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ را درک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﺑﺎش ادﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺎ روﺷﯽ ﺳﺨﯿﻒ و ﻣﻨﺰﺟﺮﮐﻨﻨﺪه واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﻮاھﺮات ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﮫ
ﺧﺎرج ﺑﺒﺮد .ھﻤﯿﻦ آدم ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎی رذﯾﻼﻧﮫ ﮐﺎررا ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻔﺖ ﺟﯿﺒﮭﺎی رﺿﺎﺷﺎه را ﺑﮕﺮدﯾﺪ!!
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ ﻟﺠﻨﺰاراﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ دوره را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ و ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ ،ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺑﮫ روح زﻣﺎﻧﮫ ی واﺣﺪی ﺗﮑﯿﮫ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .دوم دﯾﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ،درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
ھﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روح زﻣﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻘﻄﻌﯽ دﯾﮕﺮ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ »روح زﻣﺎﻧﮫ« در ھﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﯾﺎ دوره ای ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻮاطﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻮاطﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .درﺳﺖ در
ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﯾﺎ در ﭘﺮﺗﻮ روح زﻣﺎﻧﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎ در رده ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روح زﻣﺎﻧﮫ در ھﺮ رده دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ روح زﻣﺎﻧﮫ ی روﺷﻨﻔﮑﺮی اﻟﺰاﻣﺎ ً
ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ روح زﻣﺎﻧﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ .از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﮫ در ھﺮﻣﻘﻄﻊ
روح زﻣﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﮔﺮوه ﯾﺎ در ﻣﺤﻔﻠﮭﺎی ﻣﻌﻨﯿﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﺳﺎن ﭘﺴﻨﺪی
٣۶

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﻔﮭﻮم روح زﻣﺎﻧﮫ آﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻓﻀﺎ و ﻓﻀﺎھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻻﯾﮫ ھﺎی »روح زﻣﺎﻧﮫ« اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ در ھﺮ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎی روح زﻣﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮھﻤﯿﻦ اﺳﺎس
دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه و ﺧﻠﻊ ﻗﺪرت از ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻗﺎﺟﺎر ،
روح زﻣﺎﻧﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار اﻣﻨﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻮد.
در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ روح زﻣﺎﻧﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﮫ در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از روح زﻣﺎﻧﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ ﻧﻮﭘﺎ،
راه اﻧﺪازی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،رواج اﻓﮑﺎر اﯾﺮاﻧﺨﻮاه و راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ دوره ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن روح زﻣﺎﻧﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و روح زﻣﺎﻧﮫ در ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺮزھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪی را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد .ﺗﺠﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺑﮫ راﺳﺘﯽ در اﯾﻦ دوره
ﻣﻠﻤﻮس و روﺷﻦ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ از ﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪﺑﺮد ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ دوره ﺑﺎ ﺧﺼﻮﻣﺘﮭﺎ
و ﻋﺪاوﺗﮭﺎﯾﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ و ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ی ﻗﺎﺟﺎری ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮداداﻣﮫ دھﻨﺪ و در ﻧﻈﺎم دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺧﻔﺎ
اﻣﺎ ﺑﺬر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﻮﯾﻦ را ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ و در اﻧﺘﮭﺎز ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﮐﮫ در دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ھﺴﺘﮫ ھﺎ و ﻧﻄﻔﮫ
ھﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎرﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدﮔﺎن رﺿﺎﺷﺎھﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ« وﺟﮭﮫ ای ﻧﻮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮآراﺳﺘﮫ ھﯿﭻ اﻟﻔﺘﯽ
ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻗﻌﯽ اﯾﺮان در ﺳﺮﻧﻤﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر »روح زﻣﺎﻧﮫ ی« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ اﯾﺮان را ﺑﮫ درون ﮐﺠﺎوه ی ﺷﻮروی ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪ ﺑﺎطﻞ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﮐﺠﺎوه ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﭼﭗ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺟﻮر .از ﺳﻮﯾﯽ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻗﺎﺟﺎری داﺷﺖ ،از ﺳﻮﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮروی رواﺑﻄﯽ ﻧﺰدﯾﮏ و واﺑﺴﺘﮫ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
آﻧﮑﮫ از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ زد ﮐﮫ درﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﯽ رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺮوﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮﻧﮓ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻓﺮﯾﻔﺘﮫ ی ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﯾﮑﺸﺒﮫ در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ی روﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﭗ اﯾﺮان در دوران رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺰک ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ُرخ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻻﯾﮫ ھﺎی روح زﻣﺎﻧﮫ را ﺟﺪا ازھﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯿﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ھﺮ ﻻﯾﮫ را
ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻻﯾﮫ ای دﯾﮕﺮ ﮐﮫ از درون ﻧﻈﺎم رﺿﺎﺷﺎھﯽ را ھﻤﭽﻮن ﻣﻮرﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و ﮐﻞ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری را
ﻣﺸﺒﮏ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد آﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺘﺪل از ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﯿﺰد،ﻣﻮﺟﯽ ﺑﻮد از
ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﮔﺮوھﯽ ﺧﻮد را ﻣﻘﺪم ﺑﺮھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .از اﺷﺨﺎص
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﭼﻮن ﺗﻘﯽ زاده ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﺎ ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ و دﯾﮕﺮان .اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی در ﺟﺎﯾﯽ در ﯾﮑﯽ
از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮم ﻧﺪارم ،از اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن و از ﭼﭗ ﻣﺴﻠﮑﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻟﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ آدم ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎ وز ﺣﻤﺎت ﭼﺮا ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺻﺎدق و راﺳﺘﮕﻮ .او را رھﺴﭙﺎر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ.
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اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ھﯿﺞ ﯾﮏ از ﻻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدم ﻧﺒﻮد ﺧﺎﺻﮫ از ﺳﻮی ﻻﯾﮫ ای ﮔﺴﺘﺮده
ﮐﮫ در ﭘﻨﺎه دﯾﻦ ،ﻧﻮﺧﻮاھﯿﮭﺎی رﺿﺎﺷﺎه را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ،ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ژرف و ﮐﯿﻨﮫ ﺗﻮزاﻧﮫ از اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﻋﺮﻓﯽ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮوزی از ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم »ﺳﮑﻮﻻر« ﺳﺨﺖ
در ھﺮاس ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﮫ ی رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و واﭘﺲ ﮔﺮا ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺪون واﮐﻨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻔﮑﺮی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﺪ و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل از ﺟﻠﻮه ھﺎی ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﮭﺮه
ﮔﯿﺮی از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺠﺪد ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و درھﻢ ﺗﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ اﻓﺮاﺷﺘﮫ و ﻣﻐﺮور ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ دادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آوردم ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در دوران رﺿﺎﺷﺎه
ﺑﮫ ﺳﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در ھﯿﺄت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ داد و از طﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﺨﺴﺖ و
ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دوم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮد .در ﺑﺎره ی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﺨﺴﺖ و
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دوم در ﮔﻔﺘﺎر »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن « دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﺷﺮح ﮐﺮده ام .دوم آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ زد .از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺣﻮزه ی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺻﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪی
و ﯾﮑﺴﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ھﻤﮫ ی آﺣﺎد ﻣﺮدم اﯾﺮان .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم اﯾﺮان و ھﻤﮫ ی ﺳﺎﮐﻨﺎن
اﯾﺮان درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ازﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ﯾﺎدﮐﺮد ﮐﮫ
دﺳﺘﺂوردی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد .از اﯾﻦ راه ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف در دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺸﻮری ﺑﮫ
ﻧﺎم اﯾﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﺷﻔﺎف و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ از ﯾﮏ آرﻣﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻗﺮﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ارﺟﺎع ﻣﯽ داد و ﻣﺮدم ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن از دوراﻧﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ
ﮐﺸﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺮﻧﮭﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ رﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮدارﻧﺪ.
دو ﺧﺼﻢ ﺧﺎرﺟﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﮐﺎذب
در اﯾﺮان ،ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ،روﺳﯿﮫ ی ﺷﻮروی
در اﻏﺎز ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﻮﯾﻦ داﺷﺖ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ دو ﻋﻠﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ اﻧﮑﮫ ﻣﯽ دﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ وﺗﻮﺟﮫ ﺟﻤﮭﻮرﯾﮭﺎی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﺴﯿﺲ ﺷﺪه را ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دوم آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اش و درﻣﺮزھﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺑﻮد در
ﺑﺤﺮان ﺑﮫ زﯾﺎﻧﺶ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﯾﮑﮫ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در اﯾﺮان و در ﻣﻨﻄﻘﮫ.
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ او را ﻓﺮاﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اطﺮاﻓﯿﺎن و ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ
ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻣﻮاردی ﺣﻖ ﺑﺎ او ﺑﻮد و در ﻣﻮاردی زﯾﺎده روی ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﻀﺎ و روﺣﯿﮫ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ او ﻣﺪدی ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« را در ﺳﮫ ﺑُﻌﺪ و ﺳﮫ رده ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﺎم ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،
دوم در ارﺑﺘﺎط ﺑﺎ ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺳﻮم در اﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻮ و ﻓﻀﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »روح ﻋﺎم زﻣﺎﻧﮫ« ﮐﮫ ھﻤﺎن روﺣﯿﮫ و ﻋﻮاطﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
آن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻﯾﮫ ھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﻓﮭﻢ و درک ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﻨﻮز ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
دﯾﮕﺮی را طﺮح ﮐﻨﯿﻢ  .اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﮫ رده را در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ دوره ای ﺑﺲ
آﺷﻔﺘﮫ ﯾﻌﻨﯽ دوره ی ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد  ٣٢ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ؟
٣٨

ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﮫ  .اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺟﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﺮان اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ھﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﮐﮫ در ﻗﺮارداد
 ١٩٠٧ﻣﺪون و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯿﮭﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﯽ طﺮﻓﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز اﻋﻼم
ﮐﺮد .آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر در  ٩ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣١٨ﻣﻄﺎﺑﻖ اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٩ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را وارد اﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺣﻀﻮر
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﺮان!! ﺑﺎ آﻧﮑﮫ روﺷﻦ ﺑﻮد اﯾﺮان رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﯾﭙﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻣﺎ اﯾﻦ را
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد  ١٩٠٧ﯾﮑﺒﺎردﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ اﺟﺮادرآﻣﺪ.
ھﻤﺎن اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺮارداد  ١٩٢١از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری دوﻟﺖ روﺳﮫ ی ﺗﺰاری ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل طﺒﻖ ھﻤﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه داد ﺑﺮای دﻓﻊ ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯿﮫ روﺳﯿﮫ از
ﺧﺎک اﯾﺮان وارد اﯾﺮان ﺷﻮد .در واﻗﻊ روﺳﯿﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﻋﻤﻞ روح ﻗﺮارداد
 ١٩٠٧را ﺑﮫ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ در ﭘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺮان را ﺑﺎردﯾﮕﺮ زﯾﺮ
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد درآورد.ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی در اﯾﺮان ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻗﺮارداد  ١٩٠٧و ﻗﺮارداد  ١٩١۵ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﻮد در ﺟﮭﺖ ﺗﺼﺮف
ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و ﺗﻀﻌﯿﻒ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ وﯾﺮان ﺳﺎزی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
رﺿﺎﺷﺎه را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﻧﮫ ﺑﺮﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪش را .ﺗﻮﺳﻌﮫ ی رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در زﻣﺎن
روﺳﯿﺎن ﺷﻮروی ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ،ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ .اﻣﺎ اﯾﻦ
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن و
ِ
اﻣﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد .ﻧﻘﺸﮫ ھﺎﯾﯽ راھﺒﺮدی ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ اﯾﺮان را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﯾﮏ
ﮐﻼم ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی اﯾﺮان.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد؟ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز
ﺑﮫ اﯾﺮان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرداﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن
ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺗﻌﮭﺪ روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر ،ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﭘﮭﻠﻮی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻧﮫ ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﺗﻮده ای روﺳﯿﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻠﯽ در ﺟﮭﺖ اﻋﺘﺮاض
ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﮫ ی ﺷﻮروی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻠﯽ اﻧﺪﯾﺶ
ﺑﮫ ﺣﺪی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﺎن را ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
و ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺆﺛﺮداﻧﺴﺖ .ھﺮ ﮐﺲ ﺳﺎز ﺧﻮد را ﻣﯽ زد .ﺣﺘﯽ »رﺟﺎل« ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﮫ »رﺟﺎل ﻣﻠﯽ« ﻣﺘﺮﺳﮑﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ زﻋﺎﻣﺖ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮑﺘﮫ ای ﻧﻈﺮی )=ﺗﺌﻮرﯾﮏ( را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزاﻧﺪ .ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره
ﺑﺴﺘﮫ ای درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .روح ﭘﺮﯾﺸﺎن و آﺷﻔﺘﮫ ی زﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎی »روح زﻣﺎﻧﮫ« در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی اﺑﺮاز وﺟﻮد
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ﺑﮫ ھﺮ
ﺣﺎل در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ھﻤﺖ ﻓﺮوﻏﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﯽ زد ﮐﮫ ھﻢ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ و ھﻢ
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﻘﺪان ﯾﮏ »روح زﻣﺎﻧﮫ ی ﻣﻠﯽ« را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻌﻔﺎی رﺿﺎﺷﺎه ﮐﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﯾﺮان از ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
درآﻣﺪ و »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺟﻠﻮه ای ﻣﻠﻤﻮس و روﺷﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﭘﮭﻠﻮی در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺴﺖ و
٣٩

دو ﺳﺎل داﺷﺖ .ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﮫ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻮرﺗﮭﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺗﺎزه اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺗﮭﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺮو اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ھﻢ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
رﺿﺎﺷﺎه اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺪھﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وارﺗﺶ روﺳﯿﮫ ی ﺷﻮروی ﺧﺎک اﯾﺮان را درﺳﻮم ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٢٠اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ واﯾﺮان را در ھﺸﺘﻢ ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﻗﻠﻤﺮو روﺳﮭﺎ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
درآﻣﺪ.آﻧﭽﮫ از اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮭﺮان و اطﺮاف آن ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .درﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮم ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٢٠ﺳﻔﯿﺮان اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم دادﻧﺪ .ﭘﯿﺮو اﯾﻦ
اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم رﺿﺎﺷﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ  ٢۶ﺷﮭﺮﯾﻮر اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ .ﺗﮭﺪﯾﺪﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺗﮭﺮان راھﻢ اﺷﻐﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد  .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ رﺿﺎﺷﺎه
ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺻﺒﺢ روز  ٢۵ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٢٠ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ  .ﻓﺮوﻏﯽ در ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی ﻧﺸﺎن داد رﺟﻠﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ .اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﮫ ی رﺿﺎﺷﺎه را ﺑﮫ اﻣﻀﺎی او
رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ رﺿﺎﺷﺎه ﻋﺎزم اﺻﻔﮭﺎن ﺷﺪ.
ﻓﺮوﻏﯽ وﻋﻠﯽ ﺳﮭﯿﻠﯽ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ زرﮔﻨﺪه ،ﻣﺤﻞ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی رﻓﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺷﺎه را
ﺑﮫ اطﻼع اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف و ﺑﻮﻻرد ﺳﻔﺮای ﺷﻮروی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻓﺮوﻏﯽ و ﺳﮭﯿﻠﯽ ﺑﮫ
ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺘﻨﺪ ودرﺟﻠﺴﮫ ای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎی رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﮫ اطﻼع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .درﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوﻏﯽ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ درﭘﺮﺗﻮﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﺴﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻓﺮوﻏﯽ درﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
ﭘﮭﻠﻮی را»ﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ« ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺗﺎزه ﮐﺮد.
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در روز  ٢۶ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد
وﺳﻮﮔﻨﺪﯾﺎدﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮوﻏﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ
را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮود .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ او را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ و در ﯾﮏ »ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ«
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده ﺑﻮده اﻧﺪ و از ﻣﺴﯿﺮورودی ﺧﺪﻣﮫ ی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﺗﺎﻻر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی در ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎدﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﺿﺎع اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد .ﺷﺎه در ﺿﻤﻦ ﺑﺮھﻤﮑﺎری دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .در
ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎه ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻗﺼﺮ از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﮐﮫ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮔﺮدآﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻮرو ﺷﻌﻒ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﮫ ﻓﺮوﻏﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺮوز ﻣﺮدم
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت راﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮوﻏﯽ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ٣٦.
ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺮان ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﻤﺎد »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻣﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را ﻧﺠﺎت داد و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز ﺧﻮد
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤ ِﻞ ﺗﺠﺎوز اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮد،
ﺑﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﮫ اھﺪاف ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺠﺎوز ارﺗﺶ راﯾﺶ ﺳﻮم ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
اش ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از راه ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؟
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری ﻣﺎ اﻣﺎ دراﯾﻨﺠﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ھﻤﺎن ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﺎھﯿﺖ »روح زﻣﺎﻧﮫ« و ﺟﻠﻮه ھﺎی آن در
ﻣﻘﺎطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان »ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ« در واﻗﻊ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از روﯾﺪادھﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻓﺘﺎده ی اﯾﺮان و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزان

. ٣٦اطﻼﻋﺎت اﯾن ﯾﮏ ﺗﮑﮫ را ازﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﮔردآورده ام .ازﮐﺗﺎﺑﮭﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود درﺷﺑﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ھم ﺳودﺟﺳﺗﮫ ام.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺟﻠس ﻧﯾز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑوده اﻧد.ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮏ.ﻏﻼﻣرﺿﺎ اﻓﺧﻣﯽ .زﻧدﮔﯽ و زﻣﺎﻧﮫ ﺷﺎه.ﻓﺻل :ﻧﺷﺳﺗن ﺑر ﺗﺧت
ﺷﺎھﯽ.ﺻص .١۵٩-١١۵اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ١٣٨٧.ﻧﺳﺧﮫ ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ.
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را ﻧﺨﻮرﯾﻢ و درھﺮﻣﻘﻄﻊ ﮐﺸﻮر و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد راﻣﻘﺪم ﺑﺮھﺮاﻧﺪﯾﺸﮫ ی دﯾﮕﺮی ﺑﺪاﻧﯿﻢ ودﺳﺘﺨﻮش
ھﻮﺳﺒﺎزﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
 .۴درک دوران ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و
ﻋﻨﺼﺮھﺎی اﺳﺘﻤﺮار و ﮔﺴﺴﺖ را در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران و ﺳﻨﺪﺑﺎزان و ﺳﻨﺪﭘﺮدازان ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ
ﺑﮫ ﻣﺪد آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺑﮭﺎﻣﺎت را زدود و روﺷﻨﮕﺮﯾﮭﺎ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ .ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﻗﺎﺟﺎرزده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﺟﺎرزدﮔﯽ ﺛﻤﺮی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ﺟﺰ ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰی ﮐﻮر و آﮔﺎھﯽ
ﮐﺎذب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﻻﯾﮫ ی ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ راﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﮫ دﻟﺘﻨﮕﯽ ژرﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر دراﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰان
ﺟﺎری اﺳﺖ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر
آن را»ﻋﺼﺮﻧﻮﯾﻦ ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ »دوران ﺟﺪﯾﺪ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارﯾﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﻓﺎﻗﺪ ارزﺷﻨﺪ .دﯾﺪه ام ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬارﯾﮭﺎی دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﮭﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ ذھﻨﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ
ﻧﺸﻨﺎﻧﻨﺪ .ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﯽ
ﺻﻔﻮی .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﻗﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻞ ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺸﻮش ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪ ﻋﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ از درون ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﯾﮑﺴﺮه
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آن دارد و ھﻤﭙﺎی »ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ « ﺑﺎﻟﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﺑﺎ اﻋﻼم
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﻗﺪرت و از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺗﻔﺎوت
دارد اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻧﻮﯾﻦ را در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺒﮭﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﯾﺎ درﺳﺖ ﺗﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎ
ھﻨﻮزﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺪون ﻧﯿﺴﺖ» .اﺻﻮل ﻣﺪون« ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ارزﺷﺪاوری ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن در اﺳﺎس
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ در ﺧﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ .ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﺪون ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی در ﻣﻌﺮض
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮاردارد و دﻟﺨﻮاه و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﺪارﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺧﻮاه ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﻮاه ﻗﺪرت ﺷﺮﯾﻌﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺳﻨﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ،ﺣﺪودی را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺪون
ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه دارد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﺎﻣﺪون ﺷﮭﺮوﻧﺪان در اﺳﺎس رﻋﺎﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺪ و اﻓﺮاد در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ از ﻧﻈﺮ
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴﺎن اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﮕﺎراﻧﮫ را ﮐﮫ ﺳﻌﯽ دارد دوران ﺗﺠﺪﯾﺪ اﯾﺮان را
ھﻤﭙﺎی ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد در ﻏﺮب ﺑﮕﯿﺮد و از اﯾﻦ راه ﺑﮫ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ
ﺑﭙﺮدزاد،دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺳﻨﺠﯿﻢ .ﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﮫ دو اﻣﺮ ﻋﻤﺪه دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد  .ﯾﮑﯽ ﻣﻔﮭﻮم »روح
زﻣﺎﻧﮫ« اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺟﻠﻮه ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در دوران ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن
ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﮫ ﻣﯽ آﻏﺎزد و در ھﯿﺄت ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و از اﯾﻦ زواﯾﮫ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ
ﺳﭙﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻨﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ را در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ طﺮح ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﻮراﺗﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺴﺘﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﮫ اﯾﻦ »روح« در »زﻣﺎﻧﮫ ای ﻣﺸﺨﺺ« ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .وﮔﺮﻧﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﺎ درھﻢ ﻓﺮوﻣﯽ
رﯾﺰد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ درﺑﺎﻻ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﻻﯾﮫ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ »روح
زﻣﺎﻧﮫ ی« ﻣﺎ در ھﺮﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﭼﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد ﯾﺎ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
»روح زﻣﺎﻧﮫ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺗﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر،روح
زﻣﺎﻧﮫ از ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۵٧و از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوزﺳﮫ ﻣﻘﻄﻊ
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزد .از اﯾﻦ روﻣﺎ ﺑﺎ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ »روح
زﻣﺎﻧﮫ ی ﻋﺼﺮﻧﻮﯾﻦ ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ» روح زﻣﺎﻧﮫ ی دوران ﺟﺪﯾﺪ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮھﻤﺎن »روح زﻣﺎﻧﮫ ی
ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد« اﺳﺖ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻻﯾﮫ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎی » روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ ﺟﻠﻮه ھﺎی
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آن را در ﺑﺎﻻ ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ روح زﻣﺎﻧﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎ و طﺒﻘﺎت و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ«
در ﭘﺮﺗﻮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮد و ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎﺻﮫ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب.
از ﻧﻈﺮ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ وﯾﮑﺒﺎر در ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ در ﻏﺮب »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را در ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﺎدﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از آن ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ.
در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺻﻄﻼح دﯾﮕﺮھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ دراﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺘﮫ اﺳﺖ ؛ وآن اﺻﻄﻼح
»ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ« اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ در اﺳﺎس ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺼﻮرﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻋﺼﺮﻣﺸﺮوطﯿﺖ« دراﺻﻞ ھﻤﺎن »ﻋﺼﺮﺗﺠﺪد« اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺷﻮار
ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﻣﺰرﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ و روﺷﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ و ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺸﯿﺪ .ﺧﺎﺻﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل
و ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﻋﺼﺮی ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل
آﻏﺸﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ از ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺳﺮرﯾﺰھﺎﯾﯽ دارد ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﭘﺴﯿﻦ .ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ روﺷﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﺎه اﻣﮑﺎن دارد در ﻣﻮاردی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر روﯾﺪاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای را آﻏﺎزﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﺼﺮﺑﺮﺷﻤﺮد
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد اﻣﺎ در اﺳﺎس ھﺮ ﻋﺼﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ وروﯾﺪادھﺎ.
در اﯾﺮان ﺷﻤﺎری از ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه را آﻏﺎزﮔﺮ»ﻋﺼﺮﻣﺸﺮوطﯿﺖ « ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و روﯾﺪادھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی
»ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ« ﭘﯿﺶ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ و رواج داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺷﻤﺎر در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ
از روﯾﺪادھﺎ از ھﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺴﺎری از ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪﯾﮭﺎی ﭘﺴﯿﻨﯽ از دوران ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻣﺤﻮر ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ »ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ« ﯾﺎ آﻏﺎز آن را ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﻨﺪ از ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ وﻣﺤﻮرھﺎی ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ
و درﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮی درﺳﺖ ازﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.
»ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ« دردوران ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮارﻣﺸﺮوطﯿﺖ طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ ازاﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان اﺛﺮﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی آن را ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ در دوران ﭘﮭﻠﻮی اول ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺼﺮ ﭘﮭﻠﻮی اول در واﻗﻊ
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﺑﻮده اﺳﺖ .رﺳﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد دوران»ﻋﺼﺮﻣﺸﺮوطﯿﺖ« ﮔﻮﺷﮫ ھﺎ و اﺟﺰای
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯽ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ آﻧﮭﺎ را درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﯿﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﮫ ی اﯾﺮان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮددارﯾﻢ .از ﻓﮑﺮ آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮی آﺣﺎد
اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ و آزادی زﻧﺎن و اﺣﺪاث ﺧﻂ راه آھﻦ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎی ﻋﺮﻓﯽ،اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﺸﻮن ﻣﻠﯽ و ﺧﻼﺻﮫ ھﻤﮫ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﯾﯽ ﮐﮫ
درﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ﻋﺼﺮ ﭘﮭﻠﻮی اول ﺑﮫ اﺟﺮادرآﻣﺪﻧﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ی ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ روﻧﺪ .ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ اﻓﻮل اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان
درﭘﺮﺗﻮ »اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺑﺎزﮔﺸﺖ« ﺟﺒﺮان ﮐﺮد و ازﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .ازھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﺳﺘﻘﺮارﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ودرﯾﮏ ﮐﻼم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻨﺎن درﭘﺮﺗﻮ اﺳﺘﻘﺮارﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰوﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ رواج ﻓﺴﺎد وﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
»اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺑﺎزﮔﺸﺖ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ داﺷﺖ ھﻤﭽﻮن »ﻣﯿﺮزاآﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« و »ﻣﯿﺮزا
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ آﺧﻮﻧﺪزاده«.
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮﻣﺮدم ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ درﺳﺎﯾﮫ ی درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎرھﯿﭻ ﺗﺤﻮﻟﯽ درﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﮫ ی اﺳﺘﺒﺪادِﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎرﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺎﺟﺎر در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺧﺎﺻﮫ درﻧﯿﻤﮫ ی دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﺑﮫ وﯾﮋه در دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻗﺘﻠﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از درون ﻓﺮورﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺗﺒﻠﻮر ﺣﺮص و آز ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ھﺴﺘﮫ ی ﻗﺪرت ﻣﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﮭﺖ ارﺿﺎی اﻣﯿﺎل و ھﻮﺳﮭﺎﯾﺸﺎن .ھﺮﺟﺎ و ھﺮوﻗﺖ ھﻢ
۴٢

ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻓﺮﻧﮓ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ »ﻧﻮﺧﻮاھﯽ« ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ وﻗﺖ
ﮔﺬراﻧﯽ و ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﮫ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم.
ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎ ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻏﺮب و آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺮﺑﯽ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرواﻧﮭﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺪوزی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮭﺎی ﺑﺮﺧﯽ رﺟﺎل
ﺷﺎه(ﺷﻌﻮر
ﻗﺎﺟﺎری ﺑﮫ ﻏﺮب و ﺣﺘﯽ دﯾﺪارھﺎی دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎری ازﻏﺮب )ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ
ِ
ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و رﺟﺎل و ﺣﺘﯽ درﺑﺎرﯾﺎن را ﯾﮑﺴﺮه ﺗﮑﺎن داد .آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻏﺮب از ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﮫ ﺑﺮداﺷﺘﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن در درون اﯾﺮان ﺑﺮاﺛﺮ آﮔﺎھﯿﮭﺎی ﺷﻔﺎھﯽ
و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،رﺳﺎﻟﮫ و ﺟﺰوه و ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﮫ
اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ از ﻏﺮب در ذھﻦ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اطﻼﻋﯽ از ﻏﺮب ﺑﮫ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس
داﻣﻦ ﻣﯽ زد ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎری ﮐﺸﻮری اﺳﺖ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﮫ ﮐﮫ طﻌﻤﮫ ی
ﻗﺪرﺗﮭﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری زﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﻮاﻧﻊ و راه ﺑﻨﺪاﻧﮭﺎ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮد و ﻣﺴﯿﺮ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ را ھﻤﻮارﺳﺎﺧﺖ .دراﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﮫ روﯾﮑﺮد را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ
ھﻤﺎن روﯾﮑﺮد ھﻮاﺧﻮاھﺎن »اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺑﺎزﮔﺸﺖ « اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎرﻣﯽ ﺗﻮان آن را روﯾﮑﺮدی
رﯾﺸﮫ ای ﺑﺮﺷﻤﺮد.
دﯾﮕﺮی روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﺮآورده ھﺎی ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ
ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻗﺮآن و اﺳﻼم و ﺧﺎﺻﮫ دﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را درآرای ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن و ﻣﺴﺘﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﮫ ﺑﮫ
وﺿﻮح ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .روﯾﮑﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﮭﺮاﺳﺎﻧﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
اﯾﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﻧﯿﺮوی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺴﺐ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی اﯾﻦ دو از ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻣﻮردی ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻞ ھﺮﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ درﮐﺶ ﺗﺄﮐﯿﺪھﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﯾﮑﺮدی وﯾﮋه ﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ »ﻣﯿﺮزاﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن« ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ را رواج ﻣﯽ داد درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد
ﮐﮫ »اﺧﺬ ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺪون ﺗﺼﺮف اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد» .دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ« در ﮐﺘﺎب »ﻓﮑﺮ
آزادی و ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻓﮑﺮ» اﺧﺬ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺪون ﺗﺼﺮف اﯾﺮاﻧﯽ« را
آن ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر »ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن« طﺮح ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ادﻋﺎی ﺗﻘﯽ زاده ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را از ِ
داﻧﺴﺖ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.آدﻣﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﯿﺮزاﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ » در اﺧﺬ اﺻﻮل ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ و
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﮑﺮی ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ در ﺻﺪد اﺧﺘﺮاع ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و
در ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺑﺎروت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﮐﻔﺶ دوزی ﻣﺤﺘﺎج ﺳﺮ ﻣﺸﻖ ﻏﯿﺮ ﺑﻮده و ھﺴﺘﯿﻢ«.آدﻣﯿﺖ در اداﻣﮫ
ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ »ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ)ﻣﻨﻈﻮر او ﺗﻘﯽ زاده اﺳﺖ( اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺗﺤﺮﯾﺾ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ اﺧﺬ ﺗﻤﺪن ﻣﻐﺮﺑﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺑﻮده ام و ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﻏﻠﺐ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ را ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﯽ ﭘﺮوا اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت آن
زﻣﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪروی ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ« .آدﻣﯿﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ را »ﮐﻔﺮان در ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﻀﻞ ﻣﺘﻘﺪم
و ﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ« ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد ٣٧.اﻟﺒﺘﮫ آدﻣﯿﺖ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮاﯾﺮادھﺎی اﺻﻮﻟﯽ
وارد اﺳﺖ و اوﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪم را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﻘﯽ زاده در دوﺧﻄﺎﺑﮫ ای ﮐﮫ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﮭﺮﮔﺎن اﯾﺮاد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﺎﭘﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از آن اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ از ھﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم اﺧﺬ ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﮫ
دﺳﺖ دھﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اورا در ﮐﺘﺎب »ﺗﺠﺪد و روﺷﻨﻔﮑﺮی« ﺑﺮرﺳﯿﺪه ام٣٨.
وﻗﺘﯽ از روﯾﮑﺮدھﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮدارم ﻧﮫ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن روﯾﮑﺮدھﺎ.
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل روﯾﮑﺮدھﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺳﺎزﺷﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ظﺎھﺮی ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﺗﺠﺪد و
ﻗﺎﻧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺗﺠﺪد ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
 .٣٧ﻧﮏ دﮐﺗر ﻓرﯾدون آدﻣﯾت .ﻓﮑر آزادی و ﻣﻘدﻣﮫ ﻧﮭﺿت ﻣﺷروطﯾت .اﻧﺗﺷﺎرات ﺳﺧن.ﻣﮭر  .١٣۴٠ﺻص -١١٣
.١١۴
. ٣٨ﻧﮏ.دﮐﺗر ﺟﻧﮕﯾز ﭘﮭﻠوان .ﺗﺟدد و روﺷﻧﻔﮑری.١٣٨٩.اﯾن ﮐﺗﺎب در اداره ی ﺳﺎﻧﺳور اﺟﺎزه ی اﻧﺗﺷﺎر در اﯾران
ﻧﯾﺎﻓت .ﺗﻌدادی ﻧﺳﺧﮫ ی ﭼﺎﭘﯽ در اﯾران و در اروﭘﺎ ﭘﺧش ﺷد و ﻧﺳﺧﮫ ی ﺗﺻوﯾری آن در ﺗﺎرﻧﻣﺎھﺎﯾﯽ در ﺧﺎرج اﯾران
اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت .ﻧﮏ ﺻص.٣٩۵-٣٣١.ﻓﺻل:اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺗﺟدد در اﯾران.
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رﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﮫ در اﯾﻦ رده ﻣﻘﺎم ﺧﺎﺻﯽ دارد ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﮫ در
آن دوره از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮﺧﻮردارﺷﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد و
درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎی اﯾﺮان را در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺸﺮوط ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺳﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ .از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺰ ﭼﺎﭘﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
روﯾﮑﺮد ﺳﻮم را در اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﺧﻮاھﯽ داﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ .اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد در اﺳﺎس اﺳﺘﻤﺮار وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ھﺮ
ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﺧﻮاه ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ورود ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی
ﻗﺪرت ،درﻧﮭﺎﯾﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ازدﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .درﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن در واﻗﻊ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻗﺪرت
ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ راه ﺳﺨﺖ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﮫ ھﻤﺎن
»ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ ﷲ ﻧﻮری « ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ رﺳﺎﺋﻞ ھﻮاﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ رده ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ٣٩.
در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ درھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﮭﻢ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ی روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر آورد .رده ی ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﺧﻮاھﺎن و رﺳﺎﺋﻠﺸﺎن ﻧﯿﺰھﻤﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﺮوه روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻧﯿﺴﺖ .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاه در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و رﺳﺎﻟﮫ ی ﻣﻌﺮوف و ﺑﺮ ﺟﺴﺘﮫ اش در دﻓﺎع از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ از ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ .ﮔﺮوه ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﺧﻮاھﺎن ھﻢ رﺳﺎﻧﻞ زﯾﺎدی اﻧﺘﺸﺎرداده اﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮرﮐﺮدھﻤﮫ ی
ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ٤٠.
از آﻧﭽﮫ آوردم ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و آن اﯾﻨﮑﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوره ای را ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻓﮑﺮ و
اﻧﺪﯾﺸﮫ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در دوره ی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ،رواج داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﮫ
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺰرگ در راه اﺳﺖ.ھﻤﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﮭﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﭼﮭﺮه ی اﯾﺮان را ﺑﺎھﻤﮫ ی ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎﯾﺶ از ﻧﻮﻣﯽ آراﯾﺪ و ﺑﺮﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .در ﻣﯿﺎن رﺳﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و رﺳﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﻨﯿﺎدھﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﻟﮫ ی »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ
آداب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ دول« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ذﮐﺎء اﻟﻤﻠﮏ)= ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ( ٤١.اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در »ﻣﺪرﺳﮫ ی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﻣﮭﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی
ﻧﻮﺧﻮاھﺎﻧﮫ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﺗﺠﺪد طﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ در اﯾﻦ
دوره ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرﺳﮫ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺪرﺳﮫ ھﺎی دﯾﻨﯽ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی و
راه اﻧﺪازی »ﻣﺪرﺳﮫ ی ﻋﻠﻮم ﺳﺎﯾﺴﯽ« را ﭘﺪﯾﺪه ای »درﺧﻼء« ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت درک درﺳﺘﯽ

. ٣٩درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری درﺿﻣن ﻧﮏ .دوﺟﻠد رﺳﺎﺋل ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ وﻣﮑﺗوﺑﺎت او .ﮔردآورﻧده ﻣﺣﻣد ﺗرﮐﻣﺎن.
ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧدﻣﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ رﺳﺎ.در ﭘﻧﺞ ھزار ﻧﺳﻧﮫ .١٣۶٢ .ﺗﮭران.
. ٤٠ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺳﮫ ﺟﻠد ﮐﺗﺎب »رﺳﺎﺋل ﻣﺷروطﯾت «ﮔردآورده ی دﮐﺗرﻏﻼﻣﺣﺳﯾن زرﮔری ﻧژاد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم .ﯾﮏ
ﺟﻠد از اﯾن ﺳﮫ ﺟﻠد ) ١٨رﺳﺎﻟﮫ و ﻻﯾﺣﮫ در ﺑﺎره ﻣﺷروطﯾت(اﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب اول .ﮐﺗﺎب دوﻣﯽ ﻧدﯾده ام.ﺑﮫ ﺳﺎل
١٣٧۴ﭼﺎپ اول و١٣٧٧ﭼﺎپ دوم.ازﻧﺗﺷﺎرات ﮐوﯾر.دوﺟﻠددﯾﮕرﮐﮫ ھﻣﮫ ی رﺳﺎﺋل را درﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد»:رﺳﺎﯾل ﻣﺷروطﯾت«
ﻧﺎم دارد.ھردوﺟﻠد ١٣٨٧اﻧﺗﺷﺎرﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.ﻧﺎﺷر:اﻧﺗﺷﺎرات ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺗوﺳﻌﮫ ی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ.ﺗﮭران.ﺧوب ﻣﯽ ﺑود
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾن رﺳﺎﺋل را ذﮐر ﻣﯽ ﮐردﻧد.
. ٤١ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣۶٨اﯾن رﺳﺎﻟﮫ و ﺷﻣﺎر در ﺧور ﺗوﺟﮭﯽ از اﺳﻧﺎد ﻣدرﺳﮫ ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎردر ﺟﻠد دوم »در
زﻣﯾﻧﮫ ی اﯾران ﺷﻧﺎﺳﯽ« ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧدم.اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺧود در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﻧﺷر ﻓراز ﮐﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودم اﻧﺗﺷﺎردادم.
ﺳﭘس ھﻣﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ا در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد«در  ١٣٨٣در ﻧﺷرﻗطره ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧدم.ﺑﮫ ﺳﺎل ١٣٨٩رﺳﺎﻟﮫ
را ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﮐردم و ھﻣراه ﺑﺎ رﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺗن دروس دوره ی ﺣﻘوق اداری ﻋﻣﻠﯽ« و ﺷﻣﺎری دﯾﮕری از اﺳﻧﺎد
ﻣدرﺳﮫ ی ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮑﺟﺎ در ﮐﺗﺎب »رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد« ﭼﺎپ دوم ﺑﮫ اﻣﯾد اﻧﺗﺷﺎر ﺑﮫ ﻧﺷر ﻗطره ﺳﭘردم .اداره ی ﺳﺎﻧﺳور
ﺑﺎ ﭼﺎپ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد .ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻣﺎری از اﯾن ﮐﺗﺎب را در اﯾران و ﺳﭘس دراروﭘﺎ ﭼﺎپ و ﭘﺧش ﮐردم و ﺳﭘس آن
را ﺑﮫ ﺻورت »ﭘﯽ دی اف« در ﺷﺑﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺗﺷﺎردادم.

۴۴

ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﺎدرھﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
اداری داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺴﺰا در ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی اﯾﺮان داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺟﺪال ﻓﮑﺮی در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻮان ﻓﮑﺮی اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آن روز اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﻧﻮﺧﻮاھﯿﮭﺎ و ﺗﺠﺪدطﻠﺒﯿﮭﺎی ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ را وارد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ
واﭘﺲ اﻓﺘﺎده ی ﻗﺎﺟﺎری ﺗﻦ دردھﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺎﺟﺎری از درون ﻓﺮورﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد و ﻓﺴﺎدی ﮔﺴﺘﺮده
از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ داد .ﭼﺎره ای ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﺮان آن
روزﮔﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﮫ روزﮔﺎری ﻧﻮﺑﻨﮭﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دارﯾﻢ ﮐﮫ از ﺳﻮﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ و ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﻧﺎروﺷﻦ و ﺑﯽ
ھﯿﭻ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی اﻧﺪک از ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﯿﺒﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ »ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺖ«!! ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﮫ ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در ﺟﮭﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد و آن ھﻢ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻣﯽ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻮن ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ آن ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم .ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوره ی ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺖ ﻣﺮداد ٣٢را »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻗﺺ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ از ھﻤﯿﻦ روش ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
 .۵ﯾﺎداﺷﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ :اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را در ﺟﺎﯾﯽ آورده ام .در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی از اﯾﺮج اﻓﺸﺎر
راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ .ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ روﯾﮑﺮد او را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورم .ﻓﻌﻼً ھﻤﯿﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ را ﮐﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد،در آﻏﺎز ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻢ .ﺟﺎن ﺳﺨﻦ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر
ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش آورده اﺳﺖ .ﺳﻨﺠﺶ آن ﭘﺲ از اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ:
} ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ و ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ادﺑﯿﺎت ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﻮز طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﻮاری ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﻞ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ  .از
ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮح روﯾﺪادھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و از ﺳﻮی
ﺳﻮﯾﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دارﯾﻢ ﮐﮫ در طﯿﻒ
ِ
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دارﯾﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﭼﭗ روﺳﯽ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﭼﭗ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد
ﻋﻨﺼﺮ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو طﯿﻒ ﻋﻤﺪه را
ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﮕﻦ و ھﻤﺴﺎن داﻧﺴﺖ .ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ در ھﺮ طﯿﻒ ﺳﺮﺑﺮآورده اﻧﺪ
ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﻤﺴﺎن ﭘﻨﺪاری ﺳﻮق دھﻨﺪ .ھﻢ طﯿﻒ روﯾﺪادﻧﻮﯾﺴﺎن ﯾﮑﺪﺳﺖ
و ھﻤﻔﮑﺮ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ھﻢ طﯿﻒ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﺮب  -ﻣﺤﻮران در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب واﺣﺪ و ھﻤﮕﻮن
ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﻨﺪ .ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺮوھﯽ ﻧﺎھﻤﮕﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﮫ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﻮن.
روزی اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و آﺛﺎر اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﮫ در دوران ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﭘﺲ از آن
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ راﺟﻊ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺳﯿﺮ روﯾﺪادھﺎی آن ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺳﺨﻦ او را ﺑﮫ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ را ﮐﮫ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای آورده ﺑﻮدم ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ »ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﯿﮭﺎ« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﺑﻮد و ﻧﺎدرﺳﺖ .او ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺮوی ﮐﮫ ﻧﻘﺪ ﺗﻘﯽ زاده را درﺑﺮداﺷﺖ ارج ﺑﻨﮭﺪ .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺰ ﮐﺴﺮوی ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
روﯾﺪادھﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺷﺮح و وﺻﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری ﯾﺎ ﺧﺎطﺮات ﯾﺤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی
و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻮاه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻧﮕﺎه اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .اﻓﺸﺎر ﮐﮫ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ھﻤﮫ ی ھﻤﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻘﯽ زاده و ﺣﻮزه ی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ او ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺗﺼﻮر اﺳﺘﻮاری ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ روﯾﮑﺮدی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻗﺎﺟﺎرﭘﺴﻨﺪی و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻗﺎﺟﺎری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺼﺪق ﻋﻼﻗﮫ
ﻧﺸﺎن داد در اﺳﺎس در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ »ﮐﻮﺷﺶ« ﺧﻮد ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
۴۵

در اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ از اﻓﺮاط ھﻢ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ او ارﺟﺎع ﻣﯽ داد
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ »ﭼﺎپ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر« زﯾﺮا ھﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻧﺴﺨﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ »اﻧﺘﺸﺎر« ﻣﯽ
داد،اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ داد .از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﮫ ی »ﭼﺎﭘﮭﺎﯾﺶ« .اﯾﻦ داوری ،اﻟﺒﺘﮫ ،از ارزش ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺎھﺪ .اﺷﮑﺎل او در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل »اﺧﻮان« در اﺷﺎره ﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻓﺮاوان »ﺗﺎﻟﯽ
ﻓﺎﺳﺪ« ﺑﮫ ﺛﻤﺮ آورد و اﻧﻮاع »ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﯿﮭﺎ« ﺑﮫ ارث ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﻨﺠﺶ و ﻧﻘﺪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﭼﻮن
اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﮫ ﺻﻼح ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎر در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
ﺳﻮار ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺐ ﺷﮭﺮﺗﯽ آﺳﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ در ﭘﮭﻨﮫ ی ﻧﺸﺮ و اﺷﺎﻋﮫ ی ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﺳﺖ.
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ دﯾﮕﺮان،اﺷﺎﻋﮫ ی آﮔﺎھﯿﮭﺎی ﮐﺎذب و ﻧﺎدرﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﻮﯾﺴﯽ و از آن ﺧﻮد واﻧﻤﻮدﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ و اﺛﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن  ،ﺑﮫ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﮑﻮت از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﭘﺲ از آن ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ و ھﻨﻮز ھﻢ دارﯾﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻨﺎداراﺳﺖ
ﻧﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﻮﯾﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺟﺰاﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﮔﺎه از اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
رود ،ﮔﺎه از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻗﺺ ودر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ازاﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺲ از ﻗﺎﺟﺎر ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﮫ ﻣﻨﺴﺠﻢ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ وﻧﮫ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﻟﻔﺘﯽ ھﻤﮕﻦ و ﭘﺎﯾﺪار
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .داورﯾﮭﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ دو را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﮫ درد ﻣﯽ ﺧﻮرد ھﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺷﺮح روﯾﺪادھﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
روش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮوﻏﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎرﯾﮭﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ .از دﯾﮕﺮ
ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﺎدﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﮫ روﯾﮑﺮدھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﮐﻨﺎر روﯾﮑﺮدھﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﻋﻘﯿﻢ،ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺷﺮح
روﯾﺪادھﺎ را ﯾﮑﺴﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﯾﺎ طﺮدﮐﺮد .ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺘﻘﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ{.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر در ﻧﺸﺮ ﻓﺮزان روز
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در اﯾﺮان ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺖ »،اﯾﺮج اﻓﺸﺎر« ﺑﻮد .اوﺗﻨﮭﺎ ﮐﺲ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ
ﭼﻮن ﺑﮫ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﮭﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺑﺴﺖ،ﺣﻖ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ او را ﺷﺮح ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﯾﮑﺒﺎر در ﻧﺸﺮﯾﮫ ی ﭘﺪر و ﺳﭙﺲ ﺧﻮدش ﯾﻌﻨﯽ »آﯾﻨﺪه« ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﮫ داد و ﯾﮏ
ﺑﺎر ھﻢ طﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﻧﺸﺮ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﺮزان روز« ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﮐﺴﻮت ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ھﺮﭼﮫ ﻣﯽ آورم اﺷﺎره دارد ﺑﮫ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ٤٢.در ﻣﺠﻠﮫ ی
»آﯾﻨﺪه« در  ١٣۵٨ﯾﮏ اﻗﺘﺮاح ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺗﺤﺖ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان .اﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ دوﺳﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ
ﭼﺎپ ﻧﺸﺪ.از اﯾﻦ رو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ.
در آﻏﺎز ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر از ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﺮدآوری اﺳﻨﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ازﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران»ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮﻻده« ﺑﺎﯾﺪ دراﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﺸﺎرھﻤﮫ ی اﺳﻨﺎد
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮای اوﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎری
ِ
ﯾﮏ دوره ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری زد .اﯾﻦ روش اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد زﯾﺮا ھﯿﭽﮕﺎه
ﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﯾﮏ دوره ﻓﺮاھﻢ آورد .در اﯾﻦ ﺑﺎره در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ.
. ٤٢ﻧﮏ .اﯾرج اﻓﺷﺎر ،ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎره ی ﻣﺷروطﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﻧﮕرﻓت .ﻣﺗن ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ﻧﺷرو ﭘژوھش ﻓرزان
روز ۴ .ﺷﻧﺑﮫ  ٢٧دی .١٣٨۴ﭼﺎپ ﺷده در ﻧﺷرﯾﮫ ی ﺑﺧﺎرا .ﺻص.١٩٠-١٧٩اﻧﺗﺷﺎر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ.
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اﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻏﻠﺐ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ آرﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﻣﯽ آورد از دﯾﺪاری
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ».ﻣﺜﻼً  ...ﺑﮫ ﯾﺎددارم ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮫ »ﻣﺴﺸﺘﺎر اﻟﺪوﻟﮫ« رﻓﺖ و آﻟﺒﻮم
ﻋﮑﺴﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از آن روزﮔﺎران داﺷﺖ آورد و ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ را ورق ﻣﯽ زد و ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﮫ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ
ﭼﮭﺮه ھﺎ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدم آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮدی ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ھﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﮫ از
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او آن دوره ھﺎ را ﺑﺎ دﻟﭙﺬﯾﺮی ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽ
ﮔﻔﺖ و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﯾﺎﻧﮫ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ در ذھﻨﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ای ﻧﺒﻮد «.ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﮭﻤﯿﺪ اﻓﺸﺎر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .از
ﻧﻈﺮ او ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻤﻠﮏ و ﻧﺼﺮ اﻟﻤﻠﮏ ھﻢ ھﻤﯿﻦ طﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﮫ ﺟﺎن
آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ای اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮده .ﯾﮏ ﮐﻢ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻓﺸﺎر
را روﺷﻨﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ آدم ﻧﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮده! ﺗﺎزه »زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده« ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
اﻓﺸﺎر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻘﺼﻮدش را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ »ﺷﻤﮫ ای از ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ھﻢ ﺧﻮردن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در ﻣﺪت  ٧۵ﺳﺎل را« ذﮐﺮﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺠﻠﺲ اول ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه و
ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و اﺷﮑﺎل ﻋﻤﺪه ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪوﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ دوران واﻗﻌﯽ دوﺳﺎﻟﮫ ی ﺧﻮد را طﯽ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ) ٢٣ﺟﻤﺎدی اﻻول  (١٣٢۶وﺑﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن
اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺪت  ١٢ﻣﺎه و  ٢٠روز ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻓﺘﺎد«در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺸﺎر از ﻗﻮل ﺗﻘﯽ زاده
ﮐﮫ ﺑﮫ او و زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد  ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ او و آن
دوﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد »:اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه راه آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوطﮫ
آن ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ« .ﺑﮫ ﺑﺎور اﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﺳﺨﻦ »ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻧﮕﺮش ﺑﺮ ﮐﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪی زده
ﺷﺪه اﺳﺖ«.اﻣﺎ اﻓﺸﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﺗﻘﯽ زاده اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻨﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده اﺳﺖ »اﯾﻦ
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﺮدن« ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺗﺎزه ﺧﻮد اﻓﺸﺎر ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را وﻗﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺪون
آدﻣﯿﺖ آن را ﺑﮫ ﺗﻔﺼﻞ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﺮح ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ.از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻓﺸﺎر ﺑﮫ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوطﮫ ﮐﮫ در اﺳﺎس روح ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد و اﺷﺎره ھﻢ ﺑﮫ
آن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ راه رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺘﺮت،ﻣﺠﻠﺲ دوم روی ﮐﺎرآﻣﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮫ در  ٢ذی اﻗﻌﺪه ی ١٣٢٧
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ »ﺷﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ« ﭼﻮن »اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﭽﮫ ﺑﻮد«!ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﻋﻀﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪﻣﺎھﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت او »دﭼﺎرﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ی آﮐﺴﻔﻮرد« ﺷﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ .از ﻧﻈﺮ
اﻓﺸﺎراو ﯾﮑﯽ از»ﻣﺴﺘﺒﺪھﺎی ﺗﺮﺳﻮی دو دﻟﮫ ی دوره ی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻮد .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ی
اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺧﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ«)ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ص  .(١٨٠ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ھﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻨﺪﺳﺎل
اﯾﻨﺎن »ھﻤﮫ ﮐﺎره ی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ«)ھﻤﺎﻧﺠﺎ.ص.(١٨١
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ »ﻣﺠﻠﺲ دوم ﺑﮫ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ﺷﺪﯾﺪ روس ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم روس ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی
ﻧﻘﺸﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺑﺮدن ﺷﻮﺳﺘﺮ از اﯾﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪ« .ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل اﻓﺸﺎر »ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷﺪ« ٤٣.ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ ﺑﮫ
رﺋﯿﺲ ﻧﻈﻤﯿﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﭙﺮم ﺧﺎن دﺳﺘﻮرداد وﮐﻼ را ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ راه ﻧﺪھﻨﺪ».ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ دوم
ﻣﺨﺘﻮﻣﮫ ﺷﺪ)٣ﻣﺤﺮم  (١٣٣٠و ﺣﺪوداً ﺳﮫ ﺳﺎل دوﻟﺖ ﺑﮫ طﻮر ﺑﻼﻣﻨﺎزع ھﺮﭼﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم«)ھﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم از  ١۶ﻣﺤﺮم  ١٣٣٣اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ دﭼﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻗﻀﯿﮫ ی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ »اﺿﻄﺮار« در ۶ﻣﺤﺮم ١٣٣۴ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن ﻋﺪه ای
از وﮐﻼ »از ﺗﺮس اﺷﻐﺎل ﺗﮭﺮان ﺗﻮﺳﻂ روﺳﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﻢ رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻣﺠﻠﺲ از اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﻓﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮭﺎرم« در  ١۵ﺷﻮال ١٣٣٩داﯾﺮﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ

. ٤٣ﭼرا اﻓﺷﺎر در ﺑﺎره ی ﻣﺟﻠس ھﻔدھم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾﻖ ﺧﻼف ﻗﺎﻧون »ﻣﻧﻔﺻل« ﺷد ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد؟
ﻧﻘل ﻗوﻟﮭﺎ از اﻓﺷﺎر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد.

۴٧

ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻧﺎﮔﻮار ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻓﺘﺮت ﮐﻮﺗﺎه در ۵رﺟﺐ ١٣۴٢
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﯿﭻ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از آﺷﻔﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ .از ﻓﺴﺎد ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورد و ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر از درون ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ھﯿﭽﮑﺲ
را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﮫ او ﺑﺴﭙﺎرد .از اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﮐﮫ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد در ﻓﺮﻧﮓ ﺑﮫ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎرھﺎ ﺗﻦ دردھﺪ ﺗﺎﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ »ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﻠﻊ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر را « ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و »اوﺿﺎع ﺑﮫ رﻧﮓ و ﺳﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮدرآﻣﺪ«)ھﻤﺎﻧﺠﺎ(.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮫ دو ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ »روح زﻣﺎﻧﮫ«ﺑﺎ ھﻤﮫ ی آﺷﻮﺑﮭﺎ و ﻓﺘﺮﺗﮭﺎ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻮد و ﺑﮫ اﺟﺮادرآﻣﺪن آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ .دوم اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺲ از ﻣﺠﻠﺲ اول ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد،ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺠﻠﺴﯽ دوراﻧﺴﺎزﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﻠﻮب درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر و ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﺶ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ھﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﺎﯾﺖ
از ﺗﻨﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ دارد.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻓﻌﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﺳﮫ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻋﻤﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﮭﺎی
ﺗﺠﺪد،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و اﺻﻼح طﻠﺐ .ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﺠﺪد ﺣﺰب ﻧﺒﻮد .ھﻮاﺧﻮاھﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﺮدارﺳﭙﮫ در
اﯾﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .رھﺒﺮی آن ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺪﯾﻦ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪه در
اﯾﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﮭﻞ ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.رھﺒﺮی اﯾﻦ
ﻓﺮﮐﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮزا ﺑﻮد.ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن را ﺣﺪود ﭼﮭﺎرده ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﺠﺪد ﭘﯿﻮﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ دو ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﮐﺜﺮﯾﺖ را در ﻣﺠﻠﺲ
در اﺧﺘﯿﺎرﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﺮدو ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن از ﺳﺮدارﺳﭙﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺻﻼح طﻠﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ از ﺣﺪود ھﻔﺖ ﺗﻦ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻣﺪرس ﮐﮫ اﻗﻠﯿﺖ
ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮا ﺑﮭﺎر ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺑﻮد .ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ در ﮐﺘﺎب
»ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ« ﺑﺮآوردش از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﺎ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ .او
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﺠﺪد را درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی »ﭼﮭﻞ و ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ« ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را دارای
»ﺷﺎﻧﺰده،ھﻔﺪه ﻧﻔﺮ « و ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺻﻼح طﻠﺐ را ﻣﺮﮐﺐ از»ده،ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ« ﻣﯽ آورد.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪه ای وﮐﯿﻞ ﻣﻨﻔﺮد را ھﻢ اﻓﺰود ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﮔﺎه ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن را ﺑﺮﺧﯽ »وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮫ ھﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﻧﺪ از ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪﻟﮫ،ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ
اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ،ﺗﻘﯽ زاده  ،دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق و ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء  ٤٤.ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺼﻠﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮ ﻧﻮع ﺗﻔﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻠﻊ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎ اﻗﺘﺪار را
ﻣﯽ طﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﺮان را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﯿﺴﮫ ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺎس ﺑﺪارد ،ﺑﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آرﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ درآورد.
ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ دوره ی ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻄﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮزا ی وﻟﯿﻌﮭﺪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ .ﻣﺪرس ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺣﻤﺪﺷﺎه را ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﯿﺎورد .ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎد وﻟﯽ
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در روز  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٠٢اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ از اھﻤﯿﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ داد وﺿﻊ ﮐﺸﻮر را ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ .دوم اﯾﻨﮑﮫ
ھﻤﮫ ی ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق،ﺗﻘﯽ زاده،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮزااﺳﮑﻨﺪری ،ﻣﺪرس،
ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﮫ،ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﻣﺆﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ،ﺻﻮﻟﺖ اﻟﺪﻟﮫ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ،ﺣﺎج ﺣﺴﻦ آﻗﺎ ﻣﻠﮏ)ﻣﻠﮏ اﻟﺘﺠﺎر( و
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﭼﮭﺮه ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﻨﻮز در
. ٤٤ﻧﮏ در اﯾن ﺑﺎره در ﺿﻣن ﺑﮫ ﮔزارﺷﮭﺎی ﻣﺟﻠس ﻣن ﺟﻣﻠﮫ  ١۶دوره ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری
در اﯾران .دوره اول ﺗﺎ دوره ﺷﺎﻧزدھم ).(١٢٨۵-١٣٢٨ﻣرﮐز ﭘژوھﺷﮭﺎی ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ .ﺑﯽ ﺗﺎ.
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﻠﯽ و ﻓﺌﻮداﻟﯽ و در ﻣﻮاردی ﺷﮭﺮی
ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آن روز اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺟﺎری و رﻗﺎﺑﺘﯽ آن.
در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺎن ﻧﺎم رﺿﺎﺧﺎن ﭘﮭﻠﻮی)ﺳﺮدارﺳﭙﮫ( را ھﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺎﺑﻞ .ﺷﺎھﺰادﮔﺎن
ﻗﺎﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﮫ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻠﻊ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭼﮭﺎرم اﯾﻨﮑﮫ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻨﮭﺎ
ھﻤﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎاﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻣﺸﺮوطﮫ ای ﮐﮫ ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺖ،ﻣﻮﺟﮫ ﻧﯿﺴﺖ.
 .۶اﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺟﻤﻌﺎ ً در ﻣﺪت ھﯿﺠﺪه ﺳﺎل ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را دوره ی اول از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان
ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﯿﺶ ازده ﺳﺎل ﻣﺠﻠﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه را ﻧﺎﺻﺮاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎ
ﺑﺨﺘﯿﺎرﯾﮭﺎ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ٌ وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﮫ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ٤٥«.ﺑﺴﯿﺎرﺧﺐ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ
رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ وﻗﻔﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داده اﻧﺪ؟ زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻨﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﮫ
اﺳﺖ.
اﻓﺸﺎر ھﻢ ﻗﺒﻮل دارد ﮐﮫ»از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺗﺎ دوازدھﻢ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺗﯽ ﻧﺒﻮد« .ﺑﺮای آﻧﮑﮫ از اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﺑﮑﺎھﺪ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»زﯾﺮا در دوره ی رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺠﻠﺴﮭﺎی »ارﺷﺎدی« دﻟﺨﻮاه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ دوم ﺷﺮوع ﺷﺪ «.او ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ اﻓﻮل ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ و ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪن رﺿﺎﺷﺎه
ﯾﮫ ﻣﺪد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در ﭘﺮﺗﻮ »روح زﻣﺎﻧﮫ« و اﺷﺘﯿﺎق ﻣﻠﯽ ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد.اﺻﻄﻼح »ﻣﺠﻠﺲ ارﺷﺎدی« ﮐﮫ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد در اﺳﺎس ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺴﮭﺎ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی زﻣﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -طﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ
اﺟﺮادرﻣﯽ آﻣﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ دراﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﻀﻮرﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ از »ارﺷﺎدی« ﺑﻮدن
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ؟ وﻗﺘﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رﺿﺎﺷﺎه
ھﻢ در آﻧﮭﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺗﺎزه ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ھﯿﭻ ﮔﺰﯾﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی در
اﯾﻦ دوران در ﺑﺮاﺑﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺑﺎﺑﺖ اﻣﻨﯿﺖ و
رﻓﺎه ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دوره ھﺎ را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس داﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮدرﮔﻤﯿﮭﺎی دوران اﻓﻮل ﻗﺎﺟﺎر.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ،اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻞ ھﺎ و ﻧﻮﻋﯽ »ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ
ﺗﻘﻠﯿﺪی« و زﯾﺎﻧﺒﺎر .ﺗﺼﻮر اﻓﺸﺎر از »ﻣﺸﺮوطﮫ ای ﮐﮫ ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺖ« اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﮭﻢ ﺑﯽ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی اﯾﺮان .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﮫ در ﯾﮏ دوره ی ﮐﻮﺗﺎه در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ،اﯾﺮان از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ارﺗﺸﯽ ،داﻧﺸﮕﺎھﯽ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎ را ﻣﯽ ﻧﮑﻮھﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ
وﻟﻨﮕﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺮان .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در
ﺗﺮﮐﯿﮫ ھﻤﮫ »آﺗﺎﺗﺮک« را درﺣﺪی ﺣﺘﯽ اﻓﺮاطﯽ ﺳﺘﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﯾﻦ رﺟﺎل وﻟﮕﺮد و
اﺣﺰاب وﻟﮕﺮدﺗﺮ از اﯾﻦ رﺟﺎل رژﯾﻢ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﮭﻤﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪار رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ »آﯾﺮون ﺳﺎﯾﺪ«
را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دادﻧﺪ!! اﯾﻦ ﻗﺎﺟﺎرﻧﮕﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ »آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب« و اﺷﺎﻋﮫ ی »ﺧﺒﺮ ﺟﻌﻠﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮد .ﻓﻀﺎی اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ در اﯾﺮان در اﯾﻦ دوره ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
آﺷﮑﺎر ﺧﻮارﺷﻤﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و در ﯾﮏ ﮐﻼم دﯾﮕﺮ ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺪد ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ آن را »ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺠﺪد«
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﮫ ای دﯾﮕﺮ را اﻓﺰود ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﻧﺎﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ
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رژﯾﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و در ﻋﻠﻦ و در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮭﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ »وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮕﯽ«
ارزان ﺑﮭﺎ ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯿﺪ و ازﻧﻈﺮ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد .رﺿﺎﺷﺎه
از ھﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ »آﺗﺎﺗﺮک« ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل او ھﻢ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ داﺷﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﯾﮕﺮی در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ.
ھﻤﯿﻦ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺮﺳﺮی از رﺿﺎﺷﺎه و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﺶ رﺿﺎﺷﺎه
ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮭﺎرم را »ﺑﮫ ﻗﻮل ﻋﺸﻘﯽ)ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف( »ﻣﺤﺸﺮﺧﺮ« ﻣﯽ داﻧﺪ ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻊ
ﺳﻠﺴﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر را ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ»:ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺲ از ﻓﺘﺮت ﮐﻮﺗﺎھﯽ در  ۵رﺟﺐ ١٣۴٢
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻠﻊ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻗﺎﺟﺎر اوﺿﺎع ﺑﮫ رﻧﮓ و ﺳﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ آﻣﺪ) «.ھﻤﺎﻧﺠﺎ.
ص.(١٨١
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر را ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻢ ﺑﮫ داوری ﻧﺎدﻗﯿﻖ دﯾﮕﺮی از اﯾﺮج اﻓﺸﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ھﻔﺪھﻢ ﮐﮫ ﻣﺼﺪق ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ دوره ی ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ ﭘﺲ
از دوره ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﻋﺪه ی ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎدادن ﻋﺪه ای از
وﮐﻼ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد و ﺑﮫ ﺗﻤﮭﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ رﻓﺮاﻧﺪم ﺧﺎﺗﻤﮫ ﮔﺮﻓﺖ...از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا
ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎن و واﮔﺬاری ﺣﻖ اﻧﺤﻼل ﺑﮫ ﺷﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم٤٦«.
اﻓﺸﺎر ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ داوری ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد .او ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم را ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ دورزد  ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ  ،ﻧﮫ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺼﺪق ﻣﯽ رﺳﺪ
از »ﺗﻤﮭﯿﺪ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﺨﻦ از ﻣﺠﻠﺴﮭﺎی
»ارﺷﺎدی« ﻣﯽ رود و ﻣﺠﻠﺴﮭﺎی »ﺣﺴﺐ اﻻﻣﺮی« و »ﮐﻮدﺗﺎ«! ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻗﻠﻤﺶ ﻣﯽ ﭘﺮد و ﻣﻌﺘﺮف
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در دوره ی رﺿﺎﺷﺎه از زﻣﺎن »ﮐﻮدﺗﺎ«! از ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺴﮭﺎ»ﺳﮫ دوره اش آزادﮔﻮﻧﮫ«!
ﺑﻮد ٤٧.اﯾﻦ ھﻢ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﻦ دوﺳﺘﺪاران اﺳﻨﺎد و ﺳﻨﺠﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد! اﯾﻦ ﺳﮫ
دوره ای ﮐﮫ اﻓﺸﺎر اﺷﺎره دارد ھﻤﺎن ﺳﮫ دوره ی ﻣﻌﺮوف ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ و ھﻔﺘﻢ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ
ﭘﻨﺠﻢ رﺿﺎﺷﺎه را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ،ﺷﺸﻢ و ھﻔﺘﻢ ھﻢ در دوره ی آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺐ،
ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻨﮑﮫ رﺿﺎﺷﺎه در ﯾﮏ ﻓﺮاﮔﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
رﺳﯿﺪ و ﺗﺎزه ﺣﻀﺮت اﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ دو دوره ھﻢ ﻣﺠﺎﻟﺲ »آزادﮔﻮﻧﮫ« ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﯽ
از ﻓﺮﻧﮓ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻧﺎدﻗﯿﻖ ھﻤﭽﻮن »آزادﮔﻮﻧﮫ«» ،ارﺷﺎدی «» ،ﺣﺴﺐ
اﻻﻣﺮی« و از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺎ را »ارﺷﺎد« ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺑﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻄﻖ اﻓﺸﺎردر اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم .ﻓﻘﻆ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﻢ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در
ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪ درﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ داورﯾﮭﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺮﯾﮫ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮی
ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﻣﻨﺴﺠﻢ .آﻧﭽﮫ »ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺖ« ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻞ آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ وﻧﮕﺮﺷﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد.
 .٧ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺎره ی اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ»:آﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ اﻣﮑﺎن دارد آن را ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻗﺮار
ﺑﺪھﯿﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﺮان دوره ی ﮐﻮﺗﺎھﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ ی آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ آن ﺑﺮای ﻣﺎ
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ارزش دارد و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از دوره ای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎھﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﭼﻮن ﺗﮭﺮان
را ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دوره ی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﻮد٤٨«.
در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد اﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ ی ﻣﺒﮭﻤﯽ از آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .او دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد .ﺗﺼﻮرش از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ و ﺛﺎﺑﺖ .او درﮐﯽ از
ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﻧﺪارد و ﺗﺎزه ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ
ﻣﻮاردی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ،ﻧﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را و ﻧﮫ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ را  .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ھﻤﭽﻮن »روح زﻣﺎﻧﮫ« ھﻤﭽﻨﺎن
ﺟﺎری و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎﻧﮫ .ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻊ ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﺮآﻣﺪن رﺿﺎﺷﺎه و
ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ او ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و از آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ
ﻧﻘﺶ ﭼﭗ روﺳﯽ ھﯿﭻ اﺷﺎره ای ﻧﺪارد و ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎی »ﭘﻨﮭﺎن« ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﻤﯽ
ﭘﺮدازد .ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ او ﻓﺎﻗﺪ
ارزش اﺳﺖ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزان اھﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﻠﺲ را درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻔﺲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﮐﮫ در واﻗﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ارج ﻧﻤﯽ ﻧﮭﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن
»آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ھﻤﺎن »دوره ی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺸﺮوطﯿﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ اول دﻟﺨﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎزه از
آن ھﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ؛ ﻧﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﮫ
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از اﯾﻦ
ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم دوره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮدداﺷﺖ
و ﮐﻞ اﯾﻦ دوران را ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ «.اﻓﺸﺎر ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ دوران »از اﺻﻮل
آزادی،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﻔﮭﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد« ٤٩.او ذره ای ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد.
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺸﻮری ﮐﮫ از درون و از ﺑﺮون ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ؟ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ و ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﺗﺠﺰﯾﮫ طﻠﺒﺎﻧﮫ ی اﻓﺮادی ﭼﻮن ﺧﺰﻋﻞ را ﻋﻘﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ اﯾﺮان از ھﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺗﺠﺰﯾﮫ طﻠﺒﺎﻧﮫ ی روﺳﯿﮫ در ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺮج دادﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﮫ او درﮐﯽ درﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن روزاﻓﺰون ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎ .او »آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« را ھﻤﭽﻮن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ
روﻧﺎﻣﮫ ﭘﺴﻨﺪاﻧﮫ ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان در ﻣﻘﻄﻊ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و
ھﺸﺖ ﻣﺮداد ﺑﺎردﯾﮕﺮ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﺎ ﻓﻀﻞ ﻓﺮوﺷﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »از
ﻣﻔﮭﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد!!« .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮی ﮐﺴﯽ را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ از
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ
را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان و دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺪﻻن اﯾﺮج اﻓﺸﺎر
ﺣﺘﯽ ﺳﺮﮐﺮده ی ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﯽ زاده ذره ای در اﯾﻦ راه ﻧﮑﻮﺷﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﻀﺎﻋﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻓﻠﺴﻔﯽ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻗﺪرت و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻈﺮی ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ .ﺗﻘﯽ زاده در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﻣﺪام درﮔﯿﺮ ﺗﻨﺪروی و ﺣﺘﯽ ﻗﺘﻠﮭﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﻮد و در دوران ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﺪو ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺳﻮد و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .آﺳﺎن ﺗﺮ از اﯾﻨﮑﮫ
ھﻤﮫ ی ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎ را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ زﯾﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،راه دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ آﺳﺎن ﭘﺴﻨﺪی »وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮕﯽ« ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ
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ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .از ﻧﻈﺎم وﻗﺖ ﺑﮭﺮه ﺑﺒﺮ و در ﺧﻔﺎ آن را
ﺑﮫ ﻧﮑﻮھﺶ ﺑﺴﭙﺎر.
ﺗﻮﺟﮫ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﯿﺰ از دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮫ ﻧﮕﺎه او ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺿﺒﻂ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻧﮫ ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی و ﻧﮫ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ اش ﺑﮫ اﻧﻮاع
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎرﯾﮭﺎی ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﭼﭙﮕﺮا .ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﻮاع ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﮫ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺳﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﺑﮫ»ﻣﺮﺷﺪ« ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﯽ زاده
ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ« ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؟ ﺗﻨﮭﺎ اظﮭﺎر وﺟﻮد »داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﮫ ی« اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ»ﻣُﺮادم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای ھﻤﺎن ﻣﺸﺮوطﮫ ای ﮐﮫ ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺖ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ«!
ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ھﻨﻮز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻨﺎد را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد و اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ
ﭼﻨﺪﻧﺎﻣﮫ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ آﯾﺪ و اﻧﺘﺸﺎر داده ﺷﻮد ،ﻧﯿﮏ اﺳﺖ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داوری در ﺑﺎره ی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ در اﻧﺘﻈﺎر
»ﺳﻨﺪ دوﺳﺘﺎن« و »ﺑﮭﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮان« ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎره ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه
ﻧﺪاد ﺑﮫ »ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« اﺷﺎره ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮھﯿﻨﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در اداره ی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﮫ
او ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﮫ ی »آﯾﻨﺪه« ﯾﺎددارم .ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﮐﻨﺎرآﻣﺪ .اﻓﺸﺎر ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﯿﻨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ.

۵٢

ﭘﯾوﺳت
ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
در ﭼﮭﺎر دوره ی اول ﻣﺠﻠﺲ
در زﯾﺮ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﺑﮫ روﻧﺪ ﮔﺴﺴﺖ و اﺳﺘﻤﺮار در ﭼﮭﺎر دوره ی
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ .آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻧﻈﺎم
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را اﯾﺮج اﻓﺸﺎر و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

(١ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۵١اﺻﻞ در  ١۴ذﯾﻘﻌﺪه  ١٣٢۴ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٨دی ﻣﺎه  ١٢٨۵ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٣٠دﺳﺎﻣﺑر ١٩٠۶ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﻣظﻔراﻟدﯾن
ﺷﺎه رﺳﯾد .ﻓرﻣﺎن ھﻣﺎﯾوﻧﯽ ﻣورﺧﮫ  ١۴ﺟﻣﺎدی اﻻﺧره .١٣٢۴
ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در  ١٠٧ﻣﺎده در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﻧزدھم ﻣﮭرﻣﺎه  ١٢٨۶ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ /ﻣورخ ٢٩ﺷﻌﺑﺎن
 ١٣٢۵ھﺟری ﻗﻣری/ﺑراﺑر اﮐﺗﺑر  ١٩٠٧ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه رﺳﯾد .
دوره ی ﻣﺟﻠس اول  ١۴ﻣﮭرﻣﺎه  ١٢٨۵ﺗﺎ  ٢ﺗﯾرﻣﺎه ﺑود١٢٨٧ﺑود .دوره ی اول ﻣﺟﻠس داﺳﺗﺎن و
اھﻣﯾت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای دارد و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﻧﯾز در ﺑﺎره ی آن ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت .در رﺳﺎﻟﮫ ی
»ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺎن« ﺑﮫ آن وﺟﺎﯾﮕﺎھش ﭘرداﺧﺗﮫ ام.
ﯾﮏ ﺗﺻور ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ در اﯾران اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺑﯽ ﺧوﻧرﯾزی ﺑﮫ ﺛﻣر ﻧﺷﺳت.
اﯾن ﺗﺻور ﻧﺎدﻗﯾﻖ و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﺳت .ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﯾت را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﭘوﯾﺎ و ﺗﮑوﯾﻧﯽ ﺑررﺳﯾد.
ھﻣﺎن ﻣﺟﻠس اول در ﻧﯾﻣﮫ ی ﮐﺎر ﺧود ﺑﮫ ﺑﺣران رﺳﯾد .ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ
ﺑﺣران زا ﺷد .ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری دﯾﮕر ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﯾت ﺑﺎ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺗن ﮐوﺗﺎه ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ از
ﭘﺎﻧﺎﯾﺳﺗﺎد.آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ دردرون اﯾن ﺟﻧﺑش ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺟوﺷﯾد و دراﻧﺗﮭﺎز ﻓرﺻت ﺑود ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﻣراﺣﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗر.
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐوﺷد ﻣﺟﻠس اول،ﺗﺻوﯾب ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﺗﺻوﯾب ﻣﺗﻣم
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﺗوپ ﺑﺳﺗن ﻣﺟﻠس و روﯾداد ﺑزرگ »ﻓﺗﺢ ﺗﮭران« را در ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﻧﮕرد .در
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ دو ﭘدﯾده ی ھﻣزﻣﺎن را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﯾﮑﯽ ﺿﻌف ﻧظﺎم ﻗﺎﺟﺎرو ھﻣراه ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎوﻣت ھﻣﯾن
ﻧظﺎم اﺳت در ﺑراﺑر ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ودﯾﮕری ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ اﺳت آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ
ﺗﻧدروﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دردرون اﯾن ﺟﻧﺑش رخ ﻣﯽ داد.آﻧﭼﮫ ھﻣﮫ ی اﯾن روﯾدادھﺎ را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧداﻧد ھﻣﺎﻧﺎ
اﻧدﯾﺷﮫ ی ﻣﺷروطﯾت اﺳت .ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری دﯾﮕر »روح زﻣﺎﻧﮫ« اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺑود از ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ.
ﻣﺷروﻋﮫ ﺧواھﺎن ھم ﺑﺎﻧﮕﺎرش رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ و ﮔﻔﺗﺎرھﺎﯾﯽ در ﺑراﺑر ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐردﻧد
و ﺑﮫ اﺻول ﺷرﯾﻌت ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺑراﺑر ﻗدرت اﺳﺗدﻻل »روح زﻣﺎﻧﮫ«
و ﻣﯾل ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﻋداﻟت در اﻧﺑوه ﺗوده ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده  ،ﭘﺎﯾداری ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﻧﺎﭼﺎر ﭘس ﻧﺷﺳﺗﻧد.
۵٣

ﻣﺟﻠس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر دوره اﺟﻼس در ﺗﺎﯾﺦ  ١٨ﺑﮭﻣن ﻣﺎه  ١٣۵٧ﺷﻣﺳﯽ ﺑرﻗرار ﺑود اﻟﺑﺗﮫ
ﺑﺎ ﻓﺗرﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف .در ﻣﺟﻣوع ﺗﻌداد  ۵۵٨۶ﻣﺻوﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﻣﺟﺎﻟس ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب
رﺳﯾد.
(٢ﻣﺟﻠس دوره ی دوم از ٢۴اﺑﺎن ١٢٨٨ﺗﺎ  ٣دی  ١٢٩٠ﺷﻣﺳﯽ.ﻓﺗرت :در دوره ی اﺳﺗﺑداد ﺻﻐﯾراز
دوم ﺗﯾرﻣﺎه ١٢٨٧ﮐﮫ ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﺗوپ ﺑﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ روز ﺑﯾﺳت وﭼﮭﺎرم آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٢٨٨ﺧورﺷﯾدی.ﻣدت
ﻓﺗرت ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﯾﺳت روز .ﺑﮫ ﮔزارﺷﯽ دﯾﮕر از ﮔزارﺷﮭﺎی ﺗﮭﯾﮫ ﺷده در ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ
»دوران ﻓﺗرت ﻣﺟﻠس ﺗﺎ روز  ٢۴اﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٢٨٨ﺧوﺷﯾدی و اﻓﺗﺗﺎح دوره ی دوم ﻣﺟﻠس
ﺷورای ﻣﻠﯽ،ﺷﺎﻧزده ﻣﺎه و ﺑﯾﺳت و دوروز ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد« ٥٠ﻣﺑﻧﺎی اﯾن دو ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻧدﮐﯽ ﺑﺎ ھم
ﺗﻔﺎوت دارﻧد.
ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻣﺟﻠس ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺗواری ﺷدﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﺑر اﺛر ﻗﯾﺎم ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﻣردم در ﺗﻣﺎم
ﺷﮭرھﺎی اﯾران وﻋﻠﯾﮫ درﺑﺎر ﺑﮫ ﭘﺎﺧﺎﺳﺗﻧد .ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﮔﯾﻼن و ﺗﻔﻧﮕداران ﺑﺧﺗﯾﺎری از ﺷﻣﺎل
و ﺟﻧوب ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت روآوردﻧد .آورده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﮫ ھزار ﻧﻔر ﺑوده اﺳت .اﯾﻧﺎن در ﮐرج
ﺑﮫ ھم رﺳﯾدﻧد  .در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺟﻧﮕﯽ ﺧوﻧﯾن درﮔرﻓت .ﭘس از ﭼﻧد روز اﯾن ﻧﺑرد ﺑﮫ ﺳود ﻣﺷروطﮫ
ﺧواھﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓت.
»ﺳﮫ روز ﭘس از ﭘﻧﺎھﻧده ﺷدن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت روﺳﯾﮫ» ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻋﺎﻟﯽ« در ﻋﻣﺎرت
ﻣﺟﻠس ﺗﺷﮑﯾل ﺷد «.ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﺎن از ﺑﯾﺳت ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺻد ﻧﻔر ﺛﺑت ﺷده
اﺳت در ﻧﺑود ﻣﺟﻠس ﺑرای ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾری ﺗوﺳط ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﺗﺄﺳﯾس ﺷد ٥١.ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه را از ﺳﻠطﻧت ﺧﻠﻊ ﮐردو ﻓرزﻧد ﺳﯾزده ﺳﺎﻟﮫ ی او را ﮐﮫ اﺣﻣدﻣﯾرزا ﻧﺎم داﺷت
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﺣل ﻋﻣﺎرت ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .در »اﻋﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﺟﻣﺎدی اﻟﺛﺎﻧﯽ
 ١٣٢٧ھﺟری ﻗﻣری ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣﺎده  ٣۶و  ٣٧ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺟﻠس ﻓوق اﻟﻌﺎده اﻋﻼم داﺷت.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺎه را ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺗﻣری و ﻋدم دﺧﺎﻟت در اﻣور ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻓرﺳﺗﺎد و ﺳﻠطﻧت
را ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﺗﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس دوم ﺑﮫ ﻋﻠﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﻋﺿداﻟﻣﻠﮏ ﻗﺎﺟﺎر،ﺳﭘرد و دوﻟﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن
ﻧﻣود .ﺳﭘﮭدار ﺗﻧﮑﺎﺑﻧﯽ رﺋﯾس اﻟوزرا و وزﯾر ﺟﻧﮓ،ﺳردار اﺳﻌد وزﯾر داﺧﻠﮫ،ﻧﺎﺻراﻟﻣﻠﮏ وزﯾر
ﺧﺎرﺟﮫ،ﻓرﻣﺎﻧﻔرﻣﺎ وزﯾر ﻋدﻟﯾﮫ ،ﻣﺳﺗوﻓﯽ اﻟﻣﻣﺎﻟﮏ وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ و ﯾﻔرم ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﻧظﻣﯾﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدﻧد٥٢«.
ھﻣﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻋﺎﻟﯽ ﻋده ای را ﺑﮫ اﻋدام و ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﮐرد .ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ ﻧوری درﺷﻣﺎر اﻋدام
ﺷدﮔﺎن ﻗرار ﮔرﻓت .ﺳﺗﯾز اوﺑﺎ دوﺗن از روﺣﺎﻧﯾون ﻣﺷروطﮫ ﺧواه)ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾد ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ و ﺳﯾد طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ(
ﺑﺳﺗر اﺻﻠﯽ اﯾن روداد ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺷد.
در دوران ﻓﺗرت و اﺳﺗﺑداد ﺻﻐﯾر و ﻓﺗﺢ ﺗﮭران »روح زﻣﺎﻧﮫ« ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﺻﻠﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷت .ﻣردم
در ﭘرﺗو ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت و ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻧﺧﺳت ﻗرارداﺷﺗﻧد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از روﺣﯾﮫ ای
ﺻﻧﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﻧﺧﺳت ﺑود دور ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد و ﺑﮫ روﺣﯾﮫ ای ﻣﻠﯽ و ﻓراﮔﯾر دل ﻣﯽ
ﺑﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽ ﺗوان ﻓﺎﺻﮫ ی ﻣﺟﻠس ﻧﺧﺳت ﺗﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس دوم را ﻣرﺣﻠﮫ ی ﻣﻠﯽ ﺳﺎزی
. ٥٠ﻧﮏ.آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺟﺎﻟس ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری در اﯾران.دوره اول ﺗﺎ ﺷﺎﻧزدھم)(١٢٨۵-١٣٢٨ﻣرﮐز ﭘژوھﺷﮭﺎی ﻣﺟﻠس
ﺷورای ﻣﻠﯽ.ﺑﯽ ﺗﺎ.ص.٣۴
. ٥١ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ص .٣۵
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اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﻧﺎم ﺑرد .ﻓﺿﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺑر ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺑود و ﻣردم ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﻧد ﺟز اﺟرای ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت و ﻣﺗﻣم آن را.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺟﻠس ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎدر ﻧﺑود ﺑﮫ ھﻣﮫ ی ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ درﺳت ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻧﺷﯾﻧد رھﺑران وﻗت ﻣﻠت و
ﺳرداران ﻣﺻﺣﻠت دﯾدﻧد ﻣﺟﻠس ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﻧﺣل ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﯾﮏ ھﯾﺄت ﻣدﯾره از اﻓراد ﻣطﻠﻊ
و ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرﮐب از دوازده ﻧﻔر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ھﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎرات ﻣﺟﻠس ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ اﻓﺗﺗﺎح
ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ٥٣.ﺧود ﻣﺟﻠس ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آراء ﻣواﻓﻘت ﮐرد .و اﺷﺧﺎص زﯾر
را ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ھﯾﺄت ﻣدﯾره اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد و ﺗﻣﺎم اﺧﺗﯾﺎرات ﺧود را ﺑﮫ آن ﺗﻔوﯾض ﮐرد .اﯾن اﻓراد ﻋﺑﺎرت
ﺑودﻧداز :ﺳﭘﮭداراﻋظم،ﺳرداراﺳﻌد،ﺻﻧﯾﻊ اﻟدﻟﮫ،ﺗﻘﯽ زاده،وﺛوق اﻟدوﻟﮫ،ﺣﮑﯾم اﻟﻣﻠﮏ ،ﻣﺳﺗﺷﺎر
اﻟدوﻟﮫ،ﺳردارﻣﺣﯾﯽ،ﻣﯾرزاﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎن،ﺳﯾد ﻧﺻرﷲ ﺗﻘوی،ﺣﺳﻧﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﻧواب وﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن
ﺗرﺑﯾت .ﻓرض ﺑراﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ھﯾﺄت ﻣدﯾره ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ واﺟب
اﻻﺟراﺳت و و وزرا ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘﯾروی و اطﺎﻋت از آن ھﺳﺗﻧد.
ﭘﯾش از دوره ی دوم ﻣﺟﻠس دو ﺗرﮐﯾب دﯾﮕر دارﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﻣﯾﺳﯾون ﭘروﮔرام« ﺑود ﮐﮫ
ﮔروھﯽ از رﺟﺎل دوﻟت آن را ﺗﺄﺳﯾس ﮐرده ﺑودﻧد ﺟﮭت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﺻﻼﺣﯽ در اﻣور ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺎﻟﯾﮫ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺳﺗﺷﺎران ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻋدﻟﯾﮫ،ﻣﺎﻟﯾﮫ و ﻧظﻣﯾﮫ .دﯾﮕری »ﻣﺟﻠس ﺷورای
ﮐﺑرای دوﻟﺗﯽ« ﻧﺎم داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺳﮑوﻧت در ﺑﺎﻏﺷﺎه ﺗﺷﮑﯾل ﺷد و
آن را ﮔﺎه »ﺷورای ﮐﺑرای دوﻟﺗﯽ« ﻧﯾز ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد.
در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرای ﻣﺟﻠس در  ١٢ﺟﻣﺎدی اﻟﺛﺎﻧﯽ  ١٣٢٧ﺗﮭﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ روش
اﻧﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑراﺑر اﯾن ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ روش اﺗﻧﺧﺎب ﺻﻧﻔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن در دوره ی اول ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ
داﺷت .در ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ی دوم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ ﺻورت ﺻﻧﻔﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد .روش اﻧﺗﺧﺎب ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﻘﯾم و دوﻣرﺣﻠﮫ ای ﺑود و رﻗﺎﺑت اﻓراد در ھﻣﮫ ی طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓت.
»ﻓرﻣﺎن اﺟرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوره ی دوم ﺑﻌد از ﻋزل ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه از ﺳﻠطﻧت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻋﺿد
اﻟﻣﻠﮏ ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﺻﺎدرﺷد و او ﺑﮫ دوﻟت آزادی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣود و ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ در
ﺣﮑوﻣت ﻣﺷروطﮫ اﻧﺗﺧﺎب وﮐﯾل طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ ﻣردم اﺳت و اﮔر اﯾن ﺣﻖ را از ﻣردم ﺳﻠب
ﮐﻧﻧد ﻣﺷروطﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد« ٥٤ﻣﺟﻠس دوم ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﮫ روز ﺑﯾش از دوﺳﺎل اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه در ﻣراﺣﻠﯽ دﯾﮕر از ﺳﻠطﻧت ﻋزل ﺷده ﺑود،روح
ﻣﺷروطﯾت ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺎﮐم ﺑود و ﺣﮑوﻣﺗﮕران و رﺟﺎل و ﻣردم ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت
ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ آﻣدﻧد .دﻣوﮐراﺗﮭﺎ در اﯾن ﻣﺟﻠس آﺷﮑﺎرا ﺧواﺳﺗﺎر »اﻧﻔﮑﺎک ﮐﺎﻣل ﻗوه ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻗوه
روﺣﺎﻧﯽ« ﺑودﻧد .دﯾﮕر ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از :ﺗﻌﻠﯾم اﺟﺑﺎری،ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻼﺣﺗﯽ،ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣﺟﻠس اﻋﯾﺎن .اﯾﻧﺎن را ھواﺧواه ﻓﻘرا و رﻧﺟﺑران ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
دﻣوﮐراﺗﮭﺎ ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود را ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و اﺷراف و اﻋﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد.رؤﺳﺎی اﯾن ﮔروه ﮐﮫ اﻋﺗداﻟﯾون ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ،
ﻣﯾرزا ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎن دھﺧدا و ﺣﺎج ﻣﯾرزا ﻋﻠﯽ دوﻟت آﺑﺎدی و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺷﯾرازی و ...
ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ و طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ و ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑﺎ ﻧﻔوذھوادار ﺣزب »اﻋﺗداﻟﯾون
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾون« ﺑودﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﺻراﻟﻣﻠﮏ ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ و ﺳﭘﮭدار اﻋظم .ﻋده ای ھم ﺑﺎ ھردوطرف »راه
. ٥٣ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ص.٣٧
. ٥٤ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ص.٣٨

۵۵

ﻣﯽ رﻓﺗﻧد«.از آﻏﺎز ﻓﺗﺢ ﺗﮭران ﺿدﯾت و ﺧﺻوﻣت ﻣﯾﺎن اﯾن دوﺣزب ﺷدت ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻧﺟر
ﺷد ﺑﮫ ﻗﺗل ﺳﯾدﻋﺑدﷲ ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ .ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻣﺟﺎھدﯾن دﻣوﮐرات او را ﮐﺷﺗﻧد .ﻋﻠﻣﺎ ﺑرآﺷﻔﺗﮫ ﺷدﻧد .ﺧﻼف
ﺗﻘﯽ زاده ﻣطﺎﻟب ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻧﺟف ﻧوﺷﺗﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻘﯽ زاده وﮐﯾل ﻣﺟﻠس ﺑود و ﻟﯾدر ﺟﻣﻌﯾت ﻧﺗواﻧﺳت
در اﯾران ﺑﻣﺎﻧد .ﺗﺎزﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﭘﮭﻠوی ﺑﮫ اﯾران ﺑﺎزﻧﮕﺷت٥٥.
از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوره ی اول ﺑﯾﺳت ﻧﻔر در دوره ی دوم ﻣﺟﻠس ﺣﺿورداﺷﺗﻧد .دوﺣزب ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺣزب اﺗﻔﺎق و ﺗرﻗﯽ و ﺣزب ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن ھرﯾﮏ ﭼﻧد ﮐرﺳﯽ داﺷﺗﻧد .در ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﺣزاب
ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﺳوﺳﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده ﺑودﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﺣزب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾون
اﺗﺣﺎدﯾون،ﺣزب اﺻﻼﺣﯾون ﻋﺎﻣﯾون و ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی از
اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﺧﺎرﺟﯽ اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ ھم ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ
داﻧﺳﺗﻧد .ﺣزب دﻣوﮐرات ﮐﮫ اﻗﻠﯾت ﻣﺟﻠس را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ داد ﺑﺎ ﺣزب اﻋﺗداﻟﯾون ﮐﮫ در اﮐﺛرﯾت ﺑود
ﺑﺎﺷدت ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎھم ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد.
ﻣﺟﻠس دوم را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت دوﺳﺎل و ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﮫ روز ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷت ﻧﺎﺻراﻟﻣﻠﮏ ﻣﻧﺣل اﻋﻼم ﮐرد.
اﯾن ﻣﺟﻠس ﮐﮫ از درون ﻣﺟﻠس اول ﺳرﺑرﮐﺷﯾد ﻣﺷﺧﺻﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣدرن را داراﺑود .اﯾن ﻣﺟﻠس در
ﻋﻣﺎرت ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧطﺎﺑﮫ ی اﺣﻣدﺷﺎه ﮐﮫ ﺳﭘﮭداراﻋظم ﻗراﺋت ﮐرد اﻓﺗﺗﺎح ﺷد.دراﯾن ﻣﻘطﻊ ﻣﺎﻟﯾﮫ ی
اﯾران آﺷﻔﺗﮫ ﺑود،ﺧزاﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺑود،ﻗوای ﻧظﺎﻣﯽ روس و اﻧﮕﻠﯾس از ﺷﻣﺎل ﺗﺎ ﺟﻧوب اﯾران ﻧﺎ اﻣﻧﯽ
اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑودﻧد؛ﻗﺗل و ﻏﺎرت و ﺷورش و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﺳراﺳر اﯾران را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ اﯾﻼت و
ﻋﺷﺎﯾر در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾوک ﺧﺎن وﺷﺎھﺳون ھﺎ در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ﺻﻣدﺧﺎن
ﯾﺎﻏﯽ در ﺷﮭرﯾور ١٢٩٠ﮐﮫ ﻗﺻد ﺗﺻرف ﺗﺑرﯾز را داﺷت ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣردم و ﻗوای دوﻟت ﻋﻘب
ﻧﺷﺳت.ﺳرﮐﺷﯽ ﻧﺎﯾب ﺣﺳﯾن ﮐﺎﺷﯽ در ﮐﺎﺷﺎن و رﺷﯾداﻟﺳﻠطﺎن در وراﻣﯾن و ﻗﺷﻘﺎﯾﯽ ھﺎ در ﺟﻧوب و
ﺷﯾﺦ ﺣﺳﯾن زاﯾر در ﺗﻧﮕﺳﺗﺎن و ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﻧﯾﺷﺎﺑوری در ﻧﯾﺷﺎﺑور وﺿﻊ اﯾران را آﺷﻔﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود
ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﮫ ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻣﺧﻠوع و ﺑرادرش در ﺧﺎرج ﻣرز ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺷورش ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ
ﮐردﻧد.
ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﻣﯾرزا ﺷﺎه ﻣﺧﻠوع و ﺑرادرش ﺳﺎﻻراﻟدوﻟﮫ و اطراﻓﯾﺎﻧﺷﺎن وارد اﯾران ﺷدﻧد وﺑﺎ ﻗﺷوﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺧﺎرج ﻓراوان از ﻣﯾﺎن اﯾﻼت و ﻋﺷﺎﯾر درﺷرق و ﺷﻣﺎل و ﻏرب ﺗرﺗﯾب داده ﺑودﻧد و از ﺣﻣﺎﯾت
روﺳﯾﮫ ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد ﺑﺎﻗوای دوﻟت ﻣﺷروطﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد .ﺷﺎه ﻣﺧﻠوع ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از
دوﻣﺎه در ﺧراﺳﺎن در اﺳﻔﻧد  ١٢٩٠ﺷﮑﺳت ﺧورد و از طرﯾﻖ اﺳﺗرآﺑﺎد از اﯾران ﮔرﯾﺧت .ﺑرادرش
ﺗﺎ دوﺳﺎل ﺑﻌد ﺗﺎ  ١٢٩٢ﺷﻣﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل و ﻏﺎرت اداﻣﮫ داد .ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت روس در ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﭘﻧﺎه
ﺑرد و ﺑﺎ وﺳﺎطت روﺳﯾﮫ از اﯾران ﺑﮫ اروﭘﺎرﻓت.
ﻣﺟﻠس ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺟﮭت دﺳﺗﮕﯾری ﯾﺎ اﻋدام ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﻣﯾرزا)ﺷﺎه ﻣﺧﻠوع( ﮔذراﻧد ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ
ﯾﮑﺻدھزارﺗوان .و ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری ھرﯾﮏ از دوﺑرادرش ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ھزارﺗوﻣﺎن ﺟﺎﯾزه ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد.
ﻣﺟﻠس دوم دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓراواﻧﯽ داﺷت .ازﺟﻣﻠﮫ ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،ﻗﺎﻧون ﻣﻌﺎرف،ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ،ﻗﺎﻧون دﯾوان ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و ﻗﺎﻧون ﻋدﻟﯾﮫ.
ﻣﺟﻠس دوم ﻣﯽ ﺧواﺳت اداره ی اﻣور ﮐﺷور را ﺑراﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺳر وﺳﺎﻣﺎن دھد و ﻣﺗﺧﺻص
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺗﺧدام ﮐﻧد .روﺳﯾﮫ و اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺧﺎﻟف ﺑودﻧد.ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد اﻗﺗﺻﺎد اﯾران زﯾر
ﻧظر ﻣﺟﻠس ﻗرارﮔﯾرد .دوﻟت ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس ھﯾﺄﺗﯽ از ﻣﺳﺗﺷﺎران ﻣﺎﻟﯾﮫ را ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﻣورﮔﺎن
ﺷوﺳﺗر ﺑﮫ اﯾران دﻋوت ﮐرد .از ﺳوﺋد ﭘﺎﻟﻣرﺳون و از ﻓراﻧﺳﮫ دوﻣورﻧﯽ )= دﻣرﻧﯽ(را ﺑرای
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اﻣورداﺧﻠﮫ و ﭘرﻧﯽ را ﺑرای اﻣور ﻋدﻟﯾﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺧدام ﮔرﻓت» .دوﻣرﻧﯽ« ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻟﮫ ای از
او را در ﮐﺗﺎب »رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد« ﭼﺎپ دوم اﻧﺗﺷﺎرداده ام .ﻣﺳﺗﺷﺎر وزارت داﺧﻠﮫ ﺑود ٥٦.آﻧﭼﮫ ﺑﯾش
از ھﻣﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت روس و اﻧﮕﻠﯾس را ﺑراﻧﮕﯾﺧت اﺳﺗﺧدام ﺷوﺳﺗرﺑود .او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧزاﻧﮫ دار ﮐل
اﯾران ﻣﻧﺻوب ﺷد .ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧظﺎم و ﻗواﻧﯾن ﻣﺎﻟﯾﮫ ی اﯾران را ﺳروﺳﺎﻣﺎن دھد .روس و اﻧﮕﻠﯾس
اﯾن ﺗﺣول را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد .ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﺎ اﯾران ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد .ھﯾﺄت دوﻟت ﺧزاﻧﮫ دار
ﮐل را ﻣوظف ﮐرد اﻣﻼک ﺷﻌﺎع اﻟﺳﻠطﻧﮫ و ﺳﺎﻻر اﻟدوﻟﮫ ﺑرادر ﺷﺎه را ﮐﮫ ﺿد دوﻟت ﻗﯾﺎم ﮐرده ﺑودﻧد
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دوﻟت ﺗﺻرف ﮐﻧد .روس ھﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ آوردﻧد ﮐﮫ اﯾن دوﻧﻔر ﺗﺑﻌﮫ ی روﺳﯾﮫ ھﺳﺗﻧد و ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد اﻣوال آﻧﺎن را ﺿﺑط ﮐﻧد.درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت .روﺳﯾﮫ اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم داد و ﮔﻔت ﺗﺎ
 ۴٨ﺳﺎﻋت دﯾﮕر رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ اﯾران ﻗطﻊ ﺧواھد ﮐرد .روﺳﯾﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﺎ ﺑرﮐﻧﺎری ﺷوﺳﺗر
و ھﻣﮑﺎراﻧش ﺷد،ﺑل ازاﯾن وراﺗر رﻓﺗﮫ و از دوﻟت اﯾران ﺧواﺳت ﻣﺗﻌﮭد ﺷود »درﻣورد اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺗﺷﺎر دﻋوت ﻧﻣﺎﯾد ﻗﺑﻼً ﺑﺎ ﺳﻔﺎرﺗﮭﺎی روس و اﻧﮕﻠﯾس ﻣﺷورت ﮐﻧد و ﺑﺎ
اﺟﺎزه ی آﻧﮭﺎ دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻣل آورد ٥٧.ﻣردم ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﻧد و ﻣﺟﻠس اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم را ردﮐرد .اﻧﮕﻠﯾس
ﻧﯾز طﯽ ﻣﮑﺗوﺑﯽ از اﯾران ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم روس را ﺑﭘذﯾرد .ﺷﻣﺎری از رﺟﺎل ﻗﺎﺟﺎری ﺧﺎﺻﮫ
ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ طرف روس را ﮔرﻓﺗﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﻣﺟﻠس را ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل دوره اش را
ﮔذراﻧده ﺑودﻣﻧﺣل وﺗﻌطﯾل ﮐرد .ﻗوای روس ﭘس ازﺑﻣﺑﺎران ﻣﺟﻠس وارد ﺗﺑرﯾزﺷد.ﻗوای روس ﺗﺎ
اﻧﻘﻼب ﺷوروی دراﯾران ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .درﻣﺷﮭدﺣرم اﻣﺎم رﺿﺎراﺑﮫ ﺗوپ ﺑﺳﺗﻧد.ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﻧﺎﺻر
اﻟﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﭘذﯾرش اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم درﺗﺎرﯾﺦ ﺳوم دی ﻣﺎه ١٢٩٠ﺧورﺷﯾدی ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ دوره ی
دوم را ﻣﻧﺣل اﻋﻼم ﮐرد» .دوﻟت ﻧﺟف ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺧﺗﯾﺎری )ﺻﻣﺻﺎم اﻟﺳﻠطﻧﮫ( اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم را رﺳﻣﺎ ً
ﭘذﯾرﻓت و ﺷوﺳﺗر ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت«.
ﻣﺟﻠس دوم ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﻣﺎه و ﻧﮫ روز اداﻣﮫ داﺷت و ﺑﺎ اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم روﺳﯾﮫ ﻋﻣرآن ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓت) ٢۴اﺑﺎن  ٣-١٢٨٨دی ﻣﺎه  .(١٢٩٠ﻓﺗرت ﭘس از ﻣﺟﻠس دوم ﺳﮫ ﺳﺎل اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .در ﺳﺎل
 ١٢٩٢ﺧورﺷﯾدی دوﻟت ﻣﺳﺗوﻓﯽ اﻟﻣﻣﺎﻟﮏ روی ﮐﺎر آﻣد و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﺳوم را ﺑرﮔزارﮐرد .ﭘس
از آن ﮐﮫ ﻧﺎﺻراﻟﻣﻠﮏ ﻣﺟﻠس راﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﻧﮕﺎه ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌطﯾل و در واﻗﻊ ﻣﻧﺣل ﮐرد
ﻣردم در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور دﺳت ﺑﮫ ﺷورش زدﻧد  .ﻧﺎﺻراﻟﻣﻠﮏ )ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ( ﺑﺎﯾﺎری دوﻟﺗﮭﺎی
روس و اﻧﮕﻠﯾس ھﻣﮫ ی ﺷورﺷﮭﺎ و ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ راﺳرﮐوب ﮐرد .اﯾﻧﮑﮫ ﻋده ای ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﻧﮕﻠﯾس ھواﺧواه
ﻣﺷروطﯾت ﺑوده اﺳت ﺳﺧن دﻗﯾﻘﯽ ﺑر زﺑﺎن ﻧﻣﯽ راﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾدﯾم و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم اﻧﮕﻠﯾس ﻣدام ﺑﮫ
ﭘﯾﻣﺎن  ١٩٠٧ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾد و ھﻣﺎره ﺳرﺑزﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﯾﺎری روﺳﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﺗﺎﻓت.
 (٣اﺣﻣد ﺷﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن ﺑﻠوغ رﺳﯾد،ﻧﺎﺻراﻟﻣﻠﮏ ﮐﻧﺎررﻓت و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوره ی ﺳوم آﻏﺎز ﺷد.
ﺳراﻧﺟﺎم در  ١۴و ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر در  ١٣آذرﻣﺎه  ١٢٩٣ﺷﻣﺳﯽ ﻣﺟﻠس اﻓﺗﺗﺎح ﺷد.
دوران ﻓﺗرت ﺑﯾن ﻣﺟﻠس دوم و ﺳوم ﻧزدﯾﮏ ﺳﮫ ﺳﺎل )٣دی ﻣﺎه  ١٢٩٠ﺷﻣﺳﯽ ﺗﺎ  ١٣آذرﻣﺎه ١٢٩٣
ﺷﻣس( طول ﮐﺷﯾد .در اﯾن ﻣدت ﻧﺎﺻراﻟﻣﻠﮏ ،ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﺑود واداره ی اﻣور ﮐﺷور رادردﺳت
داﺷت .ﻣداﺧﻠﮫ ی روس و اﻧﮕﻠﯾس در اﻣور ﮐﺷورﭼﻧﺎن ﺷدت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ آزادﯾﺧواھﺎن را از ﺟﻣﻠﮫ
در ﺗﺑرﯾز و ﻣﺷﮭد ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﮐردﻧد .روﺳﮭﺎ ﺣرم اﻣﺎم رﺿﺎ را ﺑﮫ ﺗوپ ﺑﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد

. ٥٦ﻧﮏ.ﭼﻧﮕﯾزﭘﮭﻠوان.رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺟدد.ﻧﻣوﻧﮫ ی ﻣدزﺳﮫ ی ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ اﺛر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﻓروﻏﯽ
و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺳﻧﺎد ﻣدرﺳﮫ.ﻣﺗن دروس دوره ی ﺣﻘوق اداری ﻋﻣﻠﯽ .١٣٨٩.اﯾن ﮐﺗب ﭼون در اﯾران اﺟﺎزه ی اﻧﺗﺷﺎر
ﻧﯾﺎﻓت .ﺗﻌدادی ﺗﮑﺛﯾرو ﭘﺧش ﮐردم .درﺧﺎرج از اﯾران در ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی اﻧﺗﺷﺎروﺳﯾﻊ دادم.
. ٥٧آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺟﺎﻟس ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری.ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ص.۵٣
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اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻧﺟﺎم ﺷود و اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دادﻧد ﻣﺟﻠس اﻓﺗﺗﺎح ﺷود .ﻋﻼءاﻟﺳﻠطﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﺳوم را
ﺷروع ﮐرد و ﺳراﻧﺟﺎم در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗوﻓﯽ اﻟﻣﻣﺎﻟﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓت.
درزﻣﺎن ﻓﺗرت ﭼﮭﺎر ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ﺑﮫ ﺷرح زﯾر:
ﻧﺟﻔﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺧﺗﯾﺎری)ﺻﻣﺻﺎم اﻟﺳﻠطﻧﮫ( دوﺑﺎر ،ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻋﻼء اﻟﺳﻠطﻧﮫ)ﻋﻼء(،ﺣﺳن ﻣﺳﺗوﻓﯽ
اﻟﻣﻣﺎﻟﮏ.
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾن دوره آھﺳﺗﮫ و ﺳﺧت ﮐﻧد ﺟرﯾﺎن داﺷت .در ﺗﻣﺎم دوره ی ﻣﺟﻠس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﻻﯾﺎت
درﺟرﯾﺎن ﺑود و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اﺗﻧﺧﺎﺑﺷﺎن ﻣورد ﺑﮫ ﻣورد وارد ﻣﺟﻠس ﻣﯽ ﺷدﻧد .در
واﻗﻊ ﻣﺟﻠس ﻗﺑل از ﺧﺎﺗﻣﮫ ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺣﺿور  ۶٨ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﺗﺗﺎح ﺷده ﺑود .ﺑرﺧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣداﮐﺛر
ﺣدود ﯾﺎزده ﻣﺎه در ﻣﺟﻠس ﺑوده اﻧد و ﺑرﺧﯽ ﮐﻣﺗر از ده ﻣﺎه،ﺑرﺧﯽ ھم ﮐﻣﺗر از ﺷش ﻣﺎه و ﮔوﯾﺎ ﻧﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓﻘط دوﻣﺎه در ﻣﺟﻠس ﺣﺿورداﺷﺗﮫ اﻧد .ﺗﻌداد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻼﮐﯾن و روﺣﺎﻧﯾون ﺑﯾش از ﻗﺑل ﺑوده
اﺳت .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻣﺷﺎﻏل آزاد ﮐﻣﺗر از ﻣﺟﻠس دوم.
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﺳوم ﺑﺎ ھﻣﮫ ی دﺷوارﯾﮭﺎ و ﻧﻔوذ ﻓزاﯾﻧده ی روس و اﻧﮕﻠﯾس ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد »روح
زﻣﺎﻧﮫ« ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺗﺄﺛر از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺷروطﯾت ﺑوده اﺳت .ھﯾﭻ ﮔﻔﺗﺎر ﺟدی دﯾﮕری در
ﺑراﺑر اﯾن »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺳرﺑرﻧﮑﺷﯾده اﺳت .ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم در اﯾن ﻣﺟﻠس ﭼﮭﺎر ﮔروه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل
ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﺗﻘوﯾت ﻋﻧﺻر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﻣﯾﺎن ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .اﯾن
ﭼﮭﺎرﮔروه را ﺣزب دﻣوﮐرات ،ﺣزب اﻋﺗدال،ھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯾﮫ و ﮔروه ﺑﯽ طرف ﻧﺎم ﺑرده اﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ﺗوازن ﻗوا ﻧﯾز ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ ﺷده اﺳت .ﮔوﯾﺎ در ﻣﺟﻣوع اﺋﺗﻼف
دﻣوﮐراﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﮔروه ﺑﯽ طرف ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻧوﻋﯽ اﮐﺛرﯾت ﺑﺳﺎزد وﻟﯽ ﺗﻌدادی روﺣﺎﻧﯾون ﻧﯾز ﺣﺿور
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد اھداﻓﺷﺎن را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت .روﺣﺎﻧﯾون ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺷرﯾﻌت ﺧواھﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و
ﻗواﻧﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﺳﻼم را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾدﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ ی در ﺧور ﺗوﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺷور اﯾران در اﯾن ﻣﻘطﻊ از ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب در ﻣﻌرض ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ
و اﻧﮕﻠﯾس ﻗرارداﺷت .ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺗﺑﺎر »روح زﻣﺎﻧﮫ«ی ﺣﺎﮐم ﺑر رواﺑط ﻣﯾﺎن اﯾن دوﮐﺷور ھﻣﭼﻧﺎن
ھﻣﺎن ﻗرارداد  ١٩٠٧ﺑود و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ ی اﯾران .ﻗوای روس ﺗﺎ ﻗزوﯾن ﭘﯾش آﻣدﻧد و ﺗﮭران را
ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣﺳﺗوﻓﯽ اﻟﻣﻣﺎﻟﮏ از ﺗﻌدادی از وﮐﻼ ﺧواﺳت ﺗﮭران را ﺗرک ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻗم
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردﻧد .ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺷﺎه را ﺑﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻔرﺳﺗد اﻣﺎ روس و اﻧﮕﻠﯾس ﻧﮕذاﺷﺗﻧد .ﺷﺎﯾد ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد درﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب از او اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ اﺧذ ﮐﻧﻧد.
ﻣﮭﺎﺟران ﺑﮫ ﻗم ﮐﻣﯾﺗﮫ ی دﻓﺎع ﻣﻠﯽ را ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد .اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﻧﺎداﺷت ﺑﺎ آﻟﻣﺎﻧﮭﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد .ﻗوای
روس ﺑﮫ ﻗم ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .ﮐﻣﯾﺗﮫ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺷﺎن و اﺻﻔﮭﺎن ﺣرﮐت ﮐرد و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه
رﻓت .در اﯾن زﻣﺎن ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه در دﺳت ﻧﯾروھﺎی ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑود .در آﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﺧود
را ﺗﺑدﯾل ﮐرد ﺑﮫ »دوﻟت دﻓﺎع ﻣﻠﯽ«.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺣول وﺿﻌﯾت ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺗﻔﻘﯾن ﺗﻣﺎم ﺷد و ﻧﯾروھﺎی ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد ،دوﻟت
ﻣﻠﯽ ﻧﯾز دوام ﻧﯾﺎورد.
در ﻣﺟﻠس ﺳوم ﻣﺑﺎﺣﺛﺎﺗﯽ رﯾﺷﮫ ای ﺟرﯾﺎن داﺷت ﮐﮫ در اﺳﺎس اداﻣﮫ ی ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت دوران آﻏﺎزﯾن
ﻣﺷروطﯾت ﺑود .ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺣﺻﯾل زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑراراﺿﯽ .روﺣﺎﻧﯾون ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻣﺎده ی  ٢ﻣﺗﻣم
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﻻزم اﻻﺟرا ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﻣوﻓﻖ ﻧﺷدﻧد .ﻣﺎده ی  ٢ﺗﺷﮑﯾل ھﯾﺄﺗﯽ  ۵ﻧﻔره از»ﻣﺟﺗﮭدﯾن«
را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑود ﺟﮭت ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﺻوب ﺑﺎ اﺻول اﺳﻼم .در واﻗﻊ ھﯾﭼﮕﺎه اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ
۵٨

اﺟرادرﻧﯾﺎﻣد.آﻧﭼﮫ اﻣروز در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ی ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺻورﺗﯽ
ﮔﺳﺗرده و اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﺎن ﻣﺎده ی  ٢ﻣﺗﻣم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت اﺳت.
ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺟﻠس ﺳوم ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد ھﻣﮫ ﺣﮑﺎﯾت دارﻧد از ﺗداوم »روح ﻣﺷروطﯾت« ﻣﺎﻧﻧد
ﻗﺎﻧون ﺗﺷﮑﯾﻼت وزارت ﻋدﻟﯾﮫ،ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﺳﺗﻐﻼت،ﻗﺎﻧون ﺳرﺑﺎزﮔﯾری،ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧروج طﻼ و
ﻧﻘره و ...
ﻣﺟﻠس ﺳوم ﺑراﺛر ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و ﻓﺷﺎر روﺳﮭﺎ و اﻧﮕﻠﯾﺳﮭﺎ و ﻣﺎﺟراھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت دﻣوﮐراﺗﮭﺎ و
ﺿﻌف ﻧطﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد.
 (۴دوره ی ﻣﺟﻠس ﭼﮭﺎرم از اول ﺗﯾر ﻣﺎه  ١٣٠٠ﺧورﺷﯾدی اﺳت ﺗﺎ  ٣٠ﺧرداد  ١٣٠٢ﺷﻣﺳﯽ.
ﻓﺗرت ﻣﯾﺎن ﻣﺟﻠس ﺳوم و ﭼﮭﺎرم را ﺑﺎﯾد ﻓﺗرﺗﯽ طوﻻﻧﯽ ﺑرﺷﻣرد .ﻣدت اﯾن ﻓﺗرت  ۵ﺳﺎل و ھﻔت ﻣﺎه
و ھﺷت روز ﺑوده اﺳت ) ١٣٣٩ -١٣٣۴ھﺟری ﻗﻣری ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١٣٠٠- ١٢٩۴ﺷﻣﺳﯽ(.
در اﯾن ﻣدت ﺿﻌف دوﻟت ﻣرﮐزی ،ﻧﻔوذ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﻋﻼم ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺎاﻣﻧﯽ
در ﮐﺷور داﻣن ﻣﯽ زد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻘوﯾت ﻗدرت دوﻟت ﻣرﮐزی ﺑودﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر »روح
زﻣﺎﻧﮫ« ﺧواﺳﺗﺎر اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت ﻣﻠﯽ وﻣرﮐزی ﻧﯾروﻣﻧدی ﺑود .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘطﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﻗﯾﺎم ﮐﻠﻧل ﻣﺣﻣد ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﭘﺳﯾﺎن را دارﯾم در ﺧراﺳﺎن،ﻧﮭﺿت ﺟﻧﮕل را دارﯾم در ﮔﯾﻼن ،ﻗﯾﺎم
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن را دارﯾم در ﺗﺑرﯾز و ﺷورش ﻣردﻣﺎن ﮐرد را دارﯾم در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﮐﮫ ﺗﺎزه اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ
ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﻌﺿﻼت داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣده اﻧد .در ﺳوی دﯾﮕر ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر را
دارﯾم درﺳﺎل  ١٩١٧در روﺳﯾﮫ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗوای روس ازاﯾران ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﻧد .اﻧﮕﻠﯾس ﺣﺎﻻ ﺧود
را ﺑﯽ رﻗﯾب ﻣﯽ دﯾد .از اﯾن رو ﻓرﺻت را ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣرد ﺗﺎ اﯾران را وادار ﺳﺎزد ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗرارد ﺑﮫ
طور ﮐﺎﻣل ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ی اﻧﮕﻠﯾس در ﺑﯾﺎﯾد .دوﻟت وﺛوق اﻟدوﻟﮫ ﻗرارداد ﻣﯾﺎن اﯾران و اﻧﮕﻠﯾس را
ﭘذﯾرﻓت .ﻣﺷروطﮫ طﻠﺑﺎن و ﻋﻣوم ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻗرارداد ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد .اﺣﻣد ﺷﺎه در اﯾن زﻣﺎن در ﺧﺎرج
ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد .ﻗﺑول و اﻣﺿﺎی ﻗرارداد را ﻣﺷروط ﮐرد ﺑﮫ ﻗﺑول ﻣﺟﻠس .اﯾن ﻗرارداد ﻣﻌروف ﺷده
اﺳت ﺑﮫ ﻗرارداد  .١٩١٩وﺛوق اﻟدوﻟﮫ ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻗرارداد را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس ﺑرﺳﺎﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دوره ی ﭼﮭﺎرم ﻣﺟﻠس را ﺑرﮔزارﮐرد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ آﺷﻔﺗﮕﯽ و اﻏﺗﺷﺎش ﻣواﺟﮫ ﺷد .وﺛوق اﻟدﻟﮫ ﻧﺎﭼﺎر
اﺳﺗﻌﻔﺎداد .ﻣﺷﯾراﻟدوﻟﮫ ﮐﮫ روی ﮐﺎر آﻣد ﻣﺧﺎﻟف ﻗرارداد ﺑود .ﻗول داد ﻗرارداد را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد ﺗﺎ ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷد ﻣﺟﻠس ﭼﮭﺎرم را اﻓﺗﺗﺎح ﮐﻧد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوره ی ﭼﮭﺎرم آﻟوده ﺑود ﺑﮫ اﻏراض ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔوﻧﺎﮔون.
وﺛوق اﻟدوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﺻوﯾب ﻗرارداد  ١٩١٩اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوره ی ﭼﮭﺎرم را ﺑرﮔزارﮐرد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در
ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطﻖ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﻔوذ دوﻟت ﺑودﻧد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾد .ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده
اﻋﺗﻣﺎد ﻧداﺷﺗﻧد و از اﯾن رو ﺑﮫ ﻗول ﻣﻠﮏ اﻟﺷﻌرای ﺑﮭﺎرﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد»وﮐﻼی ﻣزﺑور،وﮐﻼی
ﻋﺑدﷲ ﻣﺳﺗوﻓﯽ و ﺣﺳﯾن ﻣﮑﯽ ھم ﺷﻣﺎری از وﮐﻼی اﯾن دوره را ﻣﺣﺻول دﺧﺎﻟت دوﻟت ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﺑﻌد از وﺛوق اﻟدﻟﮫ ﻧﺧﺳت وزﯾری ﻣﺷﯾراﻟدوﻟﮫ آﻣد ﮐﮫ ﻗرارداد  ١٩١٩را ﺑرھم زد .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد در
ﻣورد وﮐﻼی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده در ﺻورت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻣردم ﺗﺟدﯾد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷود .وﮐﻼی زﻣﺎن وﺛوق اﻟدوﻟﮫ
طﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﺎ ﻗرارداد  ١٩١٩اﻋﻼم ﮐردﻧد .ﻣدرس ﮐﮫ ﻧﺎﯾب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺷده
ﺑود ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وﮐﻼی ﻣواﻓﻖ ﻗرارداد  ١٩١٩ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐرد .ﮔوﯾﺎ از طرﻓداران
ﻗرارداد ﻓﻘط  ١٨ﻧﻔر ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد وارد ﻣﺟﻠس ﺷوﻧد.

. ٥٨ﻧﮏ.ﻣﻠﮏ اﻟﺷﻌرای ﺑﮭﺎر.ﺗﺎرﯾﺦ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ .اﻧﻘراض ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ.ﺟﻠد اول.ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯾف  .٢٢-١٣٢١ﭼﺎپ ١٣٢٣
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در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﺎﯾد روﯾداد ﺳوم اﺳﻔﻧد را واﻗﻌﮫ ای داﻧﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎی ﻧظﺎم ﻗﺎﺟﺎری و
اﺷراﻓﯾت ﻧﺎﺗوان آن را ﺑﮫ ﭘرﺳش ﮔرﻓت.ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ھﺎﻣدام ازﯾﮏ رﺟل ﻗﺎﺟﺎری ﺑﮫ رﺟﻠﯽ دﯾﮕر ﺳﭘرده ﻣﯽ
ﺷد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑرھرج وﻣرج ﺣﺎﮐم ﺑراﯾران اﺛر ﺑﮕذارﻧد .روﯾداد ﺳوم اﺳﻔﻧد ﺑﮫ رھﺑری ﺳﯾد
ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ و رﺿﺎﺧﺎن ﻣﯾرﭘﻧﺞ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران »ﮐودﺗﺎی ﺳوم اﺳﻔﻧد«
ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت،وﺿﻊ ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺷﺎﻧد .ﮐودﺗﺎﯾﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﮕران ﺑودﻧدﻋده
ای ﺑﮫ ﻓﮑر اﻓﺗﺎدﻧد ﺟﻠوی اﻏﺗﺷﺎش و آﺷوب را ﺑﮕﯾرﻧد .در واﻗﻊ در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺗﻧﮭﺎ اﻣﯾد ﺷﺎه وﺑﮫ ﻗول
ﻣﻠﮏ اﻟﺷﻌرای ﺑﮭﺎر »ﺗﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد و ﭘﺷت ﮔرﻣﯽ او ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗوه ی ﻗزاﻗﮭﺎ ﺑود و ﻗزاﻗﮭﺎ ھم در ﺣدود
ﻗزوﯾن ﻟﺧت و ﺑﯽ ﭼﺎره و ﺑﯽ ﻓرﻣﺎﻧده...و ﺑﯽ ﺣﻘوق و ﺑﯽ ﺗﮑﻠﯾف درﻣﺎﻧده ﺑودﻧد٥٩«.
در ﺑﺎﻣداد ﺳوم اﺳﻔﻧد  ١٢٩٩ﻧﯾروھﺎی ﻗزاق ﻣﺳﺗﻘر در ﻗزوﯾن ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﮫ ﺗﮭران
رﺳﯾدﻧد .اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﮫ رواﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﺑود .در ﭘﺎﯾﺗﺧت ھﯾﭻ ﻧﯾروﯾﯽ در ﺑراﺑر ﻧﯾروی ﻗزاق
ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﮑرد .ﺧوﻧرﯾزی ھم ﺻورت ﻧﮕرﻓت .ﯾﮏ روز ﺑﻌد ﺳﯾد ﺿﯾﺎء ﺑﺎ اﺣﻣد ﺷﺎه ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد
از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣش را ﯾدک ﻣﯽ ﮐﺷد دﯾدارﮐرد .ﺳﯾد ﺿﯾﺎء ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﺷﺎه ﺑﮫ او ﻟﻘب »دﯾﮑﺗﺎﺗور«
اﻋطﺎء ﮐﻧد .ﺳﯾد ﺿﯾﺎء دارای اﻓﮑﺎری آﺷﻔﺗﮫ ﺑود .ازھﻣﮫ ﭼﯾز اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳطﺣﯽ داﺷت .در ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ
ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب »ﺳﯾد ﺿﯾﺎء« اﻣده اﺳت اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ٦٠.از ﻧظر ﺳﯾدﺿﯾﺎء »دﯾﮑﺗﺎﺗور« ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی»ﻣﺻﻠﺢ ﻣﻘﺗدر« ﺑود! اﻣﺎ اﺣﻣد ﺷﺎه ﺣﮑم را آن طور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧوﺷت .ﺳﯾد ﺿﯾﺎء
درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ واژه ی »ﮐودﺗﺎ« ﻧﯾز اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ درﺳت ﻧداﺷت .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد واژه ی »ﺷﯾﮑﯽ« اﺳت.
آﺧر ﺳر اوﻧﺧﺳت وزﯾر اﺣﻣدﺷﺎه ﺷد .واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ روﯾداد ﺳوم اﺳﻔﻧد و ﭘﯽ آﻣد آن ﻣطﺎﺑﻖ
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺣول ﯾﺎﻓت .ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺳﯾدﺿﺎء ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎن ﺑود .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺷد ارﺗﺑﺎطﯽ
ﺑﺎ ﮐودﺗﺎ و ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن رژﯾم وﻗت ﻧداﺷت .ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم وﻗت ﺻورت ﮔرﻓت.
ﺑﺎ ھﻣﮫ ی اﯾن اﺣوال ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ روﯾداد ﺳوم اﺳﻔﻧد ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻟرزان ﻧظﺎم ﻗﺎﺟﺎری را ﺑﮫ ﺳوی
ﻓرورﯾزی ﺳوق داد .ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺷﺎھش ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺷﺎھﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ رﺟﺎﻟش ﺑدان
ﺑﺎورداﺷﺗﻧد و در ﺣﻔظ آن ﻣﯽ ﮐوﺷﯾدﻧد .ھﻣﮫ ی اﯾﻧﺎن اﻣﺎ از وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑردﻧد و ﺑﮫ آن
ھﻣﭼون ﻗدرﺗﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﻣﺳﺗﻌﺟل و ﮔذرا ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد.
ﻣﺟﻠس ﭼﮭﺎرم دارای ﻓراﮐﺳﯾوﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑود .ﺣﺿور اﻗﻠﯾت و اﮐﺛرﯾت در ﻣﺟﻠس ﻣﺷﮭود ﺑود.
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی اﯾن ﻣﺟﻠس ﺑﮫ رھﺑری »ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﯾرزا« ﻧﻘش اﻗﻠﯾت را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﻧد .ﺗﻣﺎﯾﻼت
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺗﺳﯽ و ﻋﻘﺎﯾد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن را ﺑﺎزارﯾﺎن و ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣردم ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾدﻧد.
ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﻣﺷﮭوری ھﻣﭼون ﻣدرس و ﻣﻠﮏ اﻟﺷﻌرای ﺑﮭﺎر ﺧط ﻣﺷﯽ اﺻﻼح طﻠﺑﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده
ﺑودﻧد» .ﺑﮭﺎر« در ﮐﺗﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﺻر اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻧظرﺷﺎن روﺷن
ﺳﺎﺧﺗن رواﺑط اﯾران ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ی ﺷوروی و ﺳﺎﯾر دول ﻣﺗﺣﺎﺑﮫ و آوردن ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑرای وزارت داراﯾﯽ
از آﻣرﯾﮑﺎ و ﺣﻔظ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل از دﺳﺗﺑرھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و وﺿﻊ ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺧدام و ﻧظﺎم اﺟﺑﺎری ﺑود و
ﺑدﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻧﯾز ﻣوﻓﻖ ﺷدﻧد «.او ﺳﭘس ﻣﯽ ﮔوﯾد »اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﺑدون ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﻧظم ﺣزﺑﯽ و ﺑدون
ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺳﻠﮑﯽ از اﻓراد ﻣﺗﻔرق و ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺣزاب ﻗدﯾم ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑود،در ﻣرﮐز وﻻﯾﺎت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
ﻧداﺷت وﻟﯽ در ﺗﮭران ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻋﻘل ﺧود را اداره ﻣﯽ ﮐرد٦١«.
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در ھﻣﯾن دوره ﻓﮑر ﻗﺷون ﻣﺗﺣداﻟﺷﮑل ﻧﯾروﻣﻧد ﮔﺷﺗﮫ ﺑود .ﻣﻠﮏ اﻟﺷﻌرای ﺑﮭﺎر در ﺑﺎب »ﻗﺷون
ﻣﺗﺣداﻟﺷﮑل« در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﻣطﺎﻟﺑﯽ آورده اﺳت در ﺧور ﺗوﺟﮫ و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺣث اﻧﮕﯾز .ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎطﺎت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ او از ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺗﺎ ﻧﺎدرﺷﺎه ﻧﻣﯽ ﭘردازﯾم زﯾرا ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎری ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ دارد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد »زﻣزﻣﮫ ی ﻗﺷون ﻣﺗﺣداﻟﺷﮑل ﺑﻌد از ﻗرارداد  ١٩١٩ورد زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺷده ﺑود« ﻗوام اﻟﺳﻠطﻧﮫ و
ﺳﯾد ﺿﯾﺎء ھم ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﺑودﻧد و ﺑﺎﻻﺧره »ﺑﻌد از اﻓﺗﺗﺎح ﻣﺟﻠس ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗدﻣﯽ ﮐﮫ ﺳردار ﺳﭘﮫ
ﺑرداﺷت اﯾن ﻗدم ﺑود٦٢«.
ﻣﺟﻠس ﭼﮭﺎرم را ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ی ﻓﮑر ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ در اﻣﺗداد ﺟﻧﺑش و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺷروطﯾت
داﻧﺳت .در ﺿﻣن ﺑﺎ ھﻣﮫ ی ﻣﺟﺎدﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن درﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﻗول ﺑﮭﺎر »ﺧدﻣﺎت ﺑرﺟﺳﺗﮫ
وﻗﺎﺑل ﺗﻘدﯾری اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ﻧﯾﺳت« .ﻧزاﻋﮭﺎی ﻣﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و اوﺿﺎع آﺷﻔﺗﮫ ی
ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗﻣﺎﯾل ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳردار ﺳﭘﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻓزاﯾﻧده ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت.
در ھﻣﯾن دوره ﻗوام اﻟﺳﻠطﻧﮫ رﺋﯾس اﻟوزرای وﻗت ﻻﯾﺣﮫ ی ﻧﻔت ﺷﻣﺎل را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧد .ﻗﺎﻧون
واﮔذاری ﻧﻔت ﺷﻣﺎل ﺑﮫ »اﺳﺗﺎﻧدارد اوﯾل ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ« ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق در  ۵ﻣﺎده ﺷﺎﻣل اﯾﺎﻻت
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن،اﺳﺗرآﺑﺎد)ﮔرﮔﺎن(،ﻣﺎزﻧدران،ﮔﯾﻼن و ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس
رﺳﯾد) ٣٠اﺑﺎن  ١٣٠٠ﺷﻣﺳﯽ( .دو روز ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ دو دوﻟت روﺳﯾﮫ و اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﺑﮫ اﻋطﺎی اﯾن اﻣﺗﯾﺎز دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗراض زدﻧد و در ﺟﮭت ﺑﯽ اﺛر ﮔذاﺷﺗن اﯾن ﻻﯾﺣﮫ زﻣﯾﻧﮫ
ﭼﯾﻧﯽ ﮐردﻧد .اﯾن دو ﮐﺷور ھﻣﭼﻧﺎن در ﭘرﺗو »روح« ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ی  ١٩٠٧ﺑﮫ ﺧود ﺣﻖ ﻣﯽ دادﻧد
در اﻣور داﺧﻠﯽ اﯾران دﺧﺎﻟت ﮐﻧﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮕﯾﮭﺎی دوره ی ﭼﮭﺎرم دﻓﺎع از ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﻣطرح ﻣﯽ
ﺷد.آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ی دوره ی ﭼﮭﺎرم ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ در ﺟﻣﻌﮫ  ٢٣ﺧرداد  ١٣٠٢ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯾد٦٣.

. ٦٢ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ص .١٣٧
. ٦٣ﻧﮏ .ﮔزارش »آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺟﺎﻟس ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری در اﯾرا .دوره ی اول ﺗﺎ ﺷﺎﻧزدھم).«(١٣٢٨-١٢٨۵ﻣرﮐز
ﭘژوھﺷﮭﺎی ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ .ﺑﯽ ﺗﺎ.
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روح ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
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روح ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
.١روح ﻣﻠﯽ ﺑﮫ طﻮرﮐﻠﯽ ارﺟﺎع دارد ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﮑﺮی،اﺧﻼﻗﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﺮوه ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﺮّ ف ﯾﮏ »ﻣﻠﺖ« ﯾﺎ »ﻣﺮدم« ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم و دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭙﺮدازم  ،ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ اﻧﺪﮐﯽ از راه واژه
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن دھﻢ اﯾﻦ واژه ی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از زﺑﺎﻧﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ی
ھﻤﯿﻦ واژه ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ.
در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ واژه ای ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دارﯾﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت  . Volksgeistھﻤﯿﻦ واژه را دراﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ دو
ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ  folk spiritاﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﺪد ﺷﺒﺎھﺖ folk ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ
ﺑﺎ  Volkآﻟﻤﺎﻧﯽ .ﺻﻮرت دﯾﮕﺮاﯾﻦ واژه ی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  national spiritآورده اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ واژه ی  Volkدر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺮدم«
ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻠﯽ« .در واﻗﻊ در زﺑﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ھﻢ ھﻤﯿﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺮاد ﻣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪﺗﮭﺎ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻠﯽ« در ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ ﺟﺎاﻓﺘﺎد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ واﻗﻊ ﭼﯿﺰی
ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﺎدت ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺲ از
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻣﻔﮭﻮم و ﭘﺪﯾﺪه ی»ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ«ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻣﻔﮭﻮم»ﻣﻠﯽ« در ﺑﺮاﺑﺮ»ﻣﺮدم «ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻨﮭﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪ در ﯾﮏ ﮐﻼم »روح ﻣﺮدﻣﯽ « ﯾﺎ »روح ﻣﻠﯽ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺣﯽ،
ﻓﮑﺮی،اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺟﻤﻊ و ﮐﻠﯿﺘﯽ ﮐﮫ
آن را ﻣﻌﻤﻮﻻً »ﻣﻠﺖ« ﯾﺎ»ﻣﺮدم« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .واژﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﮫ درھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ  ) Volksseeleﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی روح ﻣﺮدم ( ؛ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮش folk soul
را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻠﯽ«)=ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻣﻠﯽ( و در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
) esprit de la nationدر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ( spirit of the nation:ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »روح ﻣﻠﯽ«.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺸﺎﻧﺪادن ﺗﻔﺎوت و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻣﻠﺖ از ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ھﻤﺎﻧﺤﺎل
ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪﯾﮭﺎی درون ﯾﮏ ﮔﺮوه/ﺟﻤﺎﻋﺖ /ﻗﻮم و اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﺟﮫ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎی درون ﮔﺮوھﯽ )ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺶ( در اﺳﺎس ﺑﺎ
اﯾﻦ ھﺪف آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ در ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد.
اﺻﻄﻼح آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﺳﺎس ﺳﺮﻋﻨﻮان راﯾﺞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
».٢ﯾﻮھﺎن ﮔﻮﺗﻔﺮﯾﺪ ﻓﻮن ھﺮدر« ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻣﻨﺘﻘﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﭘﺮوراﻧﻨﺪه ی ﻣﻔﮭﻮم »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﯾﺎ طﺒﯿﻌﯽ« داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ .در »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ«،
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ »دوﻟﺖ« از ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻮروﺛﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ھﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮﺿﯿﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی دراﯾﻨﺠﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﺮ
ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ٦٤.اﻧﺪﯾﺸﮫ ی »ھﺮدر« راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »روح ﻗﻮﻣﯽ« او ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺌﻮری » « Volksgeistﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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»ھﺮدر« ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﺗﺤﻮل دو ﻣﻔﮭﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ  -اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺮّ ف ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ،ﻓﮑﺮی،اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٧۶٩ﺿﺮب ﮐﺮد در اﺛﺮی در ﻧﻘﺪ
واژه ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن آدوﻟﻒ ﮐﻠﻮﺗﺰ«.
ﻣﻔﮭﻮم دوم ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم »روح ﻣﺮدﻣﯽ« اﺳﺖ )» .(« Volksgeistاﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ
طﻮر ﻣﻌﻤﻮل »روح ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ »ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻠﯽ«ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ
اﺳﺖ ھﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ )ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای ازﻣﺮدﻣﺎن( ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی درون ﮔﺮوھﯽ  ،روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوھﯽ ﯾ ّ
ﮑﮫ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ،
ﺑﮭﺮه ی ھﻮﺷﯽ ،رﻓﺘﺎر ،ﮐﺎراﮐﺘﺮ ،اﺧﻼﻗﯿﺎت و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
»ﺟﯿﺮد ﺗﯿﻠﻮر« از ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﻧﮋادی در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮋادی را ﺟﻨﺒﮫ ی ﺑﻨﯿﺎدی ھﻮﯾﺖ ﮔﺮوھﯽ و ﻓﺮدی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ
ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﮋادھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،و ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ازھﻢ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎ وﺟﻮه ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ »ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن« ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ »ھﺮدر« ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
روﺑﮫ روھﺴﺘﯿﻢ ،ﺷﻤﺎری از ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان او را ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻣﮑﺘﺐ »ﻧﺎزی« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ از دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﮋادی ﻣﺪرن ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﻣﯽ
ﻧﮕﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﮋادی ﺳﻨﺘﯽ و اﻓﺮاطﯽ ﻋﻨﺼﺮ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ در
ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ راه ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﺮوری و ﺑﺮﺗﺮی ذاﺗﯽ ﻧﮋادی را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﻧﮋاد ﻣﺤﻮری« ﺑﭙﺮدازم .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﮋاد را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
ﻣﯽ ﺳﺎزد و دﯾﮕﺮ ﻧﮋادھﺎ را ﺧﻮار ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ وﺿﻊ
ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻔﺎوت اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد اﻣﺘﯿﺎزی
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﺑﺮود .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻘﻮط در ورطﮫ ی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻓﮭﻢ »ھﺮدر« از ﻣﻔﮭﻮم » «Volkﺧﺼﻠﺘﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ
ﺖ ﮐﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ را آﺷﮑﺎرا ﺑﺮزﺑﺎن ﻧﻤﯽ راﻧﺪ .او ﺧﺼﻠﺖ ﯾﮏ »ﻣﺮدم«
زﯾﺴﺘﺸﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﻧﺪارد ﯾﺎ دﺳ ِ
)ﯾﮏ ﻗﻮم( و ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه او از روﯾﮑﺮدی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺸﺄت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ او ﻗﺮاﺑﺖ ﺟﺴﺖ و ﺑﺮ ﭼﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
از او ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﻧﻘﺪش ﻧﺸﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﭼﯿﻨﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن اﻧﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ را داﻣﻦ
ﻧﺰده اﯾﻢ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در اﯾﺮان ﮔﺮوه ﻣﺮدم آرﯾﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ از ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﺎﺧﮫ ھﺎﯾﯽ
ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺟﺎھﺎ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎﯾﯽ را ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺮﯾﺸﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ آﻏﺎزﯾﻦ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد را ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺨﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ  .اﺳﺘﻌﻤﺎر روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﺨﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﯽ رﯾﺸﮫ و ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎزد .ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ داورﯾﮭﺎﯾﯽ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ ﺧﺮج داده اﻧﺪ .در داﺧﻞ اﯾﺮان ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﻮق
دھﺪ و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮕﺸﺎن دﻟﺒﺴﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ
از ﺻﺤﻨﮫ دور ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎری در اﺳﺎس اﻧﺤﻼل طﻠﺒﺎن اﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ
ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺤﻼل ﮐﺸﻮر و ﻓﺮھﻨﮕﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ادﻏﺎم در ﻓﺮھﻨﮓ
و ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ.

۶۴

ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ھﺮدر« را درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ » «Volkﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ی
ﻧﮋادی و ﻗﻮﻣﯽ آﺷﮑﺎر و روﺷﻨﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ،ﺑﮫ آن ھﻤﭽﻮن آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و
آن را ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﻓﮭﻢ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻤﯽ زﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ» .آﻧﺪرو ھﺎﻣﯿﻠﺘﻦ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ھﻤﯿﻦ
ﮔﻔﺘﺎر »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻗﻮﻣﯽ« ﯾﺎ »ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﻠﯽ«» ،ھﺮدر« راﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺗﻮﺟﮭﺎت ﺑﺎز ﺑﮫ ﻗﻄﻌﮫ ای ارﺟﺎع
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ رﻧﮓ وﺑﻮﯾﯽ ﻧﮋادﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ دارد .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻗﻄﻌﮫ ی از ﻧﻮﺷﺘﮫ ی »ھﺮدر«
ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﯿﻨﯿﺎن اﺷﺎره دارد .ھﻤﯿﻦ ﻗﻄﻌﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﺑﺮدارد .از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﭼﯿﻨﯿﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ھﻨﺮی ﺷﺎن .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﮫ ی ﺟﮭﺎن
ﻣﺤﺮوم ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺑﺪاع و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﻠﻢ! اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ
»ھﺮدر« در ﺑﺎره ی ﭼﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ داوری ﭼﻨﺪان اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد» .ھﺮدر« اﯾﻦ ﻣﺮدم را
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺟﮭﺎن ﺑﺴﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن
ﺑﺸﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺤﺼﻮر در طﺒﯿﻌﺘﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﻗﻢ زده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﮫ ھﺮ روی ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ.
»ھﺮدر« داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺟﺎﻣﻊ اﻻطﺮاف ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ داورﯾﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺘﻘﺎدی
ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم »روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﯾﺎ »روح ﻗﻮﻣﯽ« )ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری »روح
ﺟﻤﻌﯽ«(ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ »روح ﻣﻠﯽ« ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .اﯾﻦ وﺟﮫ از ﻧﻈﺮ او ﺧﺼﯿﺼﮫ و
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯽ را ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ وﺻﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯽ را اﻟﮭﺎم
ﺑﺨﺶ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ وﺟﻮددارد .اﯾﻦ طﺒﻘﮫ
ھﻤﺎن Volkاﺳﺖ  ،ﻧﮫ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﯾﺎ اراذل و اوﺑﺎش .دراﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ و ﺑﮫ
دھﻘﺎﻧﺎن اﺳﺖ .روح ﻣﻠﺖ )= روح ﻣﺮدﻣﯽ( ﺑﮫ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﻠﺖ)=ﻣﺮدم( اﺳﺖ .اﯾﻦ روح ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ و ﻣﺮگ آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ )= ﺟﻤﻊ ﻣﺮدﻣﯽ(اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
ھﺮﮔﺮوه اﻧﺴﺎﻧﯽ از ھﺮﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺮ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﻠﺘﯽ دارای روﺣﯽ ﯾﮑﮫ و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ.
ھﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﺻﺎﺣﺐ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺪادی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ و
ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ای اﺳﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﻮد .از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و ذھﻨﯽ زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮد را ازطﺮﯾﻖ زﺑﺎن،ادﺑﯿﺎت ،دﯾﻦ،ھﻨﺮھﺎ،آداب و رﺳﻮم و ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ از ﻧﺴﻠﮭﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮫ ارث ﺑﺮده اﺳﺖ .ازھﻤﯿﻦ رو  Volkرا ﺟﻠﻮه ی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد٦٥.
ﭼﮫ ﺑﺎ »ھﺮدر« ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی او را ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﻓﮑﺮی درھﻢ ﺗﺎﻓﺘﮫ ای را ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد ﺑﺎ روح ھﺮ ﻣﻠﺖ .زﯾﺮا ﻣﻘﺮرات ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ دﯾﮕﺮاﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرا،ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮرطﺒﯿﻌﯽ از درون ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ
و در ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ،ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ دو ﻣﻠﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ »روح ﻣﻠﯽ« ھﻤﺎﻧﻨﺪی داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر »ھﺮدر« ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎور اﻣﺮوزﯾﻦ ﮐﮫ
اﻧﺴﺎن را در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺮاﺑﺮو ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ،ﭼﮫ در آﻓﺮﯾﻘﺎ  ،ﭼﮫ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﭘﯿﺮو
ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد »روح ﻗﻮﻣﯽ « ﯾﺎ »روح ﻣﻠﯽ« را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﭘﺪﯾﺪه ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺴﺖ و در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ درک آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ را
ﺑﺘﻮان آﺳﺎن ﭘﺴﻨﺪاﻧﮫ »ﻧﮋاد ﺑﺎوری« داﻧﺴﺖ .ﮔﺮﭼﮫ »ھﺮدر« اھﻞ »ﭘﺮوس« ﺑﻮد اﻣﺎ »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ«
ﭘﺮوﺳﯽ را طﺮد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻧﻈﺮﯾﮫ ی او ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﺮزھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد .ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ »ﺗﻤﺎﻣﯽ
.Ibid.Pp.3-4.
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ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن« ﺑﻮد .ﻣﺮدم »اﺳﻼو« را ﻧﯿﺰ ﯾﮏ »ﻣﻠﺖ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورد در ﺑﺮاﺑﺮ روﺳﯿﺎن ﯾﺎ ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯿﺎن
و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﺧﻮردار از »روح ﻣﻠﯽ« ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ
ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ،و ﺑﺮ ﻣﻦ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﻣﻠﺘﮭﺎی اﺳﻼو روزی ﻗﺪرت
واﻗﻌﯽ اروﭘﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﻼو او را »ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ی« ﻣﮑﺘﺐ »ﭘﺎن
اﺳﻼوﯾﺴﻢ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
»ھﺮدر« ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼط ﻣﻠﺘﮭﺎ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ .ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮫ ی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری دارد .ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ در ﻧﮕﺮش او ھﻤﭽﻮن ﺷﮑﻮﻓﮫ ای اﺳﺖ در ﺑﺎغ .ﺳﻮاﻧﺢ و ﻓﺎﺟﻌﮫ
ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ،زﻟﺰﻟﮫ،ﺟﻨﮓ و ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم را از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﺸﺎن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ دارد .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺮدﻣﺎن در روی ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻦ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت داده اﻧﺪ.
»آﻟﻦ ﭘﺎﺗﻦ« از داﻧﺸﮕﺎه »ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻦ« درﮔﻔﺘﺎری ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ھﺮدر و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ھﺮدر را ﻣﻠﯽ ﮔﺮای ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﮔﺮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ٦٦.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﮑﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﮭﻢ از
ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی »ھﺮدر« ﺑﮫ وﺟﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
»ھﺮدر« « ﻣﻘﻮﻟﮫ ی دوﻟﺖ را دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﻓﺮدﯾﺖ و اﺻﻞ ﻣﻠﯿﺖ
دﺳﺖ ﺑﮫ داوری ﻣﯽ زﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﻞ »ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ« وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .آﻟﻦ ﭘﺎﺗﻦ«
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی »ھﺮدر« ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ او را ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮداز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ» .ھﺮدر« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﯽ ارزش و ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .او از ھﻤﺸﮭﺮﯾﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و
اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ زﺑﺎن و ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور »آﻟﻦ ﭘﺎﺗﻦ« »،ھﺮدر« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮداز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ واژه ی »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« از ﻧﻈﺮ
ﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ» .ھﺮدر« ﺣﻘﻮق ھﻤﮫ ی ﻣﻠﺘﮭﺎ را ﭘﺎس ﻣﯽ
»ھﺮدر« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮫ ﻣﻠ ِ
داﺷﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﺨﺘﺺ و ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ» .ﭘﺎﺗﻦ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ او ھﻤﮫ ی اﺷﮑﺎل
ﺗﺠﺎوز ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی
وﺟﻮددارد ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ھﺮدر و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻤﮭﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺑﻌﺪی .ﺷﻤﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ »ھﺮدر« را دارای ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ» .ھﺮدر« از »ﻣﻠﺖ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻣﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ« .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ را از طﺮﯾﻖ
ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی ﻣﻌﻨﻮی،زﺑﺎﻧﯽ ،و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزد.
»آﯾﺰاﯾﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﭘﺎﺗﻦ« ﻣﯽ ﺗﻮان او را ازﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ٦٧ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
»ھﺮدر« داﻧﺴﺖ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ »ھﺮدر« ھﺮﮔﺰ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه »آﯾﺰاﯾﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ« ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﭘﺎﺗﻦ« آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻏﺮاق و ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ.
»ھﺮدر« اﻧﺪﯾﺸﮕﺮی ﻣﺮدم ﺑﺎور ﺑﻮد و اﻋﺘﻘﺎدداﺷﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ راه ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .او ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﮭﺪ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻮد» .آﯾﺰاﯾﺎ
ﺑﺮﻟﯿﻦ« اﻋﺘﻘﺎدداﺷﺖ »ھﺮدر« از دوﻟﺖ ﺑﯿﺰار ﺑﻮد .دوﻟﺖ از ﻧﻈﺮ »ھﺮدر« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ آزاد
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺿﺎﯾﻊ و ﻋﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او در ﺗﻀﺎدﻗﺮارداﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻗﺪرت وﺳﻠﻄﮫ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال »ھﺮدر« ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮی طﺒﻘﮫ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد
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را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮاردھﺪ .آرزوداﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب آن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ازاﯾﻦ
ﮐﮫ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮھﺒﺘﮭﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ طﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آزاداﻧﮫ ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﺮاﻧﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺧﻮد »ﮐﺴﯽ« ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ھﺮدر« ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ھﺮﭼﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ»ﭘﻮﻟﯿﺲ« ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮازاﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت »ھﺮدر«ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
و ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد اواﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻧﻤﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ.ﮔﺮﭼﮫ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﯾﺰاﯾﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ ھﻢ،واژه ی
»ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« را او ﺿﺮب ﮐﺮده اﺳﺖ،درﯾﺎﻓﺖ او از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧﻮب ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ .او ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ در ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی ﮔﻮﺗﮫ و ھﻮﻣﺒﻮﻟﺖ ﺑﺎورداﺷﺖ ،ﻧﮫ
ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮات اﻧﺪﯾﺸﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﺸﺘﮫ و ھﮕﻞ ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﻣﻠﺖ درﻧﻈﺮ او ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .آﮔﺮﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ دوران آﻟﻤﺎن را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ دوران را ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻤﺪن
ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮ آن ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ ،ﻧﮫ از آن رو ﮐﮫ »ﺗﻤﺪن آﻟﻤﺎﻧﯽ« را در ﻣﻘﯿﺎس
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .ﺑﮫ ﺑﺎور »ھﺮدر« ﺗﻤﺎﻣﯽ »روح ﯾﮏ ﻣﻠﺖ« )=روح ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ
ﻣﺮدم( ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ درﺗﺼﻮرات و ﺗﺨﯿﻼت ﺑﺮآﻣﺪه از ﮐﻠﯿﺖ روح ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻌﺎﻧﯽ
روح ﻗﻮﻣﯽ،روح ﻣﺮدﻣﯽ ،روح ﻣﻠﺖ ،ﻧﺒﻮغ ﻣﻠﺖ و ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﭼﻮن ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
درک ﮐﺮد٦٨.

 .٣ﺑﮫ دﻧﺒﺎل »ھﺮدر« ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺣﻘﻮﻗﺪان و اﻧﺪﯾﺸﮕﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓرﯾدرﯾش
ﮐﺎرل ﻓون ﺳﺎوﯾﻧﯽ ﮐﮫ او را از ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﻣﮑﺗب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﻘوق ﺑرﺷﻣرده اﻧد.
ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﮐﺎرل ﻓﻮن ﺳﺎوﯾﻨﯽ ) (١٨۶١=١٧٧٩از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘُﺮﮐﺎر و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ھﻢ
ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ و ﭘﺮوراﻧﺪن ﻣﻔﮭﻮم  Volksgeistﺑﮫ ﺧﺼﻮص از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺮھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﻘﺪ »ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ « را داﻣﻦ
ﻣﯽ زﻧﺪ» .ﺳﺎوﯾﻨﯽ« را از ﭘﯿﺸﺘﺎزان »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﻮق« داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ در ﺧﻼل ﻗﺮﻧﮭﺎی
ھﯿﺠﺪھﻢ و ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﻮق ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺧﺎص و ارزﺷﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ.
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻨﯿﺎد و اﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺖ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﺳﺖ .دو ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﮐﺎرل ﻓﻮن ﺳﺎوﯾﻨﯽ) (١٨۶١-١٧٩٩و دﯾﮕﺮی ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﺳﺮ ھﻨﺮی ﻣﯿﻦ«) (١٨٨٨-١٨٢٢در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ درﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ اﻧﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ
ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﻮق،ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ روﯾﺪادھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ای دارد،
ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ .اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ،از
ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﮐﮫ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﻠﮭﺎی ﭘﯿﺸﻦ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺬارد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﯾﮕﺎﻧﮫ دارد٦٩.
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﻗﺪﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ
ﺧﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﺣﻘﻮق و ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل دارﻧﺪ و
آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺰآن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ از اﯾﻦ
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اﺻﻮل ﻣﺸﺘﻖ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮق را ﺑﺮﺑﺴﺘﺮی ﺧﺸﮓ وﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ ،ﻓﺎرغ از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﮭﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ٧٠.
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﻮق را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﮐﺮد:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﻀﺎت ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم داوری در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،ﺳﻨﺖ و آداب و رﺳﻮم ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؛
دوم اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ،ﺣﻘﻮق را ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻣﺤﺼﻮل آداب و رﺳﻮم  ،ﺳﻨﺘﮭﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻏﺎﻟﺐ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ؛
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻘﻮق را ﻣﺤﺼﻮل رﺷﺪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،و ﭘﺪﯾﺪه ای ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ در ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ﻧﮫ ھﻤﭽﻮن
ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ دﻟﺨﻮاه ،ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﺎﻧﮫ و ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازاﻧﮫ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ؛
ﭼﮭﺎرم اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﻧﺘﺰاﻋﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود .ﺣﻘﻮق
ﺑﮫ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ رﯾﺸﮫ دارد در ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و در ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی اﻋﻀﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ و
ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ازاﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻮھﺮ ﺣﻘﻮق)= ﻗﺎﻧﻮن( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﭘﺬﯾﺮش،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻘﺮرات ورﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﺘﺮﺣﻘﻮق)=ﻗﺎﻧﻮن(،
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ واﻗﺘﺪارش را از ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﺎب آورده اﻧﺪ و ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻘﻮق)= ﻗﻮاﻧﯿﻦ( ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﮫ »روح ﺟﻤﻌﯽ«)= ﯾﺎ روح ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ (Volksgeistﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺣﻘﻮق )= ﻗﻮاﻧﯿﻦ( ھﻤﺮاه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻮل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﯿﺎﺗﺶ ھﻤﭙﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ روﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آداب و رﺳﻮم ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻤﻞ ،ﺧﺎﺻﮫ در اﻣﺮ ﻗﻀﺎ و ﻗﻀﺎوت
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻠﻤﻮس دارد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ھﻢ اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺸﮭﺎی ﻣﮭﻢ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ
ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎوت ازدادﮔﺎه ھﺎ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﺎت دادﮔﺎه ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﮫ آﻧﭽﮫ در ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﯾﮏ
ﻣﻮرد ﺧﺎص رخ داده اﺳﺖ اﻋﺘﻨﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ داوری ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد دادﮔﺎه ھﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ داوری در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ
را در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ھﻤﻮاره آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺪل و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ.
ﻣﻔﮭﻮم »روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﯾﺎ »ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺟﻤﻌﯽ« ﯾﺎ »ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻠﯽ« ﮐﮫ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑُﻌﺪ ﺗﺎزه ای در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن وارد ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ او در
اﺳﺎس در ﭼﺎرﺟﻮب ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﺑﮫ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
»ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﮐﮫ او را ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺮدم را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺟﺪا از ھﻢ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »روح ﻣﺮدﻣﯽ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﻮق ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.

:Ibid.Pp.1-3.
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اﺻﻄﻼح »روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﮐﮫ آن را در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ »ﺑﮫ روح ﻣﻠﯽ«ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ را
ﻣﺘﺮادف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ »ﮐﺎراﮐﺘﺮﻣﻠﯽ« در واﻗﻊ ارﺟﺎع دارد ﺑﮫ اﺻﻠﯽ ﺧﻼق در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻓﻌﺎل و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت زﺑﺎن،ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ،ﺳﻨﺘﮭﺎ و ﻧﻈﺎم
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ طﺒﯿﻌﺖ ھﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ )= ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( در اﺳﺎس ﺑﺎزﺗﺎب روح آن
ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺗﮑﺎﻣﻞ داده اﻧﺪ» .ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﻤﺮه ی ﺷﻌﻮر و
آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺗﺠﻠﯽ روﺣﺸﺎن .ﻣﻨﺸﺎء آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎﯾﺪ در» روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﯾﻌﻨﯽ در
آﮔﺎھﯽ ﯾﺎ اراده ی ﻣﺮدم ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ درﺳﻨﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ،ﻋﺎداﺗﺸﺎن ،اﻋﻤﺎل روزﻣﺮه و در ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن.
ﻣﻔﮭﻮم »روح ﻣﺮدﻣﯽ« در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق در آﻟﻤﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن را ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎی ﻣﯽ
ﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ روح و آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی»ﺳﺎوﯾﻨﯽ«ھﺸﺪاری ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺷﺘﺎﺑﺰده ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﻗﺎدرﺑﺎﺷﺪ اراداه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ِ
»روح ﻣﺮدﻣﯽ« را .اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﺤﻮری »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﯿﺎن و ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ارادی ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ آﮔﺎھﯽ ﻣﺸﺘﺮک و
ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﻮھﺮ ﻣﻔﮭﻮم »روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ
ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮﻣﯽ ﺑﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻣﺮدم و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ٧١.از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ را دارای ﺧﺼﻠﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ھﺮﻣﺮدﻣﯽ ﻋﺎدات ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ زﺑﺎن،اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﮫ ﺧﻮد رادارﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ«
اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد»روح ﻣﺮدﻣﯽ«
در ﻗﺎﻧﻮن آن ﻣﺮدم ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﻮﯾﻦ
روح ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻧﮕﺮش »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ زد .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﻧﻮن و
اﺻﻼح آن ﺑﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﺣﻘﻮﻗﯽ .از ﻧﻈﺮ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﺗﮭﯿﮫ ی
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﺻﻮل
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ در طﻮل زﻣﺎن ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﮐﻮﺗﺎه آﻧﮑﮫ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺤﺼﻮل »روح ﻣﺮدﻣﯽ« و ﺗﺠﺴﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦِ ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ
داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺘﻘﺎدات دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم را ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮭﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ آھﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮل ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻔﮭﻮم »روح
ﻣﺮدﻣﯽ« ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ »روح ﻣﺮدﻣﯽ« را ﺑﮫ »روح ﻣﻠﯽ«»،روح ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم« ﯾﺎ »روح
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻠﺖ« ﯾﺎ ﺣﺘﯽ »روح ﻗﻮﻣﯽ« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ از اﺻﻄﻼح »روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮﻧﮭﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﮭﺎده ھﺎ ﺑﯽ طﺮف
ﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎر ارزﺷﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎوﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺧﺎﺻﮫ در ﻏﺮب ھﻤﺎن
اﺻﻄﻼح آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﺑﺎر داوری ﺑﺮھﺎﻧﻨﺪ.

.Ibid.Pp.4-10.
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ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم»روح ﻣﺮدﻣﯽ« اﻣﺮی ﺗﺨﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﺗﺠﺰﯾﮫ و
ﺗﺤﻠﯿﮭﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻟﻔﺎﻓﮫ ای ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮای او .در اﺳﺎس ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی از ﻣﺮم را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ،
زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ و آﮔﺎھﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻮﭼﮏ .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻧﺎھﻤﮕﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﻣﺮوز در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دﺷﻮار ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ »آﮔﺎھﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ« را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ او
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ھﻤﮕﻦ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﮫ وﺿﻮح ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اورا ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی
ﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد» .ﺳﺮ ھﺎﻧﺮی ﻣﯿﻦ« ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
ﻣﺪرن را دﺳ ِ
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺳﺮزﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در
دوران ﺟﺪﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎدر ﮔﺮدد اﺑﺰار ﻻزم را ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮدﻓﺮاھﻢ آورد .ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﮭﻤﯽ از ﻗﺎﻧﻮن در ھﯿﺄت ﭘﯿﮑﺎرھﺎﯾﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺧﺸﻮﻧﺘﺒﺎر ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد
در درون ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺟﻠﻮه ﮔﺮﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎزده رﺷﺪی ﺗﺪرﯾﺠﯽ و
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻧﺰاﻋﮭﺎی ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼﺪاق ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮده داری اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﺘﺄﺛﺮ از »روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﻞ ﺑﮫ
آن ھﻤﭽﻮن ﻣﺤﺼﻮل راﺣﺖ طﻠﺒﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮده داری ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزﻧﮕﺮاﻧﮫ ای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آن را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ای در ﺟﮭﺖ
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﺪاری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﮫ ﺑﺮاﺛﺮ رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺑﺮده داری ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﮐﺸﺘﺰارھﺎی ﺑﺰرگ راه اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ھﻤﻮار ﮐﺮده ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ
دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر،ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻣﻦ زد وﻟﯽ
در ﺿﻤﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ »روح ﺟﻤﻌﯽ« ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺑﮫ
آن داﻣﻦ ﻣﯽ زد و ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ در ﺟﻨﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
اﻟﻐﺎی ﺑﺮده داری در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺳﮭﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺎ »روح ﺟﻤﻌﯽ« واﺣﺪی
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮوﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺑﮫ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ او ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آداب و ﺳﻨﻦ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ داد.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ آداب و رﺳﻮم ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ در اﺳﺘﺤﮑﺎم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎ
ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﯾﻦ آداب و رﺳﻮم را ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻐﺮﻧﺠﯿﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ازھﻤﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮارداد .اﮔﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺎره در ﻣﻌﺮض
اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎﻧﺎن،ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎﻧﺎن و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ
ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ،آداب و رﺳﻮم ﻣﻮﺟﻮد را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ
ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ در آﻏﺎز در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎ ﺗﻦ دادﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ دروﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .او
ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺣﺎﻣﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮآداب وﺳﻨﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺗﻮﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﺣﻘﻮق
روم ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼف ﻗﺼﺪ و ﻣﻘﺼﻮد او از »روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﻤﯽ ﺑﻮد؟
ﺑﺎ ھﯿﺞ ﺗﺼﻮر وﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان روم و آﻟﻤﺎن را ﭼﯿﺰی واﺣﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎری در دوران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻧﯿﺎزھﺎ  .درﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ و
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آزاداﻧﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ را وارد ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در اﯾﺮان ﮐﮫ »روح ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﮫ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ .رﺳﺎﻟﮫ ی ﻣﻌﺮوف »ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ« در واﻗﻊ ﻣﺘﺄﺛﺮ وﺣﺘﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﺑﻮد ازاﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ  .ﻣﺆﻟﻒ آن در واﻗﻊ ﺗﺮﺟﻤﮫ ای ﺑﮫ دﺳﺖ داده ﺑﻮد از ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﮫ  .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﮫ از
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ٧٢.ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از اﻧﺪﯾﺸﮫ
ھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی دﯾﻨﯽ.
ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮی ﭼﻮن »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« از اﯾﻨﮭﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ھﺮ ﻓﮑﺮی در ﭼﮫ ﺑﺴﺘﺮی از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﺳﺎوﯾﻨﯽ« در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺲ
ﻣﯽ ﮐﺮد درآﻟﻤﺎن اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﻓﺮاوان ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺑﺮازﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﺘﺎب را ﺑﺎزداد .ﻧﮕﺎه او را ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺳﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
از ﺳﻮی ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻋﺮﺿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ داﺷﺖ ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ
و ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﯽ ﺷﻮد »رﺳﺎﻟﺖ زﻣﺎن ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق«
)ﮐﮫ ﭼﺎپ دوم آن ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٨٢٨اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ( در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ از ﺳﮫ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در ﺟﮭﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ٧٣ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﺻﻔﺤﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی ﺣﺘﯽ در ١٨٣١ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی آرای »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻔﺼﻞ او در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺣﻘﻮق
ﺧﺎﺻﮫ ﺣﻘﻮق روم داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﺑﭙﺮدازد .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ آﻟﻤﺎن ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﺤﻮر ﻓﮑﺮ و ﺟﺎن ﮐﻼم »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« در آن زﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ »ﻗﺎﻧﻮن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل«
ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻮد .ﺗﺼﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮﺟﮫ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از روﯾﮑﺮد او ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ھﻤﮫ ی ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﺎوراﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﮔﺮﭼﮫ اﺻﻮﻟﯽ ﻋﺎم در
ھﺮدو زﻣﯿﻨﮫ درﺟﮭﺎن رواج ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ازاﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی واﺣﺪ و ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن طﺮاﺣﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎی ﻓﺮاوان ﺑﮫ ﺑﺎرﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮕﺸﺎن ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺗﺄﮐﯿﺪھﺎ و ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ از ھﻢ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺻﻮﻟﯽ ﻋﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ھﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺎزدارد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪﻓﮭﻤﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﻢ.
»ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎﯾﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .او ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺮی ﺛﺎﺑﺖ،اﯾﺴﺘﺎ و ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻌﮫ
اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺮدم ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻄﻠﻖ و
ﺣﻘﻮق ﺧﺮد ﻣﺤﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺟﻠﻮه ای ﻣﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ در اﺳﺎس اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
واﺣﺪ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﮑﺘﺐ
ِ
. ٧٢ﻧﮏ .دﮐﺗر ﻓرﯾدون آدﻣﯾت .ﻓﮑرآزادی و ﻣﻘدﻣﮫ ی ﻧﮭﺿت ﻣﺷروطﯾت.اﻧﺗﺷﺎرات ﺳﺧن.ﻣﮭر .١٣۴٠ﺻص.١٩٨-١٨٢
.Savigny,Friedrich Carl von.Vom Beruf unserer Zeit fuer Gesetzgebung u.
Rechtswissenschaft.197Pp.2.Auﬂage 1828.Pp.54-111.
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را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺼﻮراﺗﺸﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮب و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ
ای ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را از ھﻤﯿﻦ راه ﻓﺎرغ از ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺘﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻏﻨﺎ
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻢ اﻟﺒﺘﮫ ظﺎھﺮ ﮐﺎراﺳﺖ  .درﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮددارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﻼ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
دور از ﻓﺮھﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ و زﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﻓﺮاط
در ھﻤﮫ ﺳﻮ در ھﺮ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ »ﺳﺎوﯾﻨﯽ« ﺑﺎورداﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﺸﺨﺺ ﻣﯽ دھﺪ و اﻟﮕﻮﯾﯽ از
ارزﺷﮭﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .از ھﻤﯿﻦ رو ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺎﺑﻊ آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی اﯾﻦ روش را ھﻢ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎدآورﺷﺪﯾﻢ.
»ﺳﺎوﯾﻨﯽ« درﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ،ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی او واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﮫ زﻣﺎن،ﻓﻀﺎ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ  ،ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن اﻣﺮی ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ،آﻧﮭﺎ را ﺻﯿﻘﻞ داد و درﭘﯽ ﻧﻮآورﯾﮭﺎ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
روآورد .ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﻮق ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎﯾﺶ در ﻣﻌﺮض ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 .۴ﺟﺎن اﺳﺗﯾوارت ﻣﯾل
ﺟﺎن اﺳﺘﯿﻮارت ﻣﯿﻞ ﻓﯿﻠﺴﻮف و اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) (١٨٧٣-١٨٠۶ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه
دارد ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮک آﻧﮭﺎ »روح زﻣﺎﻧﮫ« اﺳﺖ» .ﻣﯿﻞ« را ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ
در ﺣﻮزه ی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه دارم .ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  The Spirit of the Time :اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ »روح
زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﯾﻢ .در اﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی دﻧﺒﺎل ھﻢ درآورده اﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ در ژاﻧﻮﯾﮫ ١٨٣١اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ٧٤.
»ﺟﺎن اﺳﺘﯿﻮارت ﻣﯿﻞ« ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻤﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﺪ .ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﮫ ﺑﺎور
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران اﻧﺪﯾﺸﮫ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﻧﮭﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ» .ﻣﯿﻞ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺮن را ﻧﺸﺎن دھﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮن از ﻧﻈﺮ او آﻣﯿﺨﺘﮫ
اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎﺑﮫ ھﻨﺠﺎر و ﺻﻔﺎﺗﯽ اھﺮﯾﻤﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺮف ﮔﺬار از ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی .اﺻﻄﻼح »روح زﻣﺎﻧﮫ« در آن ھﻨﮕﺎم اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺗﺎزه و ﻧﻮ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﻣﺪ .ﭘﯿﺶ از »ﻣﯿﻞ« دو ادﯾﺐ و ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﻣﻠﯽ ﮔﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ھﺎزﻟﯿﺖ/ارﻧﺴﺖ ﻣﻮرﯾﺘﺰ آرﻧﺖ(.
»ﻣﯿﻞ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ی »ﻋﺼﺮ ﺧﻮد« ﺑﺎ »ﻋﺼﺮھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ« ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﺼﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز درراه ھﺴﺘﻨﺪ درﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه
ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻏﺎﻟﺐ در ھﯿﭻ ﻋﺼﺮی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »ﻣﯿﻞ« اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در اﺳﺎس ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﮫ »ﻋﺼﺮﮔﺬار« .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺷﺮوع
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﺑﺎره ی وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی زﻣﺎﻧﮫ ﺷﺎن ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﮫ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﻘّﺪر و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ

.See:J.S.Mill.The Spirit of the Age.In:The Examiner.From Jan.1831 to May1831.
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از زﻣﺎﻧﮭﺎ و اﻋﺼﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ .ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ھﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮن »روح زﻣﺎﻧﮫ« آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺷﻌﻒ و از ﻧﻈﺮی دﯾﮕﺮ آﻏﺸﺘﮫ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﺗﺮور .ﺧﺮد ﻧﯿﺎﮐﺎن را دارﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺮد ﮐﮫ دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ .ھﺮﺟﻤﻠﮫ وﮔﻔﺘﮫ
ای در اﺻﻞ ﻣﺒﯿﻦ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻌﺎرھﺎی ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ
ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻮطﮫ ور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺗﺎزه ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ در ﺗﻠﺨﯽ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی روﺣﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﮫ ﺗﻤﺴﺨﺮی ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻔﺮت و اھﺎﻧﺖ.
در اﺻﻞ وﻗﺘﯽ »ﻣﯿﻞ« از »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻋﺼﺮی ﮐﮫ
درآن ﻗﺮاردارد،ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی درذھﻦ ﺑﺸﺮ ﭘﺪﯾﺪارﺷﺪه اﺳﺖ؛اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس رخ داده اﺳﺖ؛آرام و ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪا ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و اداﻣﮫ ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از
آﻧﮑﮫ ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم آن را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ،ﺑﺴﺎن آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ
ھﺰاران ھﺰارﻧﻔﺮاز ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮫ در ذھﻦ دﯾﮕﺮان و ﺣﺘﯽ در ذھﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه ی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺘﺒﻠﻮرﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ
آﻧﺎن ﺑﮫ راﺳﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺻﺮارﻣﯽ ورزﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺒﮑﯽ ﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
»ﻣﯿﻞ« ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ از ﭘﺪﯾﺪه ی ﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد آﮔﺎه
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎور داﻣﻨﮕﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﮫ آﺑﺴﺘﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﺎور رواج دارد ﮐﮫ
ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ در ﻧﻈﺮ آﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺧﺎطﺮه ی ﺧﻮد
آن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺳﭙﺮد .در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺘﯽ ﺟﮭﺎن دﯾﻨﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﮫ و ﺣﺎﮐﯽ
از دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه
درﮐﻨﺎرھﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﺪھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه از ھﻢ ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ و ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺪﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﮫ ھﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﺎراﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺎور»ﻣﯿﻞ« درﻣﯿﺎﻧﮫ ی ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺪاﺣﯿﮭﺎ وﺳﺘﺎﯾﺸﮭﺎی ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ و ﺑﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺎر و ھﻤﮫ ی
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ھﺎ ،ھﻤﮫ ی اﻣﯿﺪھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﮫ »روح زﻣﺎﻧﮫ«) ﯾﻌﻨﯽ روح اﯾﻦ ﻋﺼﺮ( ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ وﭼﮕﻮﻧﮫ و از ﭼﮫ ﻟﺤﺎظ از روح زﻣﺎﻧﮫ در ھﺮ ﻋﺼﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﻧﻈﺮ»ﻣﯿﻞ« ﺑﺲ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﮫ ھﺮ ﻧﺤﻮ ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﯾﺎ واﻧﻤﻮد
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ،ﮔﺮﯾﺰی از آن ﻧﺪارﯾﻢ؛ دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺘﮭﺎی آن ھﺴﺘﯿﻢ و از ﺧﺸﻨﻮدﯾﮭﺎﯾﺶ ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﮫ ھﺮ رو ﺣﺘﯽ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﯿﮏ ﻋﺼﺮی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺴﺰا ﺑﺮ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان آﯾﻨﺪه را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد ﺳﺮ ﭼﺸﻤﮫ و ﻣﻨﺸﺎء ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﻠﮭﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺗﻨﮭﺎ از
راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آﯾﻨﺪه را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮآن اﺛﺮﮔﺬاﺷﺖ.
»ﻣﯿﻞ« ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از ﯾﮏ دوﻟﺘﻤﺮد ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺰﻧﺪ ﻗﺒﻞ از
ھﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ روآورد؛ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی روح دوران و
اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﭙﺮدازد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روح دوران ﺧﻮد را درک ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ﻗﺪر ﻣﻮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺑﺮای داوری ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ.
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﮭﻢ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺼﺮ ﮔﺬار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﮐﮭﻦ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﻧﻈﻢ ﮐﮭﻦ ﭼﯿﺰھﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﺣﻮاﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ و روح ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ زﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﮫ ی ﻣﻠﺘﮭﺎی
اروﭘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧﻈﺮ »ﻣﯿﻞ« ﺗﺤﻮﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اﺳﺖ» .ﻣﯿﻞ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﭽﻮن ﺛﺒﺖ ھﻤﮫ ی روﯾﺪادھﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ٧٥.ﺑﮫ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮھﺪف ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ روﯾﺪادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ در ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ »ﻣﯿﻞ« اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ
ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﮐﮫ »ﻣﯿﻞ« در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﮭﻮم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ آﺛﺎرش ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﮫ ﺗﻨﻮﻋﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺮوت ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد اﺧﻼق» .ﻟﻮﭘﺰ روزارﯾﻮ« ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دراﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »ﻣﯿﻞ« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دوزد،
رﺷﺘﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮدﮐﯽ اش را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد ٧٦.ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ »ﻣﯿﻞ« ھﻤﺰﻣﺎن
ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﮫ ی ﻣﺪرن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﯽ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮔﺮوش ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران در اﺳﺎس طﯽ دھﮫ ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ٧٧.
آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﮫ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری در ﻧﻈﺮ »ﻣﯿﻞ«
ﻧﻮآوری ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧﮕﺮش »ﻣﯿﻞ« درﻣﻮاردی
ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﻓﺮاﻧﺴﻮی درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰد و ﺑﮫ ﻗﻮل »ﻣﯿﻞ« ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ.
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ اﯾﻦ وﺟﮫ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازم .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ ﮐﮫ
اﺳﺘﻨﺒﺎط »ﻣﯿﻞ« از ﻣﻔﮭﻮ »روح زﻣﺎﻧﮫ« در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .ﻣﯿﻞ« ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﮭﻮم
»روح زﻣﺎﻧﮫ« در اﺳﺎس ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﮕﺬارد ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب دوره ی
ﮔﺬار ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﻧﯿﻤﮫ ی ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮق داﺷﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺗﺎزه ای داﺷﺘﻨﺪ وﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر»روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ زﻣﺎﻧﮫ ی
دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑﯿﺎن درآورد و ﺗﻤﺎﯾﺰ وﺿﻊ ﺣﺎﺿﺮرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
روﯾﮑﺮد »ﻣﯿﻞ« ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺧﺎص را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را از
ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺳﺎزد» .روح زﻣﺎﻧﮫ« از ﻧﻈﺮ»ﻣﯿﻞ« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﯾﺎ ﻧﮕﺮش او در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« در
ﻣﻌﻨﺎی »روح ﻏﺎﻟﺐ« در ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ .

 .۵آﻧﺪره زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ
»آﻧﺪره زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« زاده ی ٢١آورﯾﻞ ١٨٧۵و در ﮔﺬﺷﺘﮫ ی  ٢٨ﻣﺎرس  ١٩۵٩ازﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﺸﮭﻮر او »روح ﻣﻠﺘﮭﺎ« ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩۵٠اﻧﺘﺸﺎر
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داده اﺳﺖ ٧٨.ﮐﺘﺎب ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻗﻠﻢ »اﺣﻤﺪ آرام« ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺼﻠﯽ
اﻟﺤﺎﻗﯽ ھﻢ دارد ﺑﮫ ﻧﺎم »روﺣﯿﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ«٧٩.
»آﻧﺪره زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« اﺳﺘﺎدداﻧﺸﮕﺎه ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺷﻨﺎس و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ
آﮐﺎدﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ.
در ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷﺮﻗﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻓﮑﺮ و ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﮫ ﻋﯿﺒﯽ و ﭼﮫ ﺣﺴﻨﯽ دارد،آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﭼﮫ ﺟﮭﺎت اﻣﺘﯿﺎز دارد،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺠﺎ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﺳﺮ ﺳﻌﺎدت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ،روﺳﮭﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ را اﺣﺮاز ﮐﺮده اﻧﺪ «.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﺎﺷﺮ »ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻗﺪرت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﺸﺮاﻧﺪ و
ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﺗﺄﺳﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ﻻ اﻗﻞ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ٨٠«.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد.
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺧﻮب اﺳﺖ اﺷﺎره ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ روﯾﮑﺮد و ﻧﮕﺮش »آﻧﺪره زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« .ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﺖ اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺎزﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻞ ﻣﮭﻤﺘﺮ از آن ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی
ﺗﻤﺪﻧﯽ در ﻣﻐﺮب ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﮕﺬارد.
»زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ وﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﯿﺶ از
ھﺮﭼﯿﺰ دو ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و دوم ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺮ او اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﺟﻨﮓ ھﻮﻟﻨﺎک ﺳﯿﻤﺎی ﺟﮭﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .ھﯿﺞ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .آﻧﭽﮫ
اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺤﺮان ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻄﻔﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ دوﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﯿﻖ را ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل روی ﻣﯽ داد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ .از
اﯾﻦ رو ﺑﺸﺮﯾﺖ اﮐﻨﻮن ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در وﺿﻌﯽ ﺗﺎزه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﮫ ،اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺮای
اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎزه آﻣﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﺎ ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ﮐﮫ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻓﺎﺣﺶ
دارد .در واﻗﻊ اﮔﺮ »ﺟﺎن اﺳﺘﯿﻮارت ﻣﯿﻞ« را ھﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺘﻔﮑﺮان اروﭘﺎﯾﯽ از
ﺳﻮﯾﯽ ﺷﯿﻔﺘﮫ ی ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ اﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﮔﺬار ﺑﮫ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ درﺣﯿﺮت اﻧﺪ و در اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
درک وﻓﮭﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﮔﺬار ﺧﺎﺻﮫ ﮔﺬار ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺮن .در ﯾﮏ ﮐﻼم »اﻧﺪره زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .دراﯾﻨﺠﺎاﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در آﺛﺎر»ﻣﯿﻞ« ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
در اﯾﺮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺮﺳﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و
ﺗﻔﺴﯿﺮی درﺳﺖ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را در اﯾﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ دھﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ
از آن را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﮭﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﺎ رﺧﺪادھﺎی
ﭘﺲ از آن ﺧﺎﺻﮫ ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺎﺟﺎری ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی درﺳﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ از دﯾﺪ»زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ«ﻗﺮﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮدوﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﻤﺪه :ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﺮن دو ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﺪه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ :اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﯿﺒﺮال ٨١.او ﺑﺮاﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ وﺣﺪت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد ﮐﮫ ﯾﺎدآور وﺣﺪت اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺗﻔﺎوت آن را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ
ﺣﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻت در ﺑﺴﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از آﻧﮭﺎ ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ را در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
دوﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻮادﺛﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دوﺟﻨﮓ را »زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« در ﺿﻤﻦ
اﻧﻘﻼب ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﮭﺎن در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ »ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ« ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮارداد.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮھﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﺑﻮد .ﺟﻨﮓ ﺑﮫ واﻗﻊ
ﺧﺼﻠﺘﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ داﺷﺖ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ راﺑﮫ اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ درآورد،ﺑﻞ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻧﯿﺰ درﺳﺎﺧﺘﺎردوﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮫ ﺑﺎوراو ﮐﮫ درﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و
ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ داﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ
ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎزﻧﺪ .او در ﺿﻤﻦ ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮐﮫ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪاد ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ وﺿﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.
دراﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻠﺢ طﻠﺐ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻔﺮت از ﺟﻨﮓ را داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ،ازواﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ
را ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ،ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﻨﮓ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﻓﮭﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ را ﺟﻨﮓ ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و از ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﮭﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎﺻﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺎد ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮای اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺖ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد و آن را روﯾﺪادی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﯾﮑﮫ و ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد.
ﻋﺪه ی زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻗﻠﻢ را ﻣﯽ ﻧﮑﻮھﯿﺪﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﮭﺎدﮔﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﭼﮫ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در داﻣﺎن اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ﻏﺮق و ﻧﺎﺑﻮدﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﺟﮭﺎد دوران ﺳﺎز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎﺻﮫ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﺎز ﺑﮫ رھﺒﺮی اﺣﻤﺸﺎه ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭘﺎس داﺷﺖ و ﺷﻮروی را ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮق داد.
آﻧﭽﮫ اﻣﺮوز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎم دارد ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل اﯾﻦ دﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﺪ و ﯾﺎدآورﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭼﻨﺪ
ﺑُﻌﺪی ﯾﮑﺴﻮﯾﮫ و آﺳﺎن ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردﻧﮑﻨﯿﻢ .ھﯿﭽﮑﺲ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻨﮓ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﺮﺑﺎززد.
دو ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و دوم ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮزھﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪ .ازﺳﻮی دﯾﮕﺮﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮرﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ دو ﺟﻨﮓ از ﯾﮏ ﻗﻤﺎش ﺑﻮده اﻧﺪ.
 . ٨١ھﻣﮫ ی ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از »آﻧدره زﯾﮕﻔرﯾد« ﻣﯽ آورم ﺑراﺳﺎس ﻣﺗن ﻓراﻧﺳﮫ اﺳت و ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻓﺎرﺳﯽ آن .ﺗرﺟﻣﮫ ی
ﻣرﺣوم اﺣﻣد آرام ﺗرﺟﻣﮫ ای اﺳت در اﺳﺎس ﺧوب اﻣﺎ ﮔﺎه اﻓﺗﺎدﮔﯾﮭﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ اﻏﻠب ھم ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .از اﯾن
رو ﻧﺎﭼﺎر ﺑوده ام ﺑﮫ ﻣﺗن ﻓراﻧﺳﮫ ھم رﺟوع ﮐﻧم.
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ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ وﺿﻌﯽ ﺧﺎص آﻏﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﺧﺎص ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﮐﻨﺸﮭﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﺟﻨﮓ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺟﻨﮓ و روﯾﺪادھﺎﯾﺶ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ.
»زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻦ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺘﮫ
اﺳﺖ .درﯾﮏ ﮐﻼم او ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن
اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدی و آزادﯾﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ٨٢.در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﭘﺪﯾﺪه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن را
دارﯾﻢ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﯽ ﻗﺮاردارد و ﯾﮑﺒﺎر ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻨﮓ را دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺪرت دوﻟﺖ را ﺳﻮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ راﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ دوﭘﺪﯾﺪه را ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدی ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ
اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﺑﺮاﺛﺮ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺟﻨﮓ.
از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
»زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع روح ﯾﺎ روﺣﯿﮫ ی ﻣﻠﺘﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﮐﻨﺪ .او ﮔﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮋادی را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺑﺪ ﻓﮭﻤﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﻧﮋادی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ »زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮﺷﮑﻠﮕﯿﺮی روﺣﯿﮫ ی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﮫ ﺑﺎور او ﺳﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻧﮓ ﻏﺮﺑﯽ دارد و اروﭘﺎی ﻗﺎره ای و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ای .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﮐﺸﻮری
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﻮرد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﻢ ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ را دارﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ او ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ
دارد ﮐﮫ اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﻣﺎ رﺷﺘﮫ ی ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻧﮭﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن
را ﺑﮫ آن ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻟﻤﺎﻧﮭﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ وﺣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ آن دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .درﺳﺖ در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ اﯾﻦ وﺣﺪت ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﻧﮋاد ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮕﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺻﻤﻦ آﻧﮑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻨﺒﮫ ی ﻧﮋادی ﻧﺪارد.
وﺣﺪت ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .اﯾﻦ وﺣﺪت ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﻧﮭﺎ از درون ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺛﻤﺮه ی ﻧﻮﻋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻮﻋﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ داﻧﺴﺖ.
روﯾﮑﺮد»زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﻓﺮھﻨﮕﯽ .درﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻓﺮاﻧﺴﮫ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر »دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
و ﺧﺎﺻﮫ در وﺟﻮد ﻓﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »وطﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ« در ﻓﺮاﻧﺴﮫ در
ﺣﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﻣﻼط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
و اﺳﺘﺤﮑﺎم دارد .از اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ روح ﯾﺎ روﺣﯿﮫ ی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ زﺑﺮدﺳﺘﯽ و
ﮐﺎرداﻧﯽ.
»زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در اروﭘﺎ ﯾﮏ »روح ﻻﺗﯿﻨﯽ« وﺟﻮددارد ﮐﮫ ﺑﺪون آن »ﺗﻤﺪن ﻣﺎ« ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮋادی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺧﻮد او ﺑﺎﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را در ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺘﺶ ﺑﮫ ﮐﺎ رﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻻﺗﯿﻨﯿﺎن
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﯾﮏ ﻧﮋاد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ٨٣«.ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮان از زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺳﺨﻦ
.Sigﬁred.Ibid.P.10.
.Siegfried.Ibid.P.19.
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ﮔﻔﺖ .اﯾﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ اﻧﺪ و از ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﮭﻮاره ی آن ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﻻﺗﯿﻨﯿﮕﺮی« واﻗﻌﯿﺘﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را ﮐﻨﺎر ھﻢ ﭼﯿﺪ و از آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ داد .اوﺳﻌﯽ دارد ﺷﻤﺎری از ﻣﻠﺘﮭﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ را در ارﺗﺒﺎطﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻗﺮاردھﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﮭﺎ را ھﻢ درﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎﺑﺶ را »واﻗﻌﺒﯿﻨﯽ ﻻﺗﯿﻨﯽ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻣﻠﺘﮭﺎ را داری ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ واﺣﺪی داﻧﺴﺖ،ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ازاﺻﻄﻼح»ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ«اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وآﻟﻤﺎﻧﯿﺎن را دارای »اﻧﻀﺒﺎط«
ﻣﯽ داﻧﺪ؛ روﺳﯿﺎن »ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻨﺸﯽ« دارﻧﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ »ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ« و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ ﮔﺎه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺒﺎط اوﻟﯿﮫ اﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﺷﮫ ای از واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.
»زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ«ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺮف ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺧﺘﺮاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﺧﺸﺎن اﯾﻦ ﺗﻤﺪن را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
در ھﻤﺎﻧﺤﺎل اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺤﻄﺎط آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ و در ﺧﺎطﺮه ھﺎ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ھﺪف اﮐﺘﺸﺎف و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺟﮭﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ،دﯾﮕﺮ اروﭘﺎ ی
اﺻﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد،ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﮑﻦ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎھﺸﺎن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﻣﺪ و درﻋﯿﻦ
ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻤﺪﻧﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه
ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﮭﺎن رﺳﻮخ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻮراﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺷﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻮار اروآﺳﯿﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل و از ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺮﮐﻨﺎرﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« اﯾﻦ ﺗﺤﻮل دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻐﺮب اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﺼﻠﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ آن را ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﭘﺎس دارد ٨٤.از اﯾﻦ رو ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی ﺗﻤﺪن
ﻏﺮﺑﯽ اﮐﻨﻮن دور اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ واﺣﺪ درآورد ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ
ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻧﮭﺎ ﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺧﺘﺮی
روﺷﮭﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن آزاد و ﻧﮑﺘﮫ ﺳﻨﺠﯽ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدن ﻧﻤﻮدھﺎ را ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ارث رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ ارج ﻣﯽ ﻧﮭﺎده اﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺤﺮ و ﻏﯿﺒﮕﻮﯾﯽ و ﺧﺮاﻓﮫ
و ﺣﺘﯽ دﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن و ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی اﺳﺘﺪﻻل اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ
ﻧﮫ از وﺣﺪت روش ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ دوره و دورھﺎی ﭘﺴﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎزد .ﺗﺼﻮری واﺣﺪ از دﯾﻦ دارد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ را در
ھﻤﮫ ی دوراﻧﮭﺎ و در ھﻤﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ واﺣﺪ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد .ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی
ﻧﻤﻮدھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ دﯾﻦ ﺟﻠﻮه ای ﯾﮑﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زرﺗﺸﺘﯿﮕﺮی و ﺑﻮداﯾﯽ ﮔﺮی و
ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس ﺑﺎوری ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮫ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل
را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺗﻨﮭﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﻮع ﺗﻤﺪﻧﯽ را در ﭘﮭﻨﮫ ی ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﺮی درﺳﺖ ارج ﺑﻨﮭﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ ﺑﮫ واﻗﻊ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﮫ ای از ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ رواج ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﻣﺮدﻣﯽ آزاد و آﮔﺎه ﺑﮫ ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد
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ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ وھﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ھﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
»زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﺟﻮھﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﻟﻮﮔﻮس« ) ( Logosﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺴﺒﺖ و
ﺗﻨﺎﺳﺐ .ﯾﻮﻧﺎن ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ھﻤﺴﺎزی را ھﻤﭽﻮن ﺛﻤﺮه ی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺮق
زﻣﯿﻦ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﯽ ﺳﺘﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺸﺮق و
اﯾﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ »ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ را از دﯾﮕﺮ ﻧﮋادھﺎ ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ« ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎردﯾﮕﺮ »زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮋادی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﮐﺎرآﯾﯽ »ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ« ﺷﺪه اﺳﺖ٨٥.
»زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﮔﺎه از ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﮔﺎه از ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ و ﮔﺎه از رﺳﻢ ﻋﻘﻠﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ .از ﻧﻈﺮ او ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﯾﻮﻧﺎن در رواج ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰی و ﺧﺮاﻓﺎت ﺳﮭﻢ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﻮزه ای از زﯾﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮫ ﻣﺪد ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﺪﻻل ﺟﺪا ﺳﺎزد و در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ .دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ
اﻣﺎ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻧﮫ در آﺳﯿﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫ در اﺳﻼم .اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺒﻮل دارد ﮐﮫ ﺗﻤﺪن
ﻣﻐﺮﺑﺰﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز ھﺴﺖ،درآﯾﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ﺧﻮﺷﮫ ﭼﯿﻨﯽ از ﺟﮭﺎن ﯾﮭﻮدی و اﻧﺠﯿﻞ  .ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻢ ﺑﯿﺎورد ﺑﮫ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮی دﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪازد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در طﻮل زﻣﺎن ﻋﻘﯿﻢ و ﺳﺘﺮون ﮔﺸﺖ ،ﻗﺪرت اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺸﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮد را از ﺳﺖ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﻮﺷﮫ ﭼﯿﻨﯽ از ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺗﻤﺪن ﻣﻐﺮب ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻮﻧﮫ ای از ﺟﮭﺎن ﻓﮑﺮی و
اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﺗﺼﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺟﻮاز ھﻮﯾﺖ آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ
ای روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﻤﺪن
ﻏﺮب ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .از ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﻢ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﯾﮭﻮدی و ﭘﺲ از آن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
دو ﺣﻮزه ﺳﺨﺖ ازھﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ﺳﻨﺠﯽ روﻣﯽ آورد و رﯾﺰه ﮐﺎرﯾﮭﺎ و ﺧﺼﻠﺘﮭﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد،ﮔﺎه
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد و ﮔﺎه در ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ او وﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ .از اﯾﻦ رو او ﺑﮫ ﺑﻌﺪی دﯾﮕﺮ از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﮫ آن را »اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﺣﻘﻮﻗﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻏﺮب اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻧﻈﻢ را و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را از روم وام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﮫ در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺳﮫ ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﻣﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﮫ دوره ھﺎی
ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ دوره ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﮫ ﺳﻨﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﺳﻨﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ »زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ«
آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ آزادی روح )( libérte d,esprit؛ ﺳﻨﺖ اﻧﺠﯿﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﮭﺎی ﯾﮭﻮدی
اش) اﻟﺒﺘﮫ زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ روم در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﯿﻞ را اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺨﺸﺪ و
آن را از ﻣﻨﺒﻊ ﯾﮭﻮدی اش آزاد ﺳﺎزد(  ،اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ را ﻧﻤﻮدار و ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻤﺎﻟﺠﻮﯾﯽ و آرﻣﺎﻧﯿﮕﺮی اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ داﻧﺪ ؛ و ﺳﻮم ﺳﻨﺖ روم اﺳﺖ ﮐﮫ آن را ﻣﺮﺑﯽ اﺷﺎﻋﮫ دھﻨﺪه ی ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور او
رﻧﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﻧﻮزاﯾﯽ از ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ھﺎ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺮن روﺷﻨﺎﯾﯿﮭﺎ.
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آﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ را ﺑﮫ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ و وﺑﮫ ﺗﺼﻮر »زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ.
»آﻧﺪره زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﺧﺎﺻﮫ در ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﯽ آورد ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﻤﮫ ی ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ را ﻧﺴﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن ﺳﮭﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﺳﯿﺎ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ وﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ
ﺗﻤﺪن را ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ داﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ آن را ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﻧﮋاد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ دھﻨﺪه ی اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ ﻧﺎﺟﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺎھﺎن وﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ای زﯾﺎددارﻧﺪ
و زرد ﭘﻮﺳﺘﺎن ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرآﯾﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺎ راه و رﺳﻢ ﻓﻦ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﮫ ﻗﺮن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ واﻗﻌﯽ از ﻧﻈﺮ او اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﮐﺘﺎب »روح ﻣﻠﺘﮭﺎ« اﺛﺮ »آﻧﺪره زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ« ﺿﻤﯿﻤﮫ ای دارد ﺑﮫ ﻗﻠﻢ ﻣﺘﺮﺟﻢ ھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ آرام .اﯾﻦ ﺿﻤﯿﻤﮫ »روﺣﯿﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ « ﻧﺎم دارد.در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ از
ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ را ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎﯾﯽ درﺳﺖ
و ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻈﺮی ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ای ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺳﺮﺑﻘﺎی
اﯾﺮان ﭘﻔﯿﻮزی ﻣﺎﺳﺖ «...و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﻣﺎ اھﻞ ﻧﺒﺮد و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ی
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و اھﻞ ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﺟﺎن ﮐﻨﺪن در ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺘﮭﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺳﺎزﮔﺎری را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ روﺣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارﯾﻢ ٨٦«.ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﯽ ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪرت »اﻧﺠﺬاب دﺷﻤﻦ«
را داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵٠٠ﺳﺎﻟﮫ ی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻓﻘﻂ ھﻔﺘﺼﺪ ھﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎی ﺧﺎﻟﺺ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻘﯿﮫ اش ﻣﻘﺪوﻧﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ وﻋﺮب و ﺗﺮک وﺗﺎﺗﺎر وﻣﻐﻮل و اﻓﻐﺎن و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﺬﻟﮏ آﻧﮭﺎ را
ﺳﻼطﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه رﻧﮓ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رﻧﮓ
دﯾﮕﺮان را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ رﻧﮓ ﺧﻮددرآورﯾﻢ ،ﯾﺎ ﻋﻤﻼً ﺑﮫ رﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ از ھﺮدو ﺑﺎﺷﺪ
درآﯾﯿﻢ ٨٧«.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه »اﻓﻐﺎن« را ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮﺗﺮ را در ﻓﺮاﮔﺮد ﺟﺬب ﻓﺮھﻨﮓ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﮕﺮد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی
ﻗﺒﺎﯾﻞ و اﻗﻮام ﺑﺪوی ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ در ﯾﮏ ﯾﻮرش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮھﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﯿﺮه
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻏﻠﺒﮫ ی ﺧﻮد ﻋﺮﺿﮫ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ رﺳﻮم و اﺻﻮل زﯾﺴﺘﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﻣﻐﻠﻮب ﺗﻦ داده اﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد
را از طﺮﯾﻖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺪﮐﯽ از اﺳﺘﻤﺮار ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
را ﺑﺎﯾﺪ »ﭘﻔﯿﻮزی« ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻠﻮب؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﺟﻨﮓ
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺤﻨﮫ ی ﻧﺒﺮد را ﺑﮫ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد .ﺑﺎﯾﺪ در ھﺎﻧﺤﺎل ﻧﯿﺮو
و ﺗﻮاﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد آن ﺑﺘﻮان ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺪرت را از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺧﻮردارﮐﺮد .ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﭼﯿﺮه
دﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﺎ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﭼﺎری و
ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﺿﻤﯿﻤﮫ ی ﮐﺘﺎب »روح ﻣﻠﺘﮭﺎ« ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺧﻮد را »ﺳﺎزﮔﺎری
اﯾﺮاﻧﯽ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ژرف ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺿﻤﯿﻤﮫ ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ را »ﭼﯿﺮﮔﯽ
ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ« ﻧﺎم ﺑﮕﺬارد .اﯾﺸﺎن ﺧﻮد در ھﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻮﺷﺘﮫ اش اﯾﻦ »ﺳﺎزﮔﺎری« را در ﺿﻤﻦ
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»ھﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ« ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» اﻗﻮام دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﮔﺮدﻧﻔﺮازی و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ھﻨﺮی
را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ اﺑﺪﻣﺪت ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎ آن اﺳﺘﻌﺪاد و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﺜﮫ
دوﻟﺖ ﻋﻈﯿﻢ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺷﮑﺴﺖ داد ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﮫ ی اﺳﮑﻨﺪر دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮد و در ﻗﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ .از ﺟﻤﮭﻮری و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﯿﻤﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ُرم ،ﻧﺼﻔﺶ در ھﺠﻮم ژرﻣﻨﮭﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪ و ﻧﺼﻒ
دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺗﺮﮐﺎن از ﺻﺤﻨﮫ ی روزﮔﺎر ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺮوز ﻧﮫ آﺷﻮری ھﺴﺖ،
ﻧﮫ ﮐﻠﺪه ای ،ﻧﮫ ﻓﻨﯿﻘﯽ،ﻧﮫ ﻣﺼﺮ ﻓﺮاﻋﻨﮫ و ﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﮭﺎ و ﻣﻠﺘﮭﺎ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﻤﻦ ﺧﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻦ،دﺷﻤﻦ را رام و راﺿﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﻓﺴﺎدھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ھﻀﻢ وﺟﺬﺑﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﻮده« .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ازﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ واژه ای
ﻧﺎزل و ﺳﺨﯿﻒ ﭼﻮن »ﭘﻔﯿﻮز« ﺧﻮارﮔﺮداﻧﯿﺪ؟
در اﯾﻦ ﺿﻤﯿﻤﮫ اﺣﻤﺪ آرام ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ آورد .ﻗﺼﺪﻧﺪارم ﺑﮫ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮدازم .ﻓﻘﻂ ﯾﺎدآور
ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ داورﯾﮭﺎﯾﯽ ﺷﺘﺎﯾﺰده ﯾﺎ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه از ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﻮق داد و ﺑﺎزدھﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاھﻢ آورد.
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روح زﻣﺎﻧﮫ
اﮐﻨﻮن و ﻓﺮدا
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روح زﻣﺎﻧﮫ
اﮐﻨﻮن و ﻓﺮدا
.١در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﻔﮭﻮم »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﺎﯾﺪه ای ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻓﺮاھﻢ آورد؟ ﺗﺼﻮرم ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﺼﺮی ﮐﮫ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﮔﺎه ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺪد اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
ﻋﺮﺻﮫ ی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ی آﮔﺎھﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و از اﯾﻦ راه ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
را از ﻧﻮﺑﻨﮕﺮﯾﻢ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻤﻦ  ۵٧ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح داده ام .ﺣﺎل ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ ﮐﮫ در اﺳﺎس ﺑﮫ روﯾﺪاد  ۵٧و ﭘﺲ از آن ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ و آﮔﺎھﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
.٢در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺑﺮآﻣﺪن و ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی »اﻧﻘﻼب  «۵٧ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ وﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم در
ھﯿﺄت ﺗﻮده ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﺑﺮازداﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ از ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری آﮔﺎھﯽ ﻣﺼﻨﻮع ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻮﻧﮫ ای از
ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺸﮭﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﻄﻊ  ۵٧ﺑﮫ واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺗﻮده ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ طﯿﻒ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ازﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ھﻤﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺧﻤﻮدﮔﯽ
و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎھﯽ از ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ رژﯾﻢ
ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﮫ ﻧﮑﻮھﺶ روﻣﯽ آوردﻧﺪ .دروﻧﮫ ی ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮد از اﻧﺪﯾﺸﮫ
ھﺎی ﭼﭗ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﭼﭗ ﮔﺮای
آﺳﯿﺎﯾﯽ .ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ آن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ،ﺗﻦ داد
ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺘﯽ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه از دﯾﻦ .روﮔﺮدان ﺷﺪ از ﻗﺎﻧﻮن و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﺸﺮوطﮫ
ﺧﻮاھﯽ ،و راه اﻓﺘﺎد دﻧﺒﺎل ﺗﻮده در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ .درﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﻓﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﮐﮫ از درون ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد در ﺟﺴﺘﺠﻮی ھﻮﯾﺘﯽ دﯾﻨﯽ -ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان راھﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ی دﯾﻨﯽ از
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاھﻢ آورد .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﮑﻼھﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﯽ .از درون اﯾﻦ ﻧﮭﻀﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﯽ -ﻣﺬھﺒﯽ راھﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ را ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ازاﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﻔﻮذ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﭼﭗ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﮫ دﻧﺒﺎل روﯾﮑﺮد ﺷﻮروی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺎه ﺑﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﻮان ﺧﻮد را ﺑﮫ دو ﮔﺮوه اﻧﺸﻌﺎﺑﯿﻮن ﻣﺎﺋﻮﯾﯽ و ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪاﯾﯽ
واﺳﭙﺮده ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺟﺪل آﺷﮑﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺮان ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ
ﺟﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .رھﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
را واﮔﺬار ﮐﺮد ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻣﻼﯾﺎن.
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دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ
ﺗﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮭﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺪﻧﮫ ی ﻓﮑﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﻗﺪر
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻔﺘﮫ و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ِ
ﺑﯿﺪار ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ اﮔﺮ ﺷﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺳﺎل
زودﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺳﭙﺮده ﺑﻮد رژﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ روﺑﮫ رو ﻧﻤﯽ
ﮔﺸﺖ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ و ﻧﮭﻀﺖ آزادی آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺎن اﻓﺮاطﯿﮕﺮﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻓﺮاطﯿﻮن و ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﺎن دروﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﮫ
رﺳﺪ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﺎس دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ روح زﻣﺎﻧﮫ را در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮآورد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮓ
ﺳﺮد و ﻧﮕﺮاﻧﯿﮭﺎی ﻏﺮب از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در آﺳﯿﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮔﺮا روﻧﺪی ﻋﺎدی و
طﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ھﻢ ﮐﮫ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و راه را ﺑﺮ اﻓﺮاطﯿﮕﺮی ﻣﯽ
ﺑﺴﺖ ،ﺧﻮاه ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺧﻮاه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،در اﺳﺎس ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﻓﺮاطﯽ دروﻧﯽ دل ﻣﯽ ﺳﭙﺮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺼﺮ ﺑﮫ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زد .ﯾﮑﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﻋﺮاب ﺧﺎﺻﮫ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی آوﯾﺰان ﺑﻮد ﺑﮫ دو ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن
ﺷﮑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺮک ﺗﮑﯿﮫ
ﻣﯽ زد و ھﻢ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد از ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮب و ھﻢ آﻧﮑﮫ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﻣﺬھﺒﯽ
واﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺮاث ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺳﻨﯽ در داﺧﻞ اﺳﻼم .ﺳﺮﮐﻮب داﺧﻠﯽ را ﻧﯿﺰ
ھﺮﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ در اﺳﺎس ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﺮﮐﻮب داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻧﻤﯽ آﻣﺪ و اﻗﻮام داﺧﻠﯽ در ﺣﺎﺷﯿﮫ ی
ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان در اﺳﺎس اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﻋﺮاب ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ اﻓﺮاطﯿﮕﺮی و دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺮان در دوران آﺧﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﺧﺼﻢ ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد .از
درون ،طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻣﯽ
ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎورداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﯿﺮون آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺎه را
ﺧﻄﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺳﺮراه ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺴﺘﺮش طﻠﺒﯽ ﺷﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮫ و در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و در
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻣﻠﯿﻮن اﯾﺮان ھﯿﭽﮕﺎه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
و ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﮫ اﺳﺘﻤﺮارﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺻﺒﻐﮫ ای
ﻗﺎﺟﺎری ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ھﺪﻓﯽ ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﺟﺰ اﻟﻐﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﮐﺴﻮت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
٨۴

ﭘﮭﻠﻮی .از اﯾﻦ رو ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ دوﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻓﺮاطﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و
ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﭼﭗ را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﺨﻮاه را ﺳﺮﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ .در
ھﺮدو ﻣﻮرد ﺿﻌﻒ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ طﻮرﺑﺪﯾﮭﯽ در ﺑﺤﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وا ﻣﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ .اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻧﺎزل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺪم درک
ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر ،ھﺎﻟﮫ ای از وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮕﯽ را ﺳﺎﻣﺎن داده ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ را
در وﺟﻮد دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺼﺪﻗﯿﮕﺮی را ھﻤﭽﻮن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺴﺘﮫ و ﻋﻘﯿﻤﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺑﮫ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﮭﻤﺘﺮ از ھﻤﮫ وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮕﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﺑﮫ رژﯾﻢ وﻗﺖ و
ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ دﻟﺒﺴﺘﮫ ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﮔﺮﻧﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﭼﺮﯾﮏ ﻣﺂﺑﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﺪرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ دو دل اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺗﮑﯿﮫ زد .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺨﻠﺼﺎن ﭘﺎﮐﺪل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺑﺤﺮان ﺑﮫ ﯾﺎری ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدم ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ روﻧﺪ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی روﯾﺪاد
۵٧در ﻋﺮﺻﮫ ی داﺧﻠﯽ.
 .٣در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺘﺤﺪاﻧﯽ در ﺧﻮراﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﺮان ﻗﺪرت ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ ی اﯾﺮان ﻓﻘﻂ اﻣﺮی ﻧﺸﺄت
ﮔﺮﻓﺘﮫ از درون ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﻋﻠﻞ راھﺒﺮدی ،ﻣﻄﻠﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و اﺳﺮاﯾﯿﻞ و اﻟﺒﺘﮫ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن.
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه اﺗﮑﺎء ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺧﺼﻮص درزﻣﯿﻨﮫ ی ﻧﮕﺎھﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺶ
اﯾﺮان .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اطﻼع داﺷﺘﻨﺪ و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺟﺬب ﺳﺮان ارﺗﺶ
ﺑﮫ ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ و ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻼﺳﯿﮏ در اﯾﺮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺲ از روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ .ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺪﮔﻤﺎن
ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﻠﯿﻮن او و ﺳﻠﺴﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی را ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎﻋﮫ ی اﺧﺒﺎر دروﻏﯿﻦ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﯽ در اﺳﺎس در دوران ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪ و آﻧﭽﮫ ﺷﺎه ﭘﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ راھﺒﺮدی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﺎه ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺮدی اﯾﺮاﻧﺨﻮاه ﺑﻮد و ﺑﮫ اﯾﺮان و ﺗﺎرﯾﺦ آن دﻟﺒﺴﺘﮫ و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد اﻣﺎ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد.
.۴ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺤﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی  ۵٧ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺳﻮد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ای ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاھﯽ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان و اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان در ﻏﺮب و در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﺳﻮﯾﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان ھﻤﭽﻮن ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻋﻨﺎد و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر و
ﺗﻤﺪن اﯾﺮان در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ.
اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺎه در ﺟﮭﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ھﺴﺘﮫ ای ﺷﺎه را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او
را در ﺣﺪ و ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوﯾﺶ در ﺧﻔﺎ داﻣﻦ ﻣﯽ زد .اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﻋﺪه ای ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ اﺳﺎﺳﯽ .ﻏﺮﺑﯿﺎن و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﺳﺮاﯾﯿﻠﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻼﻣﻨﺎزع در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ھﻢ ﺟﻨﺎح دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎ و ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده ازﺟﻨﺎح
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ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه از دﯾﺮﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺿﺪ ﺷﺎه ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺟﺮأت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ آن را ﻋﻠﻨﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ اﺳﺮاﯾﯿﻞ از زﻣﺎن ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺗﺼﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺴﺖ
و ﻧﺎدﻗﯿﻖ .اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ رھﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ زﻋﺎﻣﺖ ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﺎھﻮ ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮫ ﺷﺪه اﯾﺮاﻧﯽ
ﺿﻌﯿﻒ ودر ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺷﺪه ﻣﯽ طﻠﺒﺪ .ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺧﺎطﺮه ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دوﺳﺘﯽ و
ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد طﻠﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﺎطﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺨﻮرد و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ آن ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﯿﻢ .اﺷﺘﺒﺎھﺎت
ِ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را از ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی
ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزدارد.
اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯿﺎن را در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح دھﯿﻢ .ﺗﻨﮭﺎ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﮭﺎی »ژورﻧﺎﻟﯿﺘﺴﯽ« ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﭼﻮن »ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ« ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﮐﮫ در
آﺳﺘﺎﻧﮫ ی »اﻧﻘﻼب  «۵٧ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ و رادﻋﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ ھﻤﮫ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد.
ﮔﺰارﺷﮭﺎی»ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﻓﻮﮐﻮ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .ﻧﮫ
از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﮫ وﯾﮋه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﮔﺎھﯽ دارد و ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ دوارﯾﮭﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی روزﻧﺎﻣﮫ ای و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎﯾﺶ آﻧﭽﻨﺎن ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ از زﺑﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .داورﯾﮭﺎﯾﺶ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی ﺗﮑﺮارﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻠﯽ و ﭼﭗ و ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺟﻮری ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯽ رود ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎوردارد و ﺑﮫ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﯽ .او از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ
ﭘﺮﺳﺪ »ﮔﻔﺘﺎرھﺎی« اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﭼﮫ ﻣﺴﯿﺮی را ﭘﯿﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺤﻮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎھﺸﺎن
ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻏﻠﺒﮫ ﭼﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .او ﮐﮫ ﺧﻮد واﺿﻊ »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﮔﻔﺘﺎر«
ﺑﻮد در ھﯿﭻ ﻣﻘﻄﻌﯽ از دﯾﺪارھﺎﯾﺶ ﻧﮫ ﺑﮫ روﻧﺪ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﮔﻔﺘﺎرھﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﺘﻨﺎ دارد و ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ درﻋﻤﻞ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺣﺪی ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺒﻮد از اﯾﻦ »اﻧﻘﻼب ﻣﻌﻨﻮی« ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .آﻧﭽﮫ او ﻣﯽ ﺟﺴﺖ »ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﯽ« ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻠﻮه و ﻧﻤﺎﯾﺶ
واﻗﻌﯽ اش ﮐﺎذب ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه .ﻧﻤﯽ دﯾﺪ اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر در ﻣﻨﺠﻼب ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺮدم
ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻨﺎن ﮐﮫ »ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ« ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﮭﺮان ﺟﻨﺎزه ھﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
و دﻓﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ ودﯾﻨﯽ ﻓﮑﺮش آﻟﻮده ﺑﮫ
ﺧﻮن ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ آﻟﻮده اش ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ دﯾﺪ و ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﻮﺻﯿﻒ او از
روﯾﺪادھﺎ ﻣﺼﺪاق »وﺿﻊ ﺷﯿﯽء در ﻏﯿﺮ ﻣﺎوﺿﻊ ﻟﮫ« ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی دروﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﻏﺮب و در ﺷﺮق ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ در
ﻣﺴﯿﺮی ﭘﺮورده و ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷﺪه ﺧﻼف ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ »روح ﮐﺎذب
زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﺣﺪی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد وﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺟﻔﺖ وﺟﻮرﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ھﺪﻓﯽ
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﻤﭽﻮن ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک واﻧﻤﻮدﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ آن ﺧﺼﻠﺘﯽ »ﻣﻌﻨﻮی« ﺑﺪﻣﻨﺪ.
» .۵روح زﻣﺎﻧﮫ« ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺼﻨﻮع ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮآﻣﺪ وﺿﻌﯽ طﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺑﺪﻧﮫ ی
روزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎذب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎھﻤﮕﻦ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد
ﮔﺮدآورد .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی »روح زﻣﺎﻧﮫ« در
ﻋﺼﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻓﻨﯽ دﯾﮕﺮی ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﺎذب و ﺟﻌﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .رھﺒﺮی ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ﺧﻮد آﺷﮑﺎرا ﮔﻔﺖ »ﺧﺪﻋﮫ« ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .و »ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ« ﮐﮫ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﮭﻤﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی »ﺟﻨﻮن« ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﻔﮭﻤﺪ در دام اﯾﻦ ﺧﺪﻋﮫ اﻓﺘﺎده
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ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ آن دل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ »ﺧﺮددﯾﺮرس« او
را ﺑﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدرﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد اﻧﺪﯾﺸﮫ ی »ﻧﻘﺪ« ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﻢ روﯾﮑﺮدی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ داﺷﺖ ،ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﺣﺪ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭘﺴﯿﻨﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
وﺿﻊ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺲ از ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه در
ﻣﻌﺮض داورﯾﮭﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿﺰ ﻗﺮارداﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی اﯾﺮان را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را
ﻣﻌﮑﻮس ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﻧﻮﻋﯽ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﮫ
ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺎﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷﺪ آﻏﺸﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺗﻨﺎﻗﺾ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮد از آﮔﺎھﯿﮭﺎی ﮐﺎذب و ﺟﻠﻮه
ھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن» .روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه ﺳﮫ ﺧﺼﻠﺖ
ﻋﻤﺪه داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد،دوم ﻋﻄﺶ ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﮫ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺖ و ﺳﻮم آﻧﮑﮫ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ اﯾﺮان را اﻟﮕﻮ ﻗﺮارداده
ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﻮﯾﺘﺒﺨﺶ ﯾﮑﮫ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺟﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی
رﻗﯿﺐ و ﻣﻌﻨﺎدی ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ دﯾﺪ.
دھﮫ ی ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ اﯾﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد،ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ
و ﺑﺤﺮان ﺧﻔﺘﮫ ی ﺗﻔﮑﺮرا در ﮐﺴﻮت آﺷﻮب و ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰی و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان رواج داد و ھﻤﮫ ی
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎذب ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ را ﺑﮫ ﺑﺤﺮان اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮐﺸﺎﻧﺪ و
ﮐﻮﺷﯿﺪ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻧﻈﺎم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزد .اﮔﺮ
ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﻌﺪ از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺮﺟﺎﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ اﯾﺮان از درون ﻓﺮوﻣﯽ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺟﻠﻮه ای ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ ﺑﮫ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ دل ﻧﻤﯽ ﺑﺴﺖ و آن را درﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه رواج
ﻧﻤﯽ داد،وﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻤﮫ ی ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن و ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺧﻼف رﯾﺸﮫ ھﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﻧﻈﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ را ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،واﮐﻨﺶ ﮐﺮد و در ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
آﺷﻔﺘﮫ و ﭘﯽ اﻓﮑﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و در ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .از ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد
ﺗﺎ  ١٣۴٢ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻮﻟﯽ دوراﻧﺴﺎز ﺳﺮﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ آن ھﻤﺎن »اﻧﻘﻼب
ﺷﺎه و ﻣﻠﺖ« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﻧﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ارج ﻧﮭﺎدﻧﺪ و ﻧﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﮐﮫ
ﺳﻮداھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮدرﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ وﻧﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ازﺳﮭﯿﻢ ﺷﺪن زﻧﺎن
درﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﺎر ﻣﯽ زدﻧﺪ  ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﻮل دوراﻧﺴﺎز ﺑﺮآﻣﺪه از اﺻﻮل
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮔﺸﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ در اﻧﺘﮭﺎز ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم را از ﭘﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﯾﺎری ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ
و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺿﻌﻔﮭﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ درﺳﺎل ۵٧ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪ .ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ واﭘﺲ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯿﮭﺎی ﺧﻮد راﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﺑﮫ وﺟﮭﮫ ای»ﻣﻌﻨﻮی« ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎھﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب را
درھﻢ آﻣﯿﺨﺖ و»ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ«را درﺷﯿﭙﻮراﯾﻦ ﺳﻨﺖ دﻣﯿﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ »روح آﺷﻔﺘﮫ ی
زﻣﺎﻧﮫ« ﭘﺎدرآورد و ﻋﻠﯿﮫ »ھﻤﮫ« وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ.
ﺑﮭﺎی اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺗﻦ دادن ﺑﮫ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺟﺎن و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺗﻦ
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺴﺎد و ﺑﯽ ﺑﺎوری را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺴﺘﺮد .روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺳﻮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﮫ روح زﻣﺎﻧﮫ از ﯾﮑﺴﻮﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺠﺪد ﺑﻮد و ﺳﻨﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ھﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺷﻨﺎور ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﺎور و ﻣﺬھﺒﯿﻮﻧﯽ
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ دﯾﻦ را ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﭘﺎس ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺠﺰه
داﺷﺖ.
.۶اﮔﺮ ﺑﺪﻓﮭﻤﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮔﺬرا دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »روح ﻣﻠﯽ«
از ﺧﺼﻠﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﮔﺬرا ﺑﻮدن را ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻮﺷﺪن ﻋﻨﺼﺮھﺎی اﺻﻠﯽ
»روح زﻣﺎﻧﮫ« ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺼﻠﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن »روح ﻣﻠﯽ« را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺠﻤﺎد و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن
اﻧﮕﺎﺷﺖ .ھﺮﮐﺪام را ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪی ﻧﺴﺒﯽ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻐﺮﻧﺞ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎرﻧﺪارم ،ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮﺣﺬردارم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮔﺬرا و ﭘﺎﯾﺪار وﺟﮭﮫ ای ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺧﺼﻠﺖ ﮔﺬرای »روح زﻣﺎﻧﮫ«اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ آﺳﺎن در ﻣﻌﺮض
دﺳﺖ-آﻣﻮزی) (manipulationو ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮑﺎری واﻗﻊ ﺷﻮد.درﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ی
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻗﻮای ﻣﻮﺟﻮد درﺻﺤﻨﮫ ی زورآزﻣﺎﯾﯽ و ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺠﻠﯽ »روح زﻣﺎﻧﮫ«
را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ »ﮐﺎذب« ﺑﮫ آن اﻋﻄﺎء ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ روح
طﺒﯿﻌﯽ زﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از»روح دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ی زﻣﺎﻧﮫ« ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮاز»روح
ﮐﺎذب زﻣﺎﻧﮫ « .ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﯾﺎری اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ظﺮاﻓﺘﮭﺎ را ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺎن »روح زﻣﺎﻧﮫ« را از »روح ﮐﺎذب زﻣﺎﻧﮫ «ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ .آﻧﭽﮫ » ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ« را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد،ﺑﻞ طﺮح ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﮫ ی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﻓﺮﯾﻔﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﺮد ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺟﮭﺎن
رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﺑﻨﺪد .ھﻤﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ اورا ﺑﮫ ﻣﻨﺠﻼﺑﯽ ﻓﮑﺮی اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ ﻣﻠﻐﻤﮫ ای ﺑﻮد از ﭘﺪﯾﺪه ای
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﻏﺮﯾﺐ .آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻣﯿﺎن او و ﯾﮏ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮﻏﺮﺑﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﮕﺬارد،ﺑﮫ ﺣﺪی درھﺰارﺗﻮی ﻟﻔﺎﻓﮫ ی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭽﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮی
»ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« از ﺳﻨﺘﮭﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺤﺮان زده ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫ ﮐﺲ را ﺑﮫ
درون آﺗﺸﮑﺪه ای ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺒﻠﻮر ﺷﻼق ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﯿﮑﺮه ی» ﺑﯽ ﺧﺮدی ﺗﻮده و
روﺷﻨﻔﮑﺮش«.
ﺗﺒﺼﺮه -ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان و ادﯾﺒﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ وﺟﮭﮫ ی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﺪار از
ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﺸﮭﻮر ﺷﺪه ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ارﺗﺒﺎط
»ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ« ﺑﺎ ﮐﻮﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط
»ﯾﻮرﮔﻦ ھﺎﺑﺮﻣﺎس« ﺑﺎ »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« در اﯾﺮان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ »رﯾﭽﺎر رورﺗﯽ« .و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن دﯾﺪارھﺎی
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ در ﭼﯿﻦ.
 .٧اﺻﻄﻼح »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺘﻨﮭﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﻧﮕﺸﺖ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را در ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺗﻤﺪن« ﺷﺎھﮑﺎر و اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی »ﻓﻮﮐﻮﺗﺴﺎوا ﯾﻮﮐﯿﭽﯽ« ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮدم،دﯾﺪم»٨٨.ﻓﻮﮐﻮﺗﺴﺎوا« ﺷﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼﻞ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻣﯽ آورد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ
ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ او »روح زﻣﺎﻧﮫ« راﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ »ﮔﺮاﯾﺶ زﻣﺎﻧﮫ« .اﯾﻦ »ﮔﺮاﯾﺶ« در واﻗﻊ
»روح ﻣﺮدﻣﺎن زﻣﺎﻧﮭﺎ«ﺳﺖ» .ﻓﻮﮐﻮﺗﺴﺎوا« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ روح زﻣﺎﻧﮫ »ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﺮ ﻋﺼﺮ اﺳﺖ« .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻮان و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ .از اﯾﻦ رو ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان دﺷﻮار ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ »ﻋﻮاطﻒ« ﻣﺮدم ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎﯾﯽ
در زﻣﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ،ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺎ
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اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن
اﺟﺎزه داده ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ٨٩«.
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ داورﯾﮭﺎ راﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﮕﺎﺷﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮداﺷﺖ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای را ﺑﮫ اﺟﺮاﺑﮕﺬارد .آﻧﭽﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ»روح ﮐﺎذب زﻣﺎﻧﮫ« ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ آﻧﭽﮫ »ﻓﻮﮐﻮﺗﺴﺎوا« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آن ھﻢ
در دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺑﮫ اوﺿﺎع طﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره دارد .در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ »روح ﮐﺎذب زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ﺑﮫ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪه ای داﻧﺴﺖ
دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه و ﻣﺼﻨﻮع .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎذب درﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
 .٨اﯾﺮان ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺤﺮان اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻓﮑﺮی دراﯾﺮان
ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﻌﯿﺎرھﺎی وﻓﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺪﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺳﺮ ﺷﻤﺎری از اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎ
ﺑﮫ ھﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ .ﺑﺤﺮان اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻮطﮫ ور ﺷﺪن در درﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ .ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ درﻋﺮﺻﮫ ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ،ﺑﻞ ھﻤﺪﻟﯿﮭﺎی ﻣﻠﯽ درﺳﻄﻮح
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺰ ﺳﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ اراده ی
ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﭘﮭﻨﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در
ﺳﺮاﺳﺮ زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﯿﺰ از ﺣﯿﺰ اﻧﺘﻔﺎع
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮭﺎی ﮐﺎری در
اﺧﺘﯿﺎرﻧﺪارم .از اﯾﻦ رو ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ اﺷﺎره و ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ،ﺧﺼﻠﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ورزی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺮه
ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﺣﻮزه ای ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ را در ﻧﻈﺮدارم ﮐﮫ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد .آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻣﺎ درواﻗﻊ دو وﺟﮫ دارد .ﯾﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدن از اطﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎراﺳﺖ در
ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ دوره ی ﻣﻌﯿﻦ؛ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ داده ھﺎ و اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزآراﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ و آﮔﺎھﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﺎراﯾﯽ ﺑﺎزآراﯾﯽ ﻓﮑﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻓﻘﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﮭﺮاﺳﺪ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ وﺟﮫ دوم اﺳﺖ ﮐﮫ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ﻓﮑﺮ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺎدراﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ دوره ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎزﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﻧﺘﺮﺳﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎزآراﯾﯽ
ھﻮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدش را در ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ھﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ
ارج ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ از ﭘﺬﯾﺮش داده ھﺎی ﻧﻮ ھﺮاﺳﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺑﮫ واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی
راه را در ﺿﻤﻦ ﺑﺮ رواج دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ وﻣﯿﺪان ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎطﯽ را ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﻊ آﮔﺎھﯽ ﻣﻮﺟﻮدش را اﻣﺮی ﻗﻄﻌﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﺪاﻧﺪ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ
اﺳﺘﻤﺮارﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ آﮔﺎھﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اش دل ﺑﺒﻨﺪد و از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮآﮔﺎھﯽ
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آﺳﺎن ﺑﮫ دام ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺴﺘﮫ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ آن را آﮔﺎھﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .در واﻗﻊ در
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﻊ آﮔﺎھﯽ دارد اﻣﺎ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﺑﺴﺘﮫ ای اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺎرور و اﯾﺴﺘﺎ.
آﮔﺎھﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺴﺘﮫ و ﻋﻘﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎطﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎطﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد در ﻋﻤﻞ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺮﺻﮫ ی ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎطﯽ
را ﺗﻨﮓ و ﻧﺎزا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺎھﻢ ﺗﺎزه را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮﺧﻮد را در زﺑﺎن ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،در ﭘﮭﻨﮫ ی ﻋﻤﻞ از آن رو ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﻼق ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی و
ﻣﮭﻤﺘﺮ از آن ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺟﻤﻌﯽ از رﯾﺸﮫ و ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺪﺷﮫ دار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺑﺤﺮان اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﺧﺎص از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﮔﺎھﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﻧﺘﯿﺠﮫ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .دراﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪﺑﮕﺬارم و آن اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد آﮔﺎھﯽ ﭘﻮﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮد .آﮔﺎھﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﺸﻮده ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻮل اﻧﺪﯾﺸﮫ،ﺗﻨﮭﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ داﻣﻨﮫ ای ﺧﻼق ﺟﮭﺖ ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﮭﺰ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﻧﻈﺮی-ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ راه
ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﻓﺮاھﻢ آورﯾﻢ .ﺻﺮف ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ راه و روﯾﮑﺮدی
درﺳﺖ رھﻨﻤﻮن ﺷﻮﯾﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﺮان ﻓﻘﺪان ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی
ﻧﻈﺮی در ﺟﮭﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ھﺮﮐﺲ ﺑﮫ زﻋﻢ ﺧﻮد ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ آﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻈﺮی روﺷﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و آﺷﻔﺘﮫ
ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ راه را ﺑﺮﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ درﺳﺖ و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی
ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺷﻔﺎﻗﯿﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﻢ .ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد
ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان روﯾﺪاد ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ »ﮐﻮدﺗﺎی « ١٢٩٩اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻀﻞ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﯿﺴﺖ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای را ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﯾﺎ
از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ دورﻧﮕﺎھﺪاﺷﺖ .ﺻﺮف اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎری از ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﮭﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ را ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎزم ﺗﮭﺮان ﺷﺪه
اﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ ی ﻣﺸﮭﻮر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎ »اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ« ﻣﺪﺧﻠﯽ را اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻮدﺗﺎی ٩٠.«١٢٩٩
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺴﺘﮫ و از ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻣﯽ رود ﺟﻠﻮه ای ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و درﮐﺴﻮت ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد را ھﺪف ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺘﯿﺰی
درآﯾﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ھﻤﺎن ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞ را در »اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎی« اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن
درﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ دارد ،ﺑﻞ ﮔﻮﯾﯽ از روی ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺨﮫ
ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ از ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﻣﯽ رود و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ .ﻧﻘﺶ دروﻏﯿﻦ ژﻧﺮال
»آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ« ﺑﺎ ﻏﻠﻮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد وﺳﯿﺪ ﺿﺎء ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل»اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ« وﻣﻨﺒﻌﺶ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﯾﮑﺒﺎر ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدم »اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ«
.See:Encyclopedia Iranica. COUP D’ETAT OF 1299/1921. Vol. VI, Fasc. 4, pp.351-354
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ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد .در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻣﺪﺧﻞ »ﺗﺌﻮری ﺗﻮطﺌﮫ«
ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻮدم.
ﺑﺮاﺛﺮ روﯾﺪاد ١٢٩٩ﺷﻤﺎری از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻗﺪرت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎرﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی از
طﺮف ﺷﺎه ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﺻﺎدرﺷﺪ و وزارت ﺟﻨﮓ ﺑﮫ »ﻣﺎژورﻣﺴﻌﻮدﺧﺎن ﮐﯿﮭﺎن« ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﻧﮫ ﺑﮫ
رﺿﺎﺧﺎن  .ﻧﮫ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪ و ﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺷﺎه و وﻟﯿﻌﮭﺪ از ﮐﺎﺧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎخ دﯾﮕﺮرﻓﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ از اﯾﺮان ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﻮذﺷﺎن را از
ﺗﺪاوم ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و
آرام ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻣﻼﻗﺎت و دﯾﺪار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﺑﺎ »اﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ«
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ.آن ھﻢ ﻧﮫ در ﺧﻔﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران رﺿﺎﺧﺎن .آن ھﻢ درﯾﮏ ھﺘﻞ.
اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﭘﺸﺖ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی رﺿﺎﺧﺎن
ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در آﻏﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی
رﺿﺎﺧﺎن را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ او زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ » :ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ورود آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ و اﺧﺮاج روسھﺎ ،روزی آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﮫ آﻧﺎن »ﺗﻮﺻﯿﮫ« ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﻮﻧﺪ .در ﺟﻮی ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن از
ﺻﻼﺑﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﮫ آﻧﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﺸﺎن )اﺣﻤﺪﺷﺎه( ھﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر
را از ﯾﮏ اﻓﺴﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد٩١«.
اﮔﺮﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ وﻣﺸﺎﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در آﻏﺎز ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ وﺑﮫ ﻋﺰل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﺷﺎه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﮫ »ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان« ﻣﺸﮭﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﮭﺮان
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ را طﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ »ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ١٢٩٩ﺳﺨﻦ از ﮐﻮدﺗﺎ
رﻓﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ٩٢.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺷﻮاھﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ از اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ
دورﻣﯽ ﺷﻮم .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ
ﮐﺎذب ﺳﺎﻣﺎن داد و ﺑﮫ ﻣﺪد ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮑﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ »ﺷﻌﻮر ﮐﺎذب« آراﺳﺖ؟ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮﻧﺘﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ،آﮔﺎھﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮددارد ﮐﮫ ﺻﺮف آﮔﺎھﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺎزه رﺿﺎﺧﺎن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در روﯾﺪاد  ١٢٩٩ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﺎ »آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ« دﯾﺪار ﻣﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪاری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ روﯾﺪادھﺎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻮق دھﺪ؟ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﮐﮫ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ از ﺷﻤﺎل اﯾﺮان و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ
رﺿﺎﺧﺎن را ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮه ﮔﺮﺳﺎﺧﺖ؟
در ﻧﻤﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه ﯾﺎدﮐﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﮫ
ﻣﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻗﺖ ﻧﺴﻨﺠﯿﻢ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺗﻮطﺌﮫ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام
ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دودﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ دودﻣﺎن
ﭘﮭﻠﻮی .از ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﻣﺸﺮوطﯿﺖ »ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ« .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
را ﮐﻨﺎرﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪداﺷﺖ .ﺳﯿﺮ
. ٩١ﻧﮏ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﯽ و وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﮐﺎرﮔزاران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺗﮑﺎری ﻣﯽ ﺷود.
. ٩٢ﻧﮏ.دﮐﺗر ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن ﻧواﯾﯽ .ﻓﺗﺢ ﺗﮭران.اﺳﻔﻧد .٢۵٣۶اﻧﺗﺷﺎرات ﺑﺎﺑﮏ.ﺻص .٩٢-۵
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ﺗﺤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ذﮐﺮ درﺳﺖ روﯾﺪادھﺎی ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﺑﮫ دﺳﺖ دھﯿﻢ ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﯾﺎری دھﻨﺪه ﺑﮫ درک ﻣﺎ از آﻧﭽﮫ
ﮔﺬﺷﺖ.
 .٩اﻧﺠﻤﺎد ﻓﮑﺮی در ﺣﻮزه ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﺳﯿﺮ ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﺑﺴﺘﮫ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﯾﺎ ﺟﺒﮭﮫ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻓﻠﺞ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﮫ داده ام .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻧﺨﺴﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان طﺮح ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دارﻧﺪ وﻗﺘﯽ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻤﻨﺎھﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﺮدم ﺧﻮد وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد را
ﻓﺎرغ از زدوﺑﻨﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ وﺗﺤﻮﻻﺗﯽ رﯾﺸﮫ ای را ﻣﯽ طﻠﺒﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﮫ
ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ راﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ در اﯾﺮان طﺮح ﮐﺮدم .اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و از »ﺟﻨﺒﺶ
اﺻﻼﺣﯽ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮕﻨﺎﻧﺸﺎن در داﺧﻞ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ھﻢ از ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻄﻼح »اﻋﺘﺮاض« ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻞ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮد ﺳﺨﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ دﺳﺘﺸﺎن روﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای آﻧﮑﮫ از
ﻏﺎﻓﻠﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ رﻧﺪاﻧﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺻﻼح طﻠﺒﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺳﺮﮐﻮب ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
ﻧﺎﻣﺰدان اﺻﻼح طﻠﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ را ﻧﯿﺰدراﻣﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ﺣﺼﺮ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ھﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٨٨را ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺠﺎزاﺗﮭﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﺤﮑﻮم
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در
ﺗﮭﺮان ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب آﺷﮑﺎر ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ.
»اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو در ﻓﮑﺮ ﺣﺮاﺳﺖ از ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪات
ﻓﺮاوان ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.آﻧﭽﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮔﻮاه ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ای ﺑﻮد از اﻣﮑﺎن اﺻﻼح در ﺳﺎﺧﺘﺎر رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ .ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
را »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺎن ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﻀﺎﯾﯽ روﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از »ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن« ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ  ،اﺻﻼح طﻠﺒﯽ درون ﺳﺎﺧﺘﺎری زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻣﺮدم از
داﺷﺘﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آن ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود.
»اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« ﺗﻤﺎم ھﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺼﺮ ﮐﺮوﺑﯽ-ﻣﻮﺳﻮی ﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ
طﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ »روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺎ
ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺨﺪوش »روح ﮐﺎذب« ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و واﻧﻤﻮد ﺳﺎزﻧﺪ اﮔﺮ »ﺣﺼﺮ«ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪﻣﺮدم ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل اﺳﺖ .دﯾﺮ ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻼف ادﻋﺎﯾﺸﺎن در ﺷﻤﺎری از ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ
اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ و ﻣﺮدم ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اوج اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ و ﻋﺪم
اﻋﺘﻤﺘﺪ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ در ﺧﯿﺰش ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ای دردی ﻣﺎه  ١٣٩۶ﻓﻮران
ﮐﺮد و اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رژﯾﻢ آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره و در ﺑﺎره ی ﺷﻌﺎرھﺎ ﺟﻨﺒﺶ  ٧دی  ٩۶ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻮﺷﺘﮫ ام .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اھﻤﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد» .روح زﻣﺎﻧﮫ« را ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺳﺎﺧﺖ و »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« را
٩٢

ھﻤﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ »اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن« .دو ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﺎورھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ .ﯾﮏ ﺷﻌﺎر »رﺿﺎﺷﺎه روﺣﺖ ﺷﺎد« ﺑﻮد ،و دﯾﮕﺮی ﺷﻌﺎر»اﺻﻼح
طﻠﺐ،اﺻﻮل ﮔﺮا ،دﯾﮕﮫ ﺗﻤﻮﻣﮫ ﻣﺎﺟﺮا«!
اﮔﺮ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﻓﺎرغ از
ﺑﺮﭼﺴﺒﮭﺎی ﮐﺎذب ،ﺑﮫ ژرﻓﺎی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺗﮑﺎءﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
و رھﺎ ازﺣﺼﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و از ﭼﯿﺰی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ«
ﻣﺪﻋﯽ ﺣﺬف آن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد و ﻣﺪام ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺖ ھﻤﮫ ی
ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ  ٧دی  ٩۶ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ ی ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ دی  ۶٧در رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن درﺳﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﯿﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﺧﺼﻠﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
از ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﺑﮫ ﺑﻌﺪ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ از ﯾﮏ »روح زﻣﺎﻧﮫ« ای ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎ و
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎت دارد از ﺗﻤﺎم ﮔﻔﺘﺎرھﺎی دوران ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮫ ی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب.
 .١٠ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻼط ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی
ﻣﺪﻧﯽ،ﺻﻨﻔﯽ،ﺣﺮﻓﮫ ای و ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻗﺪرت و ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺣﻀﻮری ﻣﻠﻤﻮس داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ درﻧﻤﯽ
آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﻣﺮدم اﻣﯿﺪی ﺗﺎزه دارﻧﺪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ را در ﭘﺸﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎﯾﺸﺎن
طﻠﺒﺎن درون ﺳﺎﺧﺘﺎی ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽ
ﻗﺮارﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺗﺎزه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻼح
ِ
ﺧﻮاھﻨﺪ.اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﮫ ﺗﺎزه از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻞ
ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را از ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .در درون اﯾﺮان اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺎن ﻧﺪارد و
ﻣﺮدم ھﺮ ﺑﺎرﮐﮫ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﮔﺎﻣﮭﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ ﺟﮭﺖ ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ-
دﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در ھﻤﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﻣﺪﻧﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﻮخ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﺷﻮرﺷﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوزﻣﯽ دھﻨﺪ .ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ دﯾﮕﺮ در
اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی رﺳﻤﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ورای ﻗﺎﻟﺒﮭﺎی ﻋﻘﯿﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﺻﮫ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﻧﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
زﻧﺎن وﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮه ای ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ زن ﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب)ﺷﺎھﺮﺿﺎ( روی
ﺳﮑﻮﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎد و روﺳﺮی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﺰاض ﺑﮫ ﺣﺠﺎب دور ﺳﺮﺧﻮدﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺳﺎده ﻣﻮﺟﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﮭﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﻮق داد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺟﻠﻮه ای ﺗﺎزه از ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ را وارد ﺻﺤﻨﮫ ی اﻋﺘﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﻓﺮدﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻗﺎدراﺳﺖ ﺑﺎ
اﻋﺮاض ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﺟﺎ
ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ھﺮ ﻓﺮد اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ ھﻢ دارد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺨﺖ رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻓﺮدی از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺮدد ﺗﺎ از ﺟﻤﻊ ﺟﻠﻮه ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﻼق ﺟﻤﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ھﺮ ﻓﺮد
ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺟﻤﻊ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻠﮭﺎی اﺑﺘﮑﺎر ﻓﺮدی ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﮫ در »روح ﮐﺎذب زﻣﺎﻧﮫ« ﮐﮫ ﭘﺪﯾﺪه ای
اﺳﺖ در واﻗﻊ ﻣﺼﻨﻮع و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه» .روح ﮐﺎذب« ﺑﺎ ﺧﻮد »ﺗﻮده ی ﮐﺎذب« ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﮔﺮﻓﺘﺎرﺧﺪﻋﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد» .روح زﻣﺎﻧﮫ« در درون ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻧﻘﺪ را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و از ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺬﺷﺘﮫ
و ﺣﺎل ﺑﯿﻤﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻧﻘﺪ ،ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﻓﺮد از ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﺪ و ﻓﺮد را از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻨﺘﮭﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ رھﺎﻧﺪ و اﺑﺘﮑﺎرﻓﺮدی را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ
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و ارج ﻣﯽ ﮔﺬارد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻓﺮد و روح ﻓﺮدی از ﻗﻔﺲ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮھﺪ،ﻣﯿﺪان ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﻓﺮدی و اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻊ ﺧﻼق وﺳﻌﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
» .١١روح زﻣﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان را ھﻤﭽﻮن ﻣﻔﮭﻮم و واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎرورﺳﺎﺧﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ھﻮﯾﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ﯾﺎدﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺪاری
از آن را وظﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﮫ »اﻣﺖ« ﺑﮫ ﺷﻤﺎرروﻧﺪ اﮐﺮاه دارﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻧﮭﺎن
ﺧﻮد ﻣﻔﮭﻮم »ﺷﮭﺮوﻧﺪی« را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
در ﻣﻔﮭﻮم »اﻣﺖ« ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻋﻨﺼﺮ وﻻﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ آﺣﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﻨﺪه ی اﻣﺖ ﺑﺎھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﮫ ﮐﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﺳﺎس ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ
ﺑﯿﺎن اﻣﺮوزﯾﻦ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ روز اﻓﺰون ﺑﮫ اﯾﺮان ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﮭﺮوﻧﺪی را رواج ﻣﯽ دھﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﮭﺮوﻧﺪان روﻧﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻟﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺬھﺐ و
ﻣﺮوﺟﺎن ﻣﺬھﺒﯽ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺬھﺐ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ھﯿﭽﮑﺲ
ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺬھﺒﯽ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ھﯿﭽﮑﺲ ھﻢ ﺑﮫ
ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان
ﻣﺬاھﺐ دﯾﮕﺮ رﺟﺤﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ و واﺣﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﺮان و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ آن .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی از
اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺷﮭﺮوﻧﺪی .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﯿﺰش ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﯿﺰش در ﻋﻤﻞ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺖ.اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﺰداﯾﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎری ﻣﯿﺎن ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدھﺎ راﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﻖ آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »روح زﻣﺎﻧﮫ« از ھﻤﮫ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮازﯾﻨﯽ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
.١٢اﯾﺮاﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻨﮭﺎ وﺟﮫ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ی »روح زﻣﺎﻧﮫ«ی ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺷﺎه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺖ .ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺧﻮاھﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺟﺮای ﻗﺪرت
در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای ﺗﺤﺪﯾﺪ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان
ﻋﺎدی ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻮزه ی اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺸﺎن از ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻘﺎم
وﻻﯾﺖ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﻧﯿﺎﺑﺖ دارد و ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮔﻔﺘﮫ و ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
در ﻣﺸﺮوطﮫ ی ﻧﻮﯾﻦ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﺿﻮح در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرﺗﯽ
ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس و ﺧﺎرج از اراده ی ﺑﺸﺮ.
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از اﯾﻨﺠﺎﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮫ دو ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺘﻌﮭﺪ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮﻓﯽ راﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و دودﯾﮕﺮ دﻟﺒﺴﺘﮫ
اﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ھﻤﭽﻮن ﻣﺮﺟﻊ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺮان.
در ھﺮدو ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ ﺣﺪ اﻗﻞ از ﺳﮫ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی
دارد :ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ،دوم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت اﺳﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ،وﺳﻮم آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﯽ وآﮔﺎھﯽ ﺧﻮاھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻣﺸﺘﺮک
ھﻤﮫ ی ﺳﺎﮐﻨﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﮫ در اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰﯾﻨﺪ و ﭼﮫ در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮان
ﻗﺮارداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﺟﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻖ ﺗﺎزه ای در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻣﮑﺘﻮم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ» .روح زﻣﺎﻧﮫ« از ھﻤﮫ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺿﻮح ﺗﻌﮭﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
.١٣اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ را ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ درآورﯾﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﮭﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و از راھﯿﺎﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﮭﺮاﺳﯿﻢ و دﻻوراﻧﮫ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در
اﺳﺎس ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﯾﺮاﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﺮآﻣﺪه دردوران ﭘﮭﻠﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﭘﮭﻠﻮی .اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﯾﺮاﻧﺨﻮاھﯽ از ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و
در دوران ﭘﮭﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻓﺮوﻏﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺮوی
و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﭘﺮورش اﯾﺮاﻧﺪوﺳﺘﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .آﻧﭽﮫ در دوران ﭘﮭﻠﻮی رخ داد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
ﺷﺪن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ﺑﻮد در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪﻧﺸﺎن در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﻠﯽ.
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﯾﺮاﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺗﻤﺪن اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﻮی ﺟﮭﺎن اﻋﺘﺒﺎر و ھﻮﯾﺖ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﮐﻢ ﺑﮭﺎ داد ﯾﺎ از آن ﮔﺬرا ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ﯾﺎ در دادوﺳﺘﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
روزﻣﺮه ﺑﺎ آن ھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺘﺎرﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ دروﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی ﻓﺎﺧﺮ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺟﻠﻮه ای درﺧﺸﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺮھﻤﮫ ی اﯾﺮاﻧﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ
را ﺿﺮور ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ھﺮ ﻧﻮع ﮔﺬاری از »ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﺎﮐﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ھﻮﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻔﺖ ﻧﺸﻮد و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﻤﺪن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﮭﺎن ارج ﻧﻨﮭﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﺎرﺗﮭﺎ وﮐﯿﻨﮫ ﺗﻮزﯾﮭﺎﯾﯽ زﯾﺎﻧﺒﺎر و ﮐﻮر رو ﺑﮫ رو ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺎم وراﺗﺮ از ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم
اﯾﺮان را ﮐﮫ در راه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ھﺎی ﮐﻮﺗﮫ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎﻻﯾﻨﺪ و اﯾﺮان را از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﯽ
و ﻋﻈﻤﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را در اﯾﻨﺠﺎﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرم.
اﯾﺮان اﻣﺮوز در ﻋﺮﺻﮫ ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ درﻣﺎﻧﺪه ی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ
ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪه دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﺎﻧﻊ ھﺮﺳﮫ ،ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ راﯾﺞ در
ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﺮان ،ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯽ در ﺣﻮزه ی اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ از اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮم
و ھﺮ ﯾﮏ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ روﺣﯿﮫ ی راﯾﺞ و ﮔﺴﺘﺮده ی »ﻓﺌﻮداﻟﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻮداﻟﯿﺴﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ درھﻢ ﻓﺮورﻓﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﺑﺮﺟﺎﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ« .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻌﺮف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻮزه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﻮاه اﯾﺮاﻧﯽ،ﺧﻮاه ﺧﺎرﺟﯽ .اﯾﻦ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ھﺮ
ﺣﻮزه ی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﯾﺎ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮآن.
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ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ در اﺳﺎس از درون
روﺣﯿﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺪﯾﺪه ای ﭼﻮن »ﺣﻮزه ی ﺣﺰﺑﯽ« در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺰﺑﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ از روﺣﯿﮫ ی ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ
ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺟﺎری ﺑﻮد ،ﺑﻞ در ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب ﻣﻠﯽ و ھﻤﺴﺎﯾﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻮزه ھﺎی ﻗﺪرت را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺮآﺧﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺪﺑﺮﻣﯽ اﻓﺮاﺷﺖ
و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ از راه ﮐﺮﺳﯿﮭﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﻨﺪد .اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺪه ای
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮاه اﯾﺠﺎد اﺣﺰاب ﺑﻮد ه اﺳﺖ و ﺗﺤﺰب از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
در اﯾﺮان ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺳﺨﻦ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود .روﺣﯿﮫ ی »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ« و ﻗﺪرت ﺑﺮآﻣﺪه
از آن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺮ ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از درون ﺑﺤﺜﮭﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر
»ھﺎﺑﺮﻣﺎس« از درون ﮐﻨﺸﮭﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﻗﺪﺑﯿﻔﺮازد .ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎری از ﻓﺌﻮداﻟﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ و ﻣﺮﯾﺪﭘﺮوری
ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎی ھﻮاﺧﻮاه ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ھﺮ ﮐﺸﻮر و ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی زﻣﺎﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺌﻮداﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه
ﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮوزﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻨﮭﺎن« ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدم ﻧﮫ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زد وﻧﮫ از ﺣﻀﻮر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی درﺑﺎری ﻣﺘﺸﮑﻞ وھﻤﺒﺴﺘﮫ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم از اﯾﻦ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻢ
دارد از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﻠﯽ وﺗﻤﺪﻧﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻣﺸﺮوطﮫ ی ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎذب و ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ
و ﺗﻮاﻧﮭﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان را از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎزدارد.
دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ دﯾﻨﯽ ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ از درون ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﮔﺬار
ﺗﺎرﯾﺦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺸﯿﻊ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﺪد ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻮﻋﯽ از اﺟﺘﮭﺎد و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ را زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮدی ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮد از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮھﺎت ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺗﺸﯿﻊ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد از وﺟﻮھﺎت ﻣﺮدم اﺳﺘﻤﺮار ﺣﯿﺎت ﺧﻮد
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺸﺘﻦ
وﺟﮭﮫ ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯿﺪان داده اﺳﺖ و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ واﺣﺪﺑﺮاﻧﺪ و
ﻣﻘﺎم »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ« را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮﺟﻊ »وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﺟﺎﺑﯿﻨﺪازد .اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﮫ در ﺿﻤﻦ ﻣﻠﮭﻢ
اﺳﺖ از ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻨﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺘﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ
ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪ .ﺣﺎﻻ ﻧﻈﺎﻣﯽ »روﺣﺎﻧﯽ« دارﯾﻢ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل ھﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را
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ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ را ﺑﮫ
ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ آورد .آﻧﭽﮫ اﮐﻨﻮن اھﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ﺑﮫ ﻣﯿﺰان در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ ازﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد دﻓﺎع ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد
ازﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﺳﺎده ﮐﮫ آﺑﺮوی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده
اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺤﺮان ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪت ﺑﮕﯿﺮد،روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ در درﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻏﻮطﮫ ور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﺮان اﮐﻨﻮن وﺟﮭﮫ ای در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺪارد.آﻟﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮاھﯽ و ﻣﻨﺠﻤﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻦ ﺑﮫ ﻓﻘﮭﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﺴﺪاد ﻓﮑﺮی .در ﻋﺮض اﯾﻦ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﺮان ھﯿﭻ اﺑﺪاع و
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﻘﮭﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ی دﯾﻦ ﺑﮫ طﻮر اﻋﻢ .روﺷﻨﻔﮑﺮی
دﯾﻨﯽ اش ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﻠﻤﻮس و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﮑﺮد .در رؤﯾﺎھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﺟﺪی در اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪن در ﻏﺮب ﺑﻮد ﻧﮫ در ﻣﯿﺎن دﯾﻨﺪاران و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻤﯿﮫ ی ﻗﻢ ﺑﺮاﺛﺮ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی آﯾﺖ ﷲ ﺣﺎﺋﺮی و ﻣﺴﺎﻋﺪت رﺿﺎﺷﺎه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از ﻧﺠﻒ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﺪدرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ درﺳﺖ در دوران
رﺿﺎﺷﺎه از ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺮدﯾﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﮫ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﺠﻒ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ« .اﯾﻦ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ دﯾﻨﯽ
رﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری
رﯾﺎﺳﺘﯽ و ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد واﺑﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﻋﺸﯿﺮﺗﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﺟﺤﺎف ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ وﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺑﮫ ﺣﻘﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ».ﻓﺌﻮداﻟﮭﺎی ﻗﻮﻣﯽ«ﮐﮫ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻧﻮداه ھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﻗﻮام ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﻣﺪه اﻧﺪ وﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺎ دﻓﺎع ازطﺮح »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را از اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .دو ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﮐﺮد و ﺑﻠﻮچ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﻗﻮام ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن از ﻧﻈﺮ اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻔﻮس ﺑﺮاﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺰرﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺎ را از ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﻮق اﯾﺸﺎن دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ
ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد .ھﻤﮫ را ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ اﻗﻮام از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اوﻟﻮﯾﺖ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺮ زﺑﺎﻧﯽ را و ﺷﻤﺎری ھﻢ ﻣﺴﺎوات دﯾﻨﯽ را دارای اھﻤﯿﺖ درﺟﮫ ﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری را ﻣﮭﻢ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻓﺎه و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻐﻠﯽ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ اﺣﺘﺮام
ﮔﺬاﺷﺖ وﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ درﺳﺖ آﻧﮭﺎ روآورد .در ﺿﻤﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﻨﺪارھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ رواج ﻣﯽ دھﻨﺪ
و ﺧﻮد را ﻗﻮم ﯾﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺒﺎﻧﮫ
ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ھﺮ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ اﺻﻞ
ﮐﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺮاﺑﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ اﯾﺮان.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزدادﻧﮭﺎی ﮐﺎذب ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺬر ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ
روﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ دھﺸﺘﻨﺎک ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
آﺳﺎن ﺑﺮای ﺧﻮددﺳﺖ وﭘﺎﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزان ﻣﺪام ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن
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ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ آﺳﺎن ﺑﺘﻮان ﮐﺴﺐ ﺷﮭﺮت ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻗﻮم ﮔﺮاﯾﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزان ﻗﻮﻣﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﺷﮭﺮت ﺳﮭﻞ اﻟﻮﺻﻮل دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺎرھﺎی
آﺳﺎن ﭘﺴﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻨﺎن را ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﻠﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﭼﻨﺪان ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ.
ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ﺑﺎطﻞ ﮐﮫ ﻋﺪه ای ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺎداﻧﯽ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻔﮭﻮم و اﺻﻄﻼح
ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻠﺘﯽ واﺣﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺻﻄﻼح ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در
اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻤﮫ ای اﺳﺖ از زﺑﺎﻧﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ .در ھﻤﺎن زﺑﺎﻧﮭﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮدداﺷﺖ و دارد ﮐﮫ
ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻠﺖ« را ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻄﻼح ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﻧﺪارد.
ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ی ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در داﺧﻞ
ﻣﺮزھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮزھﺎ در طﻮل زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﮔﺎه ﺑﮫ طﻮرطﺒﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻮدار از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺮزھﺎﯾﯽ طﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺎه ﺑﮫ زور ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺧﺎﺻﮫ در طﻮل ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ
ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻣﺮزھﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮزھﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان دﻟﺨﻮاه ﺑﮫ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺖ.
در اﺟﻼس ﻟﻨﺪن راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎدآورﺷﺪم ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﭘﮭﻨﮫ ی اروﭘﺎ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺣﺘﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ژاﭘﻦ ﯾﺎ ﮐﺮه ﮐﮫ ھﻤﮕﻨﯽ
در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺮدم دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﮫ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎﻧﯽ و ﭼﮫ از ﻧﻈﺮ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮآﻣﺪن ﻣﺮدﻣﺎﻧﺸﺎن .ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ .اﮔﺮ ﻣﺎ درﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﻧﺸﮑﺎﻓﯿﻢ
دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻔﺎق و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآورﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺘﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﯾﺪارﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل دﺧﺎﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﻮم ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﮫ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ«
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ھﺮﮔﺎه آن ﻗﻮم ﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﮐﺸﻮر-ﻣﻠﺖ ﮐﮫ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد،
ﺑﺨﻮاھﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺒﯽ ﺑﺮﺑﯿﻔﺮازد.
ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﻌﻀﻞ ﻗﻮﻣﯽ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﯾﺎ ﻋﺪم
ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ،ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و داوطﻠﺒﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ای در درون ﯾﮏ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻤﺪﻧﯽ در ﮐﻨﺎر
ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻤﻊ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﻨﺪ .ﺗﺼﻮر
ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺒﯽ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ  ،ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺧﻮﻧﺒﺎر .ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﻗﻮام ﮐﮫ در ﭘﺮﺗﻮ »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ
ﻧﮭﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ھﻤﭽﻮن »دوﻟﺖ
ﻗﻮﻣﯽ« در اﻧﺘﮭﺎز ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ و در
ِ
ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ« ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ درازﻣﺪت ﺗﻤﺪﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺨﺎطﺮه ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﻣﻘﻮﻟﮫ ی »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ«ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ﺗﺎ ﻧﻤﻮدھﺎی رواﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻣﯿﻞ
ﺑﮫ ﻗﺪرت طﻠﺒﯽ در ﺣﻮزه ای ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ را ﺷﻔﺎف ﮔﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدم در اذھﺎن ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﮭﮫ ای
ﮐﺎذب ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﮔﻮﻧﮫ ای
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﻮر آن در ھﯿﺄت »ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ ﮐﺎذب« ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻮع از ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﮑﺘﻮب اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﮫ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﯿﺎراﯾﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺟﺨﻮاھﯽ .اﯾﻦ ﺑﺎﺟﺨﻮاھﯽ ﯾﮑﺒﺎر در ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎھﺰاده
رﺿﺎﭘﮭﻠﻮی ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﯾﮑﺒﺎر ھﻤﭽﻮن وﺳﯿﻠﮫ ای ﺟﮭﺖ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد و »رﻓﻘﺎ«.
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ﮐﺴﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و اﻣﯿﺪوار ﺳﺎزﻧﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ »ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎﭘﮭﻠﻮی«
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ ﺣﻖ او را ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪر اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ ارج ﻧﻤﯽ ﻧﮭﻨﺪ و ھﻢ ﺧﺮده ﮔﯿﺮان
و ھﻮاﺧﻮاھﺎن »ﺟﻤﮭﻮری ﺗﺨﯿﻠﯽ« ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ اﯾﺮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﮐﺴﻮت »ﺟﻤﮭﻮری« ﭼﮫ
ﻣﺨﺎطﺮاﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺑﺨﺮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ »در ﮔﺬار« ﯾﺎ »در واﻗﻊ« آن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ«ی ﺧﻮد را ﻗﺪر ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺴﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ آن را
اﻧﺪک اﻧﺪک ﺧﺮج ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻋﺪه ای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ،ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﺣﺘﯽ در راه
ﺗﺤﻘﻖ آرزوھﺎی ﺷﺎھﺰاده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ را ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ درھﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﺣﻀﻮر
ﺷﺎھﺰاده را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻓﺮاھﻢ آوردن ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد .
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﮑﺮ ﺗﺪارک »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ« ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از
ﺑﺎزﮔﺸﺘﮭﺎﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .وﺿﻊ آﺷﻔﺘﮫ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﺗﺨﯿﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ دﺳﺖ ﺷﮭﺮﯾﺎری را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،آزادی و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﮫ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﺮان را ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ،ﻣﯽ ﻓﺸﺮم.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ آن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮم،اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ و ﻓﺮﺻﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارم.
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