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  این رسالھ در پی سھ رسالھ ی دیگربھ نامھای زیر نوشتھ شده است:

  خودانگیختگی.. جنبش ھفتم دی،درستایش ٣. میثاق ملی چیست؟،٢.مجلس مؤسسان، ١

حاکم برجامعھ و » آگاھی ِ ایدئولوژیک«در ھمھ ی این نوشتھ ھا کوشیده ام با نگاھی متفاوت از 
بھ رویدادھای دوران مشروطیت بھ این سو بنگرم. محور این گفتارھا  ایران نیروھای اپوزیسیون

است. اندیشھ ی  شکل گرفتھدوِر اندیشھ ی ِدلبستگی بھ تمدن ایران و پاسداری از ایران کنونی 
سیاسی تاریخی را نمی توان فارغ از یک محور مرکزی سامان داد و در تخیل و بھ گونھ ای شناور 

  در خالء طرح کرد. این چنین کاری قادر است کشور و تمدنی را بھ نیستی سوق دھد.

 رفت تاحق است این نوشتھ ھارا ھمراه با نوشتھ ھای دیگرم پیرامون تحوالت داخلی ایران در نظرگ
سیاسی این قلم اندکی روشن شود. اینھا ھمھ البتھ براساس نگاه فرھنگی این قلم -رویکرد فرھنگی

الھاست س» ارشاد«سامان یافتھ اند کھ در کتابھای دیگرم انتشاریافتھ اند. سانسور بی امان دستگاه 
  جلوی انتشار آثارم را گرفتھ و ناشران سودجورا می ھراساند.

زیسیون آشفتھ ی ایدئولوژیک و فعاالن سیاسِی اندیشھ بردارھمراه با رسانھ ھای از سوی دیگر اپو
فارسی زبان خارج از ایران از راه تکھ کندن از فکر این قلم وبازپراکنی بھ نام خود بھ مدد ارجاع 

و پروردن و بالنده ساختن ھستھ ھای  گونھ کنش و واکنش اندیشھھره را برن بھ اصل فکر رانداد
درنگ می بندند. بھ نظرم می رسد نمی توان مبارزه ی مدنی و حرکتھای خودانگیختھ را تأمل و 

غنابخشید بی آنکھ در صحنھ ی نبرد اندیشھ حضوری مؤثرداشت. خارج نشینانی کھ اندیشھ برداری 
» ورسانس«در واقع بھ صف  از چنین راه ھایی روزگار می گذرانندو یا نسخھ برداری پیشھ می کنند 

  ندند. می پیو

از آنجا کھ بھ سبب نبود امکانات این نوشتھ ھا را خود حروفچینی می کنم چھ بسا اغالطی در آنھا 
برخی نکتھ ھای کوچک را ھم بھ ھنگام غلطگیری بر متن آماده  پدیدار شوند. چھ می توان کرد؟

بھ پایان رسید. حروفچینی طول کشید. انتشار  ٩٨متن اصلی رسالھ در شھریورماه  شده افزوده ام.
  ھم کھ جای خوددارد. حاال بسنده می کنم بھ فضاھای مجازی.

  چنگیز پھلوان

  ١٣٩٨اندیشھ، پایان تابستان 
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  روح زمانھ

شاید معنایی روشن از این ترکیب بھ نظر برسد. اندکی ھ معناست؟ در نگاه نخست بھ چ روح زمانھ
سی فار در آید.می کھ بستھ بھ تعریف معناھایی متفاوت از آن بر اشاره دارددرنگ اما بھ پیچیدگیھایی 

معناھا و سروکارداریم کھ گاه از نظر معنایی ھمسانند و گاه » زمانھ«و » زمان «ما با دو واژه ی 
  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
  و ...،عمر و زندگانی،  ،عصر،عھدفرصت

 اروزگار گذشتھ رنگامی کھ زمانھ را بھ کار می بریم  در اساس بھ روزگار نگاه می اندازیم. خواه ھ
ھ ب ستگی دارددر نطرمان جلوه گر می شود ب را. آنچھ یک کلیتار کنونی رایا منظورکنیم یا روزگ

 تسادگی نیس کار می گیریم. البتھ موضوع بھ اینن بھ کھ این معنا و مفھوم را در بستر آچارچوبی 
کنیم. بھ واژه شناسی تنھا را در این نوشتھ روشن » روح زمانھ«ا می خواھیم معنای اما ما دراینج

  نگاھی گذرا می اندازیم.

دھر بھ کار رفتھ است جز آنکھ ھمسان با زمان نیز بھ کار رفتھ است. زمانھ در معناھای روزگارو 
آغاز و انجامی نیست، » زمانھ«آید کھ برای  چنین برمی» خرده اوستا«در » پورداود«در یادداشتھای 

  ردوسی گوید:ف ١تھ اند.ناناپذیر دانسپایدار،جاودانی و ف آن را ھمیشھ

  فر و داد          زمانھ بھ فرمان تو شاد باد کھ ای شاه پیروز با

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

  داز زمانھ بترس خاقانی       کھ زمانھ،زمان نخواھددا

  روزگار و ھم زمان را داریم در معنای مھلت و فرصت. در این بیت ھم زمانھ را داریم بھ معنای

ھ در یادداشتھای دھخدا می بینیم کھ زمان بھ معنای آسمان ھم آمده است.مانند : زمین و زمان را ب
  ھم دوختن. ودر این بیت:

  ندھندت زیاده از روزی  گرزمین و زمان را بھ ھم دوزی 

  و فردوسی گوید:

  منم شھریار زمان و زمین   

 .در اینجا» زمانھ ساز«انھ را وقتی در ترکیب و پیوند می آوریم بھ معنایی تازه می رسیم.مانند زم
مقصود کسی است کھ موافق و سازگار با روزگار باشد؛ یا :آنکھ بھ مقتضای رسم و عادت زمانیان 

  . زمانھ ساز بھ معنای ابن الوقت ھم ھست. در این بیت: )٣م االطبا.ج معاش کند.(نک.ناظ

  فرس).لزمانھ ساز شو تادیرمانی    زمانھ ساز مردم دیرمانند (صحاح ا

                                                           
-٩١.صص٠١٣١مھر ٢٧لیگ بمبئی.برلین انجمن ایران د.انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی و.نک.خرده اوستا.تفسیر و تألیف پورداو ١

٩٢. 
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  بر اساس یادداشتھای دھخدا ترکیبھای زیر را ھم داریم:

فرازرسیدن کسی را=  زمانھ ی حال بھ معنای وقت حاضر/ زمانھ سرآمدن = عمرسرآمدن/ زمانھ
  مردن او.

  نھ کاھد، نھ فزودفردوسی گوید: مرا بیش از این زندگانی نبود     زمانھ 

  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 فرھنگ آنندراج در فرھنگھای قدیم بھ معنای زمانھ آورده اند. زمانیان بھ معنای جھانیان است.

  بھ معنای روزگار آمده است.» مانھز«

 زگارانوبوی روزگار و ر ررچھ زمان و زمانھ قرابتھا و نزدیکیھایی دارند با این حال زمانھ بیشتگ
  می دھد. در این رسالھ نیز زمانھ در ھمین معنا و حال بھ کار گرفتھ شده است.

ترکیبی است کھ گذشتھ از معنای ترکیبی اش بھ صورت یک مفھوم نیز بھ کار گرفتھ  »روح زمانھ«
 نی اشاره دارد ھرچند کھ در اینجا می کوشیمشتر بھ یک کاربرد آن در زبان آلماشده است کھ بی

  ن مرادکنیم.معنایی مورد نظِر این نوشتھ از آ

خاصھ از زبان آلمانی برآمده و رواج گرفتھ است. در زبانھای  »ھزمانح رو«اصطالح مفھوم و
. تصور براین بوده  Zeitgeistآن را بھ ھمان شکل آلمانی بھ کار می برند:و حتی ژاپنی اروپایی 

قدمتی » زمانھ «واژه ی  ه گویا نتواند بود. در فارسی امااست کھ ھر گونھ ترجمھ ای بھ ھمین انداز
  گوید:دراز دارد. رودکی می 

  وار داد مرا        زمانھ را چو نیک بنگری ھمھ پند است زمانھ پندی آزاد

در زبان آلمانی بھ معنای فضای روحی و فکری در روزگار حاضر یا روزگار  »ح زمانھرو«اصطالح 
 شمعینی است یعنی در یک دوره ی خاص تاریخی. نمونھ ھایی کھ ذکر می شود معرف میل و گرای

ک دوره ی زمانی چنانکھ در سده ھای میانھ در اروپا در دوران تفتیش عقاید، عمومی است در ی
کلیسای مسیحی بسیاری را در معرض بازجویی آراء و عقاید قرار می داد و آنان را بھ مرگ می 

و از این روست کھ  در این دوران ساحران و جادوگران را تاب نمی آوردند و می سوزاندند سپرد.
بر دانستھ اند با باورھای غالب و رایج در یک دوره. فضای ضد یھودی در رایش روح زمانھ را برا

  سوم را می توان نمودی ناخوشایند از روح زمانھ در ھمین عصر برشمرد.

. ھیچ خردی قادر نمی ۵٧در ایران کافی است نگاھی بیندازیم بھ روح زمانھ در آستانھ ی انقالب 
ود. شن مقطع زمانی  بایستد و خواستار داد و ستد فکری ای در بود در برابر موج خردستیزتوده ای

روحانی و معنویت. البتھ اینھا  یدر یک سو ظلم و ستم و استبداد قرار داشت و در سوی دیگر نوید
آمیختھ بھ جنون توده ای. ھمانسان کھ چنین نمونھ ی گرایشھای افراطی است و تجلی روح زمانھ ای 

نیز  ۵٧ونھا یھودی را بھ شکنجھ و نیستی سوق داد، در آغاز انقالب یگونھ ای از روح زمانھ میل
یا از ھستی ساقط  بسیاری بی ھیچ علت و گناھی بھ بدترین وجھی بھ جوخھ ھای اعدام سپره شدند

روح «می توان در عین حال مصداق  ۵٧روح زمانھ را در آستانھ ی شورشھای شھری سال . گشتند
  برشمرد.» کاذب زمانھ
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زروان را برابر می گیرد با زمانھ. در توضیح خود اما می نویسد » خرده اوستا«در » دپورداو«
متون  رتوضیحات پورداود با دقت و بھ موارد مشخص د ٢».زروان در اوستا بھ معنی زمان است«

ده شمر ف ایزدان دیگرچندین بار زروان در ردی«دآور می شود کھ باستانی ارجاع می دھند. او یا
سرانجام نتیجھ می گیرد » پورداود». «کرانھ اراده گردیده استیب آن فرشتھ ی زمانھ یشده و از 

از برای زمانھ آغاز و انجامی شمرده نشده است «با صفات بیکرانھ (= اََکَرَن) آمده است و » زروان«
 ٣».و آن را ھمیشھ پایدار یا بھ عبارت دیگر جاودانی و فناناپذیردانستھ اند

روح زمانھ بدینسان می شود روح  رابر می گیرم با روزگار و دوران؛ ورا ب» مانھز«در این گفتار 
روزگار و روح دوران. گرایش غالب و تعیین کننده در یک عصر را بھ ھمین نحو می توان روح 

ح رو«در متون باستانی ایران فاصلھ می گیریم. » بیکرانگی«از این رو از معنای  زمانھ برشمرد.
بھ دوره ای خاص اختصاص داده می شود، بل در حوزه ی مطالعات فرھنگ شناختی  نھ تنھا» زمانھ

  پدیده ای است در معرض تغییر و دگرگونی.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٩١نک.خرده اوستا.ھمانجا. ص . ٢
 .١١٩.ھمانجا. ھمچنین.یسنا.بخش دوم.گزارش پورداود.ص ٣
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  روح زمانھ چیست؟

ھوم بھ اختصارمف با چند اشاره ی کوتاه می آغازم و سپس چند توضیح بلند بھ آنھا می افزایم. نخست
روح زمانھ در قرنھای ھژده و نوزده میالدی در حوزه ی فلسفھ ی آلمان سربرکشید. بھ انگلیسی آن 

» انروح دور«برگرداندند کھ می شود ھمان  spirit of the timesیا   spirit of the ageرا بھ 
خصلتھای عصری  ی این ھر دو بھ عاملی نامشھود یا نیروی غالب و تعیین کننده». اروح زمانھ«یا 

گرچھ این اصطالح و مفھموم  .ارجاع می دھند معین در یک کشور یا در تاریخ جھان (= دوره ای)
است پیوند خورده است، اما روشن » روح ملی«و » روح جھان«در ارتباط با » ھگل«با اندیشھ ی 

 »گوتھ«وف و فرھنگ شناس آلمانی و ھمچنین در آثار ،فیلس» ھردر«از آن در اندیشھ ی  کھ پیش
فیلسوفان دیگری کھ در ھمین چارچوب با این مفھوم سروکار داشتھ  ھرواج داشتھ است. برای نمون

  ».وولتر«و » اسپنسر«اند عبارتند از 

ن کھ تبدیل می گشت آ) را برصورت ترکیبی Geist der Zeiten (» روح زمانھا«اصطالح » ھگل«
را وارد   Zeitgeistواژه ی  ١٧۶٩بھ سال » ھردر« می داد. ترجیح   Zeitgeistبھ یک واژه یعنی 
   زبان آلمانی کرد.

را در معنایی خاص و البتھ در خور توجھ بھ کار برده بود. از نظر »  Zeitgeist« واژه ی » ھگل«
ان خود آگاه باشد اما نقادانھ بھ آن واکنش کند تا در مفرد نسبت بھ زیعنی آنکھ » روح زمانھ«او 

  ٤روح آن زمان خاص و عصر تاریخی قرارنگیرد.آور  خفقانآثارمعرض 

 را» روح زمانھ«اصطالح » ھردر«ید کھ نخستین بار در آلمان بنابر مطالعات مختلف چنین بر می آ
روح «رده است مانند ب ترکیبھای مختلفی را بھ کار میبھ کار برده بوده است. البتھ او در ھمان موقع 

بھ عنصر درگرگونی و تغییر اھمیت می داده است . » ھردر«در اصل ». روح زمانھا«یا » زمان
و ھمچنین مجموعھ ی نامھ ھایش حکایت » سفرنامھ ی من«رسالھ یا سفرنامھ ی معروف او بھ نام 

   ٥دارند.» ھردر«از کاربردھای متنوع 

فیلسوف) را »(لف کواتزاندکریستیان آدو«کتاب » ھردر«١٧۶٩بع مختلف آمده است کھ در در منا
{جینیوس ِسکولی}ترجمھ کرد بھ آلمانی و نام آن را گذاشت »Genius saeculi  « بھ نام

»Zeitgeist .« روح زمانھا، میل و رغبت و گرایش یک نسل،فضای فرھنگی «معنای این اصطالح
میالدی قرن بیستم در سالھای دھھ ی شصت و ھفتاد » روح زمانھ«بود. برای نمونھ » یک عصر

» ھردر«آمده است کھ » تارنمای مولر ساینس«در ٦گرایش بھ رھایی و جنبشھای رھایی بخش بود.
الب،سنتھا و عادات عقاید غرا آنو را بھ دست داد» روح زمانھ«ریف از تع ننخستی ١٧٩٣بھ سال 

  ٧.یک عصر دانست

                                                           
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. 

6 .See:alpha Dictionary.Dr Goodwords Office. 
7 .See:Woher kommt das Wort "Zeitgeist".mueller Science.Dr.phil Ronald Mueller Switzerland.Juni 2001.Eine Skizze. 
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درسھایش را پی گرفت و مورد توجھ » کانت«شخصیتی استثنایی و یگانھ بود. در محضر» ھردر«
مارتین «از اینکھ » ھردر«استاد بود. سپس در مدرسھ ی کلیسایی لوتری، مدرس و استادیارشد. 

کلیسایی ملی برای آلمان برپا نساختھ بود، سخت تأسف می خورد. بر این باور بود کھ مسیحیت » لوتر
، منطبق شانمی شد، چنانکھ ملتھای دیگر نیز می باید بستھ بھ شرایط» آلمانی«می بایست و می باید 

  .دگرگونیھایی در مسیحیت وارد سازندبا اگاھی قومی و تجربیاتشان 

دوست و در ارتباط آموزشی و ھمچون آشنا شد و پنج سال را » گوتھ«با در استراسبورگ » ھردر«
  و نقش اجتماعی آندر ارتباط با شعر » ھردر«اندیشھ ھای می گویند  گذراند. در کنار اوفرھنگی 

ادبی در جنبش وعده ای دیگر» گوتھ«ھمراه با »ھردر«برجا نھاد. » گوتھ«تأثیری نیرومند بر 
حوزه ی ادبیات آلمانی نقشی در )  در  Sturm und Drang( »درانگ اشتورم اوند«بھ  معروف 

شتھ ھای دیگر دیده ام از این جنبش کنار می واینان بھ طوری کھ در ن عھده داشت.خور توجھ بر
بھ سفارش گوتھ » ھردر«ھ ھرحال را راه می اندازند. ب»مکتب وایمار کالسیک«کشند و حرکت ادبی 

ھ خرعمر در ھمین سمت می ماند. گرچری را بھ دست می گیرد و تا آت لوتدستگاه روحانی یتمدیر
  یفرزند راستین عصر روشنگر ب رومانتیک می دانند اما بھ باور بسیاریرا از رھبران مکت» ھردر«

   دھم بھ شمار می آمد.و خردگرایی قرن ھیج

می گوید (= روح ملی) »روح مردم«در باب » ھردر«در مقالھ ای در شرح نظریھ ی»آندرو ھمیلتُن«
ھردر براین باور بود کھ سنت بھ نوبھ ی خود  از آنجا کھ تمامی ساختارھای بشری گذرا و ناپایدارند،

 ؛ اما وقتی کھ اندیشھ واست اجتناب ناپذیر و برای نژاد انسانی چیزینھاد برجستھ ی طبیعت است 
ع و مان پیشرفت بازدارد خرد را ازو  تفکر را در عرصھ ی سیاست و آموزش بھ غل و زنجیر بیندازد

ھر نوع اصالح و ترقی مطلوب عصر جدید و مقتضیات زمان گردد، بھ واقع نھ تنھا ماده ی مخدرذھن 
  ٨می شود، بل ملتھا و فرقھ ھا و حتی افراد را ھم معتاد می کند.

. موافقت نداشتخود را پیرو مکتب اصالت تجربھ می دانست و با استنباطات پیشا تجربی » ھردر«
بھ ھمین جھت ھم چنین دیدگاه ھایی را در حوزه ی فلسفھ نمی پسندید. ما در اینجا اما بھ چنین 

انسان شناختی او شاره می کنیم. یکی از این دو  -نگرشھایی کار نداریم. تنھا بھ دو مفھوم فلسفی
  .  Zeitgeistاست :یعنی » روح زمانھ «مفھوم ھمان 

معّرف حال وھوا یا فضای فرھنگی،فکری،اخالقی،معنوی و سیاسِی یک » ردرھ«این مفھوم در نظر 
 ١٧۶٩عصر یا یک دوره است. او این اصطالح یا مفھوم را در یکی از آثار انتقادی اش بھ سال 

  بارھا بھ کار می بندد.

 است. این مفھوم را بھ طور متعارف بھ انگلیسی  بھ Volksgeistبھ کار می برد دومی کھ م ومفھ
. در فارسی می شود National Characterو   National Spiritدو گونھ برگردانده اند : 

یا خصلت ملی. مترجمان  روح ملی و بستھ بھ دوره ی زمانی شکلگیری ملتھا می شود:» روح مردم«
ی ملی پدیده » ھردر«جھ می داشتند. در عصر انگلیسی بھ دوره ی زمانی این اصطالح می باید تو

ت آلمانی در عرصھ رونقی نداشت. ھمھ ی ادبیا» ملی«اندازه سربرنکشیده بود و اصطالح آن بھ 
قوم و قبیلھ را بھ کار می بستند. در حوزه ھای انسان شناسی ھم از  VOLKه ی ھای گوناگون واژ

  و مردم و  اینگونھ واژگان بھره می جستند.

                                                           
8.See:Hamiltonm, Andrew.Herder,s Theory of the Volksgeist. In:Counter-Currents Publishing. Books Against 
Time.2011. 14Pp.  
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ھردر استنباط  بھ اختصار چنین است: »ھامیلتن«ر کاربرد این اصطالح است بھ قول آنچھ مورد نظ
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 

زیولوژیک مشترکی دارد، از نظر گروھی ،خصوصیات ریخت شناسی و فین ھمھ ی تفاوتھای درو
روان شناسی گروھی،ھوش،رفتار، خصوصیات،اخالقیات و سرانجام از بابت فرھنگ و تمدن نیز 

درست در اینجاست کھ آسان می توان غلطید بھ سوی مفھومی نژاد  دارای وجوه مشترکی است.
ن وجھ بنیادی تری ،د نژادباورانھ از تعریف نژاد. برخی بر این تصورند کھ آمریکاییان سفید معتقدن

ھویت فرد و گروه است. بر این اساس بھ نظر اینان  مردم برآمده از نژادھای مختلف از نظر خلق و 
وتند. البتھ این نگرشھا سخت بحث برانگیزند و گاه اخو و نوع جامعھ ھایی کھ می سازند از ھم متف

 ربپردازیم. برای این کا» ھردر « صد آن نیست کھ بھ این زوایھ از نگرشاینجا قخطرآفرین. در 
ناسیونالیسم فرھنگی می دیدیم و بر می رسیدیم.  را در ارتباط با » ھردر«درست می بود نگرشھای 

بی ابھام بھ عنصر تفاوت فرھنگھا توجھ دارد و ھموست کھ » ھردر«درفرصتی دیگر. بھ ھرحال 
 و ھمین بیبھ صورت مفرد  »گفرھن«سخن گفت بھ جای » فرھنگھا«شاید نخستین بار روشن از 

 »ھردر«در یک کالم  گامی مھم بود در راه پذیرش حضور فرھنگھای مختلف در عالم بشریت.تردید 
 می داند.» عقاید و آرای غالب،سنتھا و عادات یک زمان معین«روح زمانھ را 

آنچھ شما روح زمانھا «می گوید »  زمانھ روح«در باره ی » فاوست«آلمان در  شاعر بزرگ» گوتھ«
)Geist der Zeiten ٩»کھ زمانھا را بازمی تاباند. ) می نامید، در اساس ھمان روح پروردگارست  

می نویسد: کانت ھرگز بھ من اعتنا نداشتھ است، ھرچند کھ بنا بھ » گوتھ«بھ نقل از » جیمس رید«
نوشتھ  ١٨٢٧در » اکرمن«بھ خطاب » گوتھ«ھ را این نکت ١٠»راھی مشابھ او پیموده ام،طبیعت خود

می گوید با نگاھی بھ گذشتھ می توان دریافت وجوه مشترکی میان این دو بھ چشم می » رید«است. 
ر نمی خواھد تحت تأثی» گوتھ« خورد کھ ناشی از روابط شخصی و حتی اثرپذیری از یکدیگر نیست.

جایگاه اندیشھ ی او را در زمینھ ی علوم » حکموه ی نقد ق«،می خواستھ است مؤلف کانت باشد
ید و فان را مورد تأیاو قرابت و شباھت اندیشھ ی فیلس طبیعی بھ رسمیت بشناسد ھمانسان کھ خود

  قرار می داده است.

می پرسد این شباھت راه و مسیر میان دو متفکر معاصر و مستقل از ھم در چھ چیز نھفتھ » رید«
اتفاق محض بوده است؟ یا ناشی از زمان و آن دوره بوده است کھ این دو  بوده است؟ آیا این پدیده

درست در حوزه ی علوم طبیعی است کھ می » گوتھ«بھ باور  جھت فکری را شکل بخشیده است؟
نقد «یعنی تقریباً دوسال پس از انتشار  ١٧٩٢توان عنصر وراشخصی زمان را مشاھده کرد. بھ سال 

ویسد انسانھای آموختھ در زمینھ ی پژوھش کارھایشان روی دست ھم می ن» گوتھ «،» قوه ی حکم
می چرخند. این آثار در سطح معینی سربرمی کشند و زیباترین کشفیات نھ فقط براثر حضور انسانھا 

از سوی  ی واحددر زمان ی یزھای مھمگونھ است کھ چکھ متأثر از زمان نیز پدیدار می شوند. بدین 
کامالً منطبق با » روح زمانھ«می گوید » رید«ام می یابند. از این روست کھ انج دو یا حتی چند نفر

  بازتاب روح پروردگار دانستھ بوده است.» فاوست«آن را در » گوتھ«آن چیزی نیست کھ خود 

» ھگوت«مشھود بوده است.  فقط در حوزه ی علوم طبیعی » کانت«ھمگنی احتمالی با » گوتھ«در نظر 
بھ شباھتھا اشاره ای ندارد. آنچھ اورا بھ فکر فرو می بره است » کانت«پس از انتشار دیگر آثار 

                                                           
9 .See:Ibid. Dr.Roland Mueller, In:  mueller  Science Internet Site2001-2016. 
10 .See:Terence James Reed,Goethe und Kant:Zeitgeist und eigener Geist. Goethe-Jahrbuch.2001.Springer 

Verlag pp 58-74 . 
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بھ چھ حد خود ما و بھ چھ میزان جھان خارج در شکل بخشی بھ «این پرسش قدیم بوده است کھ 
روح «معنایی از » گوتھ«کھ در اینجا ما با یکی از مواردی  ».دوجود و ھستی فکری ما سھم دار

آشنا می شویم. مشابھت عالیق و دلبستگیھا را در یک دوره توصیف می ،بھ دست می دھد» زمانھ
  ١١وتھا و تنوع را نیز در نظر می گیرد. اکند ھرچند کھ تف

وجھ مشخصھ  و بھ اعتباری خصلت روحی یک » روح زمانھ« ١٢یک تعریف دایرة المعارفی، بنا بر
است. بھ بیان دیگر ویژگیھای روحی و روانی ھر دوره ی تاریخی معّرف خصوصیات عصر تاریخی 

تھ برانگیخ» روحِ عصِر خود«براثر » ولتر«می گویند فیلسوفان قرن ھیجدھم مانند  ھمان دوره است.
فلسفھ ھا » ھگل«ھ عقیده ی تحول یافت و بالنده شد. ب» ھگل«ی شده اند. این مفھوم خاصھ از سو

ی نمی توانند از روح دورانی کھ در آن تولید و خلق شده اند درگذرند و ورای عصر خود ثار ھنرو آ
نھا ھمواره خصلتی نمادین و ناتمام دارند، و پیشرفت روح بشر تجلیات بیانی و احساسی آ بروند.

کمابیش متأثر است از میزان و درجھ ای کھ توانستھ است وراسوی محدودیتھای ھر عصر معینی ، 
  مطلق یا حقیقت فراچنگ آورده و درک کرده باشد. از روح

معّرف خصوصیات فرھنگی  »روح زمانھ«ھوم گفت اصطالح یا مفبا مسامحھ ان وبھ بیانی دیگر می ت
سخن گفت. » دھھ ی شصت«یا حتی » کعصر رومانتی«ھر دوره ای است. برای مثال می توان از 

روح و خلقیات یا روحیھ ی عصر معینی از  را » روح زمانھ«توان  در ادامھ ی چنین توصیفی می
  تاریخ برشمرد با توجھ بھ اعتقادات و باورھا و اندیشھ ھای ھمان عصر.

با فلسفھ ی » الح روح زمانھاصط«آمده است کھ »و اصطالحات ھگل رھنگنامھ ی واژگانف«در 
ھگل از خالل تاریخ ھگل پیوند خورده است ھر چند کھ خود او آن را بھ کار نمی گیرد. شارحان 

شتھ ھای او این مفھوم را برکشیده اند. در درسھایی در باره ی فلسفھ ی تاریخ می گوید ھیچ کس ون
نمی تواند  از روح زمانھ ی خود ورابجھد چونکھ روح زمانھ اش ، روح خود او ھم ھست. بھ ھمین 

ی توان گفت این امر را اعتبار ھگل معتقد بود فلسفھ ھم نمی تواند از زمانھ ی خود ورابرود. آیا م
این چنین نظری بدین معنا خواھد بود کھ ھر فلسفھ  صادق می دانست؟ ھم در مورد فلسفھ ی خودش

د ھگل براین باور ای تنھا در ارتباط با ھمان دوره ای کھ عرضھ می شود صدق می کند. می گوین
ای است در مسیر تکامل مرحلھ ،ھمچنین روح یکھ و استثنایی آن، وزمانھ و عصریبوده است کھ ھر

از ١٣.ابی از آنی اھید مدت آگروح جھان بدین معنا کھ مرحلھ ای فرھنگی است در ساختار نبرد بلن
آنجا کھ این روند در جریان است و ادامھ می یابد،انسانھا ھمواره خودشان بیان و تجلی مکانشان 

کامالً از دوره ی زمانی شان درتاریخ و محدودیتھایش ھستند. بھ ھمین جھت ھم نمی توانند ھرگز 
  جھان و خودشان خارج شوند.» عینی«بھ قصد درک 

معتقد بود در عصری می زید کھ تاریخ بھ نوعی کمال رسیده است بدین معنی کھ برخی » ھگل«
 امکان دارد تمامیرو اکنون شکلھای فرھنگی و فلسفی بھ اوج خودرسیده اند و کامل شده اند. ازاین 

کھ در واقع  و نشان داد گاھی انسانی درک کردآغایت آن را بھ عنوان خودررسید و مسیر تاریخ را ب
ھگل خود را مستثنی نمی کرد اما براین باور بود کھ عصر او از این بابت  بھ غایت تاریخ رسیده ایم.

  گ بھ دست آورد، عصری یکھ و بی ھمتاست.نکھ می توان نگرشی اجمالی از تاریخ و فرھ

شروع می شود ، جلوه ای از آن را در » ھردر«از » روح زمانھ«بنابرآنچھ تا کنون آوردم مفھوم 
مشاھده می کنیم و سپس آن را در معنای » ولتر«و » اسپنسر«می بینیم، کاربردھایی در » گوتھ«

                                                           
11 .Ibid. 
12 .Encyclopedia.com.PP.32. 

13.See: The Hegel Dictionary.By Glenn Alexander Magee .ContiuumBook 2010. 
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یک دوره و عصر تجربھ می کنیم. بھ ھر حال »  معماری«سلیقھ و ذوق زمانھ خاصھ در ارتباط با 
» ھگل«خصوص با  روح یک عصر در این مفھوم نمایان می گردد. رواج  شھرت این مفھوم بھ

)   را بھ کار می گرفت  Geist der Zeite» (  روح زمانھا«ند کھ او اصطالح پیوند می خورد ھرچ
  ) را. Zeitgeist» (روح زمانھ«نھ واژه ی ترکیبی 

ھمھ ی ». پدیدارشناسی روح«بھ نام » ھگل«مفھومی عمده و مرکزی  است در اثر مشھور » روح«
در » تاریخ جھان«در باره ی » ھگل«واژه ھای ترکیبی این مفھوم پیوند خورده است با نگرش 

کھ برابر » روح ملی«یا » روح مردم«)، Weltgeist» (روح جھان«اواخر قرن ھیجدھم بھ شمول 
  است. Zeitgeistکھ ھمان » روح زمانھ«) و  Volksgeistنھاده ای می تواند باشد برای (

کھ در اینجا برابر گرفتھ ایم با روح،برابرنھاده ھای دیگری ھم می تواند داشت  Geistواژه ی آلمانی 
را بھ طور متعارف بھ کار می برند اما در انگلیسی » spirit«مانند ذھن و خرد. در فرانسھ ھمان 

انی را مترادف می دانند با لمآ»  Geist«. برخی ھم » intellect«، یا »mind«یا » ghost«گاه 
، شعور، نوآوری، فضل و چیزھایی از این دست. از ھمین دوران است کھ حالت »درخشش عقالنی «

کھ »  geistig« مرتبط با مذھب یا » spritual«کھ برابر است با »  geistlich«صفتی آن یعنی 
کھ »  geisterhaft«ارجاع بھ ». عنصر فکری و عقالنی مرتبط با ذھن« ارتباط پیدا می کند با 

 بھ معنای شبح وار یا شبح گونھ است.»  spectral«یا »  ghostly«مترادف است با انگلیسی 
 »فقدان حضورذھن«و »حضور ذھن«یا » بیماری روحی یا روانی«ترکیبھای دیگری ھم داریم مانند 

و ترکیباتی دیگر در ھمین ردیف کھ در اینجا با آنھا کارنداریم. از ھمینجاست کھ زبان انگلیسی 
) را.   Zeitgeist» (روح زمانھ«ترکیباتی را از زبان آلمانی وام می گیرد خاصھ واژه ی ترکیبی 

  در زبان آلمانی بھ تصور عده ای برابر نھاده ی دقیقی در زبان انگلیسی ندارد.» روح«معنای خاص 

فعلی است و نھ یک امر متعالی و ملکوتی، نھ یک شیئی واقعی و» روح جھان«م مفھو» ھگل«از نظر 
ملی گوناگون  روح جھانی از تعامل روحھای بل ابزاری است بھ قصد فلسفھ پردازی راجع بھ تاریخ.

  د.ون کھ تجسم عام آن بھ شمار می رواثر می پذیرد، از مردان بزرگ تاریخ مانند ناپلی

این  بدانند.» نظریھ ی مردان بزرگ«برخی او را ھواخواه  شدموجب  و ھمین نگرش ھمین امر
 عنوان ١٨۴٠ھ سخنرانیھایش در در سلسل» توماس کارالیل«ی بھ نام نظریھ را فیلسوف اسکاتلند

تصور عمومی براین است کھ فلسفھ ی تاریخ ھگل  خاصھ نظریھ ی او در ارتباط با نقش  ١٤کرد.
تر و پیچیده تر از این است. با این  غامض ،جھانی» مقررات«یا » نظم«بھ معنای » جھانیدولت «

است کھ راجع بھ ناپلیون گفتھ بود او ھمچون روح جھان است سوار بر اسب! » ھگل«ھمین  حال
  ھ ای بھ دوستی آمده است بعدھا ضرب المثل شد.مفتھ ی ھگل کھ در نااین گ

مسلط بر  معرف نیروی نامشھودی است »روح جھان«بھ مانند  » روح زمانھ«اصطالح ترکیبی 
معرف » روح مردمی«یا » روح ملی«اصطالح  خصوصیات دوره و عصری معین در تاریخ جھان.

بھ کار بستھ بوده است. این » ھردر«خصلت ملی مردمانی خاص است. این اصطالح را بھ خصوص 
بھ کار می بستھ اند. البتھ ھریک بستھ » ولتر«و » ساوینی«اصطالح را  حقوقدانان و ادیبانی مانند 

  حوزه ی تخصصی خود.بھ 

ھ ای است در قرن نوزدھم بدین معنا کھ تاریخ را بھ طور عمده می اندیش»  نظریھ ی مرد بزرگ«
از این رو باید بھ افرادی  توان براساس اعمال مردان بزرگ یا قھرمانان  توصیف کرد و توضیح داد.

پرداخت کھ براساس ویژگیھای طبیعی شان مانند خردبرتر، شجاعت قھرمانانھ یا الھام االھی اثری 

                                                           
14 . See:Thomas Carlyle. On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History.1840. Collection of six lectures. 
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تآورد براساس دس برای باور بود کھ تاریخ » رالیلتوماس کا« خ بجا گذاشتھ اند.تعیین کننده در تاری
الگو و سرمشق توده ھا  اید رھبران انسانھا دانست ومردان بزرگ بھ سامان رسیده است. اینان را ب

نمونھ ی این مردان  ١٥برشمرد. بھ باور او تاریخ جھان در واقع زندگینامھ ی مردان بزرگ است.
بزرگ را می توان افرادی دانست کھ خصلت االھی داشتھ اند یا پیامبر بوده اند مانند حضرت محمد، 
شاعر بوده اند چون شکسپیر،کشیش بوده اند بسان مارتین لوتر یا برجستگانی ادیب ھمچون 

  یا پادشاھانی از نوع ناپلیون.» روسو«

کھ این نظریھ را  کھ رویدادھای » ھربرت اسپنسر«مانند  دارداین نظریھ البتھ منتقدانی جدی ھم 
د زیرا خود این نمی دانعلمی  ،دارای  جایگاھیتاریخ را منتسب بھ تصمیمات مردان بزرگ می داند

از این گذشتھ ھواخواھان نظریھ ی مردان  ١٦مردان بزرگ محصول پیرامون اجتماعی خود ھستند.
رگ در دوره ی ع جداگانھ بپردازند. یکی اثرگذاری این مردان بزبزرگ باید بھ دو وجھ از این موضو

ون مانند ناپلی» روح زمانھ«با آنچھ کھ مورد نظرماست یعنی  تاریخی معاصر است کھ ارتباط می یابد
را شیفتھ ی خود ساختھ بود و دیگری اثرگذاری دیرپاست مانند پیامبران ھمچون » ھگل«کھ حتی 

رگ بسان شکسپیر یا شاعر بزرگی چون فردوسی کھ ھرچھ می گذشت محمد و عیسی یا شاعران بز
   بر تأثیرگذاری اش افزوده می گشت.

نگاه می اندازیم و درنگ می کنیم ، نھ از » روح زمانھ«ما در اینجا بھ این موضوع از بابت مفھوم 
می  در این رسالھ .یا موارد دیگر یا کاربردھای متنوعش بستھ بھ ھدف تحقیقبابت فلسفھ ی تاریخ 

خواھیم ببینیم روح زمانھ در دوران معاصر یعنی در عصری کھ درآن سرمی کنیم چیست ؟ اگر بھ 
اسایی روح زمانھ در ھر دوره می پردازیم یا بھ روشی یشین برگردیم در اینحالت یا بھ شندوره ھای پ

ا نمی توان دریک کاسھ ریخت. تھا و تفاوتھا را برمی رسد. اینھا ھمھ راھل می بندیم کھ شبدتطبیقی 
  سان گرفت.افتھای این موضوع و این مفھم را نباید آو ظرجزئیات 

از دانشگاه فرایبورگ در آلمان، با توسل بھ رویکردی کمی » و یونگتئ«و اما یک رویکرد دیگر. 
 و شکلگیری و برآمدن این مفھوم از اواخر قرن ھیجدھم میالدی و دوران» روح زمانھ«بھ مفھوم 

آغازین قرن نوزدھم میالدی نگاه می اندازد و می نویسد چنانچھ مباحث و گفتارھای سیاسی اروپا 
در برابر ما خصلت و ویژگی برجستھ ورا در این دوره ی زمانی از منظر معناشناختی بنگریم، د

 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 

نگرانی و دلشوره ھمپای ادی،عدالت،روشنگری،مسیحیت و تمدن،یا برگرفتن روح ملی،روح آز
   نسبت بھ روح اغتشاش، تجمل،زنانگی، بی دینی، و انقالب جریان می یابد.

گوناگونی در ارتباط با کاربرد روح  در مورد چیزھای مختلف رواج ھمپای این کاربرد ارجاعات 
قرار داشت و از این بابت » ھگل«کھ خاصھ در مرکز فلسفھ ی تاریخ » روح جھان«گرفت  مانند 

مرتبط با  عرصھ ی معناشناختی چند کاربره ای ز این نظرنشانگر گسترش این مفھوم می بود. ا
 نواال میار نظمی تی را مشاھده می کنیم کھ از پیکاو تحوال عھ ھای سیاسی مشخص،رویدادھاومجم

در چنین منظومھ ای نھ فقط تاریخ چارچوبی تعیین کننده  معنوی) نشأت گرفتھ بود.نیروھای روحی(
شامل قلمروی سیاست نیز می شد.  سیاست برای عمل سیاسی بھ شمار می رفت، بل خودآن در نھایت 

تاریخ و بھ تبع آن بازیگران سیاسی بھ طور متعارف خود ( و ھمچنین بدین اعتبار چیزی نمی بود جز 
ھ این حال چنانچ مخالفانشان) را برحسب موقعیتشان باتوجھ بھ پیشرفت تاریخی تعریف می کردند.

                                                           
15 .Ibid. 
16.Spencer, 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 
و می  ندت تاریخ را می طلبیدند و گسست از گذشتھ را منظور می کردپیشاھنگان تاریخ کھ پیشرف

خواستند تاریخ را در موقعیت معاصر از انحراف بازدارند و بھ مسیری عادی بازگردانند، بھ ھرحال 
  و سنجش این اعمال مطرح می بود.اھمیت تاریخی اعمالشان 

گفتارھای سیاسی بھ  در حوزه یین دو عرصھ ی معناشناختی نقشی مھم  مفھومی کھ در تقاطع ا
تئو «در واقع  ١٧».روح زمانھ«یا بھ بیان دیگر » روح معاصر«عھده داشت چیزی نمی بود مگر 

می خواھد در مقالھ ی خود جدلھا و مباحثات سیاسی را در فرانسھ،انگلستان و آلمان از » یونگ
ش شناسی می خواھد با توجھ . از منظر روانقالب فرانسھ تا دھھ ی سی در قرن ھیجدھم بررسی کند

 کاربرد شناسی  معانی گوناگون این مفھوم را در ارتباط با کارکردھایشاندوعرصھ ی معناشناسی وبھ 
در گفتارھا و مباحث شناسایی کند و ابعاد مھم گفتارھای سیاسی دوران آغازین قرن نوزدھم میالدی 

کاربردشناسی در حوزه ی کاربرد زبان را ھمراه با برخی مالحظات عام در زمینھ ی معناشناسی و 
  تاریخی روشن سازد.

ی اوست. ناچار رویکردی کمی برمی گزیند شناسآنچھ در این نوشتھ نظر مرا جلب کرده است روش 
ز ریزی ندارد جای آنکھ بھ مقصود خود دست بیابد گکھ تصور می کنم سخت بحث انگیزست. او بر

 فرھنگی این مفھوم را نیزآنکھ نگاھی تطبیقی نیز بپروراند و سرانجام آنکھ بسترھای تاریخی و 
د. من ھم بھ ھمین جھت نمی خواھم با ھمھ ی این رسبنمایاند. این چنین کاری آسان بھ ھدف نمی 

بھ این حد رسیده  »روح زمانھ«چیزھا وربروم. تنھا می خواستم نشان دھم کھ اھمیت مفھومی چون 
از  »گوگل«کھ محققانی برجستھ می کوشند بھ طرق مختلف بھ آن بپردازند. او یادآور می شود کھ 

مبتنی بر تحلیلھای آماری جستجوگران » روح زمانھ«مدخلی راه انداختھ است بھ نام  ٢٠٠١سال 
مفھوم در اساس آغازین بھ این  درمی گوید رویک» یونگ«می کھ بگذریم از این رویکرد ک خود.

لت خص«بردھای آغازین این مفھوم بال استثناء در ارتباط با رخصلتی کیفی داشتھ است. ھمھ ی کا
خصوصیاتی کیفی داشتھ اند. او دراینجا سھ محور را یادآور ی شود. نخست آنکھ اکثریت » دوران

 آنھا کھ بھ»وحر«رند یعنی توسط پدیده ھای یک دوره براساس وحدتی بنیادی بھ ھم پیوند می خو
نشانھ ھای «آنکھ این وحدت براثر شماری از د. دوم مان در معرض دگرگونی قرار می گیرمرور ز

ارند یا نامھم نسبت بھ ترکیب نمایان می گردد، در حالی کھ پدیده ھای دیگر وجھھ ای ثانوی د» زمان
 از سطحباید قادر باشد است » روح زمانھ«و سرانجام آنکھ کسی کھ خواستار بررسی دوران ؛  روح

شناسایی و  ،نشانھ ھای زمانھ را با توجھ بھ ترکیب روح دوران ،چیزھا درگذرد و بھ شیوه ای رسا
  تفسیر کند.

نکتھ ی دیگری کھ در مقالھ ی او در خور توجھ است اشاره ای است کھ بھ نخستین کاربردھای 
می پیونداند، معتقد است » ھردر«را بھ دارد. برخالف نظر غالب کھ نخستین کاربردھا » روح زمانھ«

درنیمھ ی » ھردر«نمی آغازد. بھ بیان دیگر یعنی » ھردر«با » روح زمانھ«کاربرد مدرن مفھوم 
نخستین تجلیات این مفھوم را در زبانھای التن،انگلیسی و  قرن ھیجدھم آن را ابداع نکرده است.

قرن ھفدھم میالدی مشاھده کرد. در این دوره فرانسھ می توان در اواخر قرن شانزدھم میالدی و در 
ری در چنین بست این مفھوم را می توان بسان ابزاری تحلیلی  در روایتھای تاریخ ادبیات و ھنریافت.

تھ باشنچنین مفھومی می کوشید پاسخی فراھم آورد برای این پرسش کھ بھ چھ علت برخی دوره ھا ا
در حالی کھ در دوره ھایی دیگر چنین چیزی بھ ندرت مشاھده می شود. در آغاز  نبوغ اعنوا ازاست 

این دوره این مفھوم سخت بحث انگیز بوده است.از سویی کاربرد آن در زمینھ ی تحلیل تاریخی می 

                                                           
17 .Yung,Theo.The Politics of Time.Zeitgeist in Early Nintteeth-Century Political Discourse.In:Contributions to the 
History of Concepts.Vol.9.Issue 1.Summer 2014.Pp.24-49. 
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روح «را در تقابل با » روح زمانھا«باید با یک سنت مذھبی دست و پنجھ نرم می کرد کھ معنای 
و » آخرزمان«را برابر می گرفت با معنای » نشانھ ھای زمانھا«ید، و اصطالح می سنج» ابدیت

کلی بودن نقد می شد زیرا کھ بھ سبب مبھم بودن و » روح زمانھ«فاجعھ. از سوی دیگر مفھوم 
کھ این مفھوم است از نیمھ ی قرن ھیجدھم بھ بعد ١٨معنای ضمنی آن می توانست موضوع طنز بشود.

برخوردارمی رونق از بھ تدریج دوره ای خاص  بھ کار می برند و  خصلت عمومی را بھ قصد نمایاندن
ی(دیجیتالی) گوگل می پردازد کھ بھ کاربردھای شمارگرانھ » ئو یونگت«شود. از اینجا بھ بعد

  موضوعی کمی بھ شمار می رود و در اینجا بھ کار ما نمی آید.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
18 .Ibid.Pp.26-27. 
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  روحِ زمان/ روح مکان

بھ طورعمده اص���طالح روح زمانھ را ازخص���وص���یات اواخر قرن ھیجدھم وقرن  ھمانگونھ کھ دیدیم
را در ارتباط اص���طالح این » ھردر«گفتیم نوزھم درمعنایی زمانی (دنیوی) وتاریخی فرض کرده اند.

ض���رب کرد.  » genius saeculi« بھ نام » کریس���تیان آدولف کلوتز«ی کتاب التینی زبان  ترجمھ با
را بھ » روح زمان«اص�����طالح  ١٧۶٩در » ھردر«انتش�����ار یافتھ بود و  ١٧۶٠این کتاب بھ س�����ال 

است. اغلب این »  saeculum«) در التن حالت جمع واژه ی مفرد  saeculi»(سکولی«کاربست. 
شامل دورانی برابر صد یا صد و ده سال معادل » قرن«وران باستان ترجمھ کرده اند بھ واژه را در د

روح نگھبان آن بھ شمار »  genius saeculi«چیزی در حدود یک نسل یا یک دوره ی زیستی؛ و 
قیمومت)، بل »(نگھبانی«چندان ارتباطی ندارد با معنای » Zeitgeist « می رفت. کاربرد مدرن

می نویسد از ھنگامی کھ این واژه » جف مالپاس«می دھد بھ یک دوره یا یک عصر. بیشتر ارجاع 
درجھت توض��یح و توجیھ  فلس��فی یا تحلیلی »ھگل«و نھ در کار » ھردر«ض��رب ش��د ھرگز نھ دراثر

متفکری بود کھ این واژه با او بیش����ترین پیوند را خورده بود امابھ واقع » ھگل«بھ کارنرفت. البتھ 
عنا بھ کارنبس��تھ بود و در ھمان زمان ھم خویش��اوندی مفھومی نزدیکی میان این واژه آن را بدین م

یک دوره نمی بینیم. حضور چنین » ُمد«و  خلقیات و خصوصیات فرھنگی،گرایش و تمایل زمانھ یا 
کھ بھ س����ال » زوال غرب«بھ نام » اش����پنگلر«واژه ای را ش����اید بتوان بیش از ھمھ در اثرمعروف 

یافت،مش��اھده کرد. اوس��ت کھ تاریخ را محص��ول جھت یابی گس��ترده وفراگیری می انتش��ار  ١٩١٨
متجلی می » ھگ��ل«را ھم دربرمی گیرد یعنی ھم��ان چیزی ک��ھ در اثر خود »ت��اریخ فکر«دان��د ک��ھ 

؛ ترجمھ ی  Geistesgeschichteاینجا برابرنھاده ای گذاشتھ ام برای را در» تاریخ فکر«١٩شود.
. واژه ی history of spiritدقت برخوردار نیس��ت. او گذاش��تھ اس��ت: از» لپاساجف م«انگلیس��ی 

را بھ انگلیسی و فرانسھ مختلف آورده اند. باید دقت کرد و » روح زمانھ«یا » روح زمان «ترکیبی 
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 

اس��ت کھ در » تاریخ اندیش��ھ«یا » تاریخ فکر«مقص��ود ھمان » ھگل«و در مواردی با » اش��پنگلر«
  مسیر تاریخ نقشی مھم ایفا می کند. برابرنھاده ی درست انگلیسی آن می شود:

Intellectual  History   یان دیگر بھ ب تاریخ نیروھای معنوی و فکری و » تاریخ فکر«.  بھ 
  ھمچنین جریانھای یک عصریا یک ملت توجھ می کند.

» روح زمانھ«بھ معنای » جنیوس س���کولی«س���پس می نویس���د بھ ھمان میزان کھ » مالپاس جف«
رایج شده است،ھمین اصطالح را می توان در برابر اصطالح التینی دیگری بھ کارگرفت کھ بھ طور 

در اینجا ش������اید ».جنیوس لوکی»« genius loci«ترجمھ می ش������ود،یعنی » روح مکان«متعارف 
تھ بھ » روح مکان«کان  روح خاص خود را دارد بدین اعتبار کھ بتوان فرض کرد  ھر م وابس������

را بھ » عام«بھ ھمھ جا تعلق دارد و از این رو خصلتی » زمان«خاصی است در حالی کھ » مکان«
  نمایش می گذارد. 

در یک بافت فلس����فی معینی بیش����ترین کاربرد را » روح زمان«اندیش����ھ ی » جف مالپاس«بھ باور 
ن درس��ت جایی اس��ت کھ فقط تأکید بر وجھ زمانی یا تاریخی نگذاش��تھ اس��ت، بل از داش��تھ اس��ت و آ

را  »زمان و مکان«اینھا گذشتھ بھ خصوصیات محیطی و مکانی نیز تمایل نشان داه و بدین ترتیب 
بھ گونھ ای  نگریستھ کھ درکنارھم قرار می گرفتھ اند. این امر در مورد متفکران اواخر قرن ھفدھم 

 بیندازیم می» ھردر«ران قرن نوزدھم و حتی تا قرن بیس��تم ص��دق می کند. اگر نگاھی بھ و اندیش��گ

                                                           
19.Malpas, Jeff. Spirit of Time/Spirit of Place.Academia.edu.2019.P.1. 
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ند و تاریخ را جغرافیای زمانھا و مردما» بنیاد تاریخ«بینیم او جغرافیا را  ِن در حرکت می می دا
نیز مش����اھده می کنیم و ھمچنین در » اش����پنگلر«و » ھگل«این امر را در آثارمتفکرانی چون  بیند.

اغلب با آن پیوندخورده اس������ت بھ نحوی کھ دو » روح زمان«نھ ای از تاریخ فکری کھ مفھوم گو
  ٢٠عنصر تاریخی و جغرافیایی، یعنی زمان و مکان  بایکدیگر در پیوندی تنگاتنگ قرارگرفتھ اند.

» روح زمانھ«را بھ کاربردم، نھ » روح زمان«من در این چند نکتھ ای کھ آوردم ھمھ جا اص�����طالح
را. این امر بھ قصد بوده است. اولی کاربردی عام دارد و دومی کاربردی خاص و معاصر. در خالل 

  این نوشتھ توضیحات بیشتر می دھم. 

توجھ خود را » فلس������فھ ی تاریخدرس������ھایی در باره ی «در کتاب » ھگل» «جف مالپاس«بھ نظر
کارل «معطوف می کند بھ جغرافیا و از این بابت تحت تأثیر جغرافیادان مشھور واستاددانشگاه برلن

نیز »اش������پنگلر«از این رو تاریخ را با نگاه بھ مکان و موقعیت ص������یقل می دھد.  ٢١اس������ت.» ریتر
متأثراز آثار تعیین کننده ی چش�����م بھ مباحثی می پردازد کھ » زوال غرب«درجلددوم اثر خود بھ نام 

نام » چش��م اندازھای تاریخ جھان«،»اش��پنگلر«اندازھا و مناظر و مرایای طبیعت اند. جلد دوم کتاب 
و بس���یاری مطالب جذاب » روح ش���ھرھا«دارد. در این جلد فرھنگھای ابتدایی و پیش���رفتھ وھمچنین

                                                                                                                             ٢٢ساخت.رابرقرار»لپاسجف ما«موردنظرمطرح می شوند  کھ بھ نحوی می توان ارتباط 

، »اشپنگلر«و » ھگل«معتقد است اھمیت عنصر جغرافیایی در آثار متفکرانی چون » جف مالپاس«
پیوندی تنگاتنگ دارد. این امر یکی از خصوصیات » تیکنیونالیسم روماناس«با» ھردر«و ھمچنین 

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 

» روح زمان«نیز بھ کار می رود. اندیش����ھ ی » روح زمان«س����ان بھ مفھوم  گس����ترده تر، بھ ھمین
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 

ھ ی یشدچنانکھ در قرن نوزدھم میالدی چنین بود، اما الزاماً چنین نیست. انطنینی ملی داشتھ باشد،
زمان را نمی توان جدا ساخت از اندیشھ ی مکان یا علیھ آن بھ کارگرفت. در یک معنای کلی مفھوم 

را نمی توان کارکرِد تحمیل زمان برمکان برش������مرد گویی کھ زمان دارای خص������لت » روح زمان«
ود اس���ت. این اندیش���ھ برآیند آش���کارگی و ش���کوفایی مکان در پھنھ ی مس���تقل و مخص���وص بھ خ

نباید آن را معّرف »( روح«مکانھایی متکثر اس������ت کھ مع ھذا مرتبط باھم ھس������تند. اندیش������ھ ی 
ش����بح گونھ ی ھادی رویدادھا دانس����ت) بھ نوبھ ی خود اندیش����ھ ی پویایی یا توانایی و » حض����ور«

اعتبار متعلق اس���ت بھ  چارچوب و س���اختار یک موقعیت قابلیت حرکت و جنبش اس���ت؛ و بھ ھمین 
  مکانی یا یک چشم انداز یا  یک مکان.

م بھ چشم نمی خورد اما ھرنھای ھیجدھم و نوزدن بھ طور مستقل درتفکر متفکران قاندیشھ ی مکا
غیر مس��تقیم در ھیأت واژگان و مفاھیمی چون مناظر و مرایا،جغرافیا و فض��ا نمایانگر خطی فکری 

توپولوژی فلس��فی) کھ در باالآمد. » (= مکان«ند کھ س��رانجام منجر می ش��وند بھ ھمین مفھوم ھس��ت
  دیده می شود. » مارتین ھایدگر«این مفھوم اخیر در تفکر فیلسوفان قرن بیستم ھمچون 

 

                                                           
20 .Ibid.P.2. 

  آثار بسیاری در باره ی جغرافیا و مطالعات تطبیقی دارد کھ ترجمھ ھای آنھا بھ زبان انگلیسی نیز در دسترس است.» کارل ریتر. « ٢١
22 .See:Oswald Spengler,Der Untergang des Abendlandes.VerlagC.H.Beck Muenchen. 1969.Vol.II.Welthistorische 
Perspektiven.Pp.557 ff. 
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 روح زمانھ یادداشتھای
  
می گوید اصالت فلسفھ ی  ٢٣»ناپلیون ،قھرمان ھگل«در نوشتھ ای بھ نام »بروسار نیکوالس.«١

ھگل  در ارتباط با ناپلیون در تفسیر فلسفی آن است، نھ در تفسیر تاریخی سیاست ناپلیونی اش. 
 فسران ھگلبھ نحوی نیرومند ناپلیون را ستوده وتحسین کرده است. این نکتھ را ھمھ ی م »ھگل«

  پذیرفتھ اند. اما آنچھ کھ در اینجا مھم است بعد فلسفی این نگاه است، نھ بعد تاریخی آن.
تأمالت خود را در بستر تاریخ عمومی پی می گرفت اما در عین حال قصد داشت از ھمین » ھگل«

است خو نمی» ھگل«بستر معنای فلسفی سیاست ناپلیونی را بربکشد و ترسیم کند. بھ ھمین جھت 
بیندیشد، بل می خواست بھ مرحلھ ای » تاریخ انعکاسی«و نھ بر پایھ ی » تاریخ اصیل«نھ برمبنای 

  واالتر برود و از دیدگاه فلسفھ ی تاریخ بھ تاریخ بنگرد.
در ارتباط با تاریخ یادآور می شود کھ ما با سھ تاریخ سروکار داریم. یکی » نیکوالس بروسار«
ا ز می نامند. این تاریخ رنی» تاریخ بالفصل«کھ آن را » تاریخ دست اول«است یعنی » تاریخ اصیل«

یا  »تاریخ انعکاسی«ران آن می نویسند. تاریخ دیگر را، سازندگان یا بھ بیان دیگر بازیگشاھدان
 ی ھفلسف« امان می یابد. نوع سوم تاریُخ راعلم تاریخ سمی نامند کھ مبتنی بر» خ بازتابیتاری«

  ٢٤بھ ھمین عنوان می شناسانند. وآن را» ی تاریخ فلسفھ«اده اند کھ ارجاع می دھد بھم نھنا» تاریخ
درک تفسیر ھگل قبل از ھر چیز نیازمند فھم فلسفھ ی تاریخ ھگل است. » بروسار«از این رو بھ باور

تاجایی کھ بھ فلسفھ ی تاریخ مربوط می شود، باید ببینیم نخستین ویژگی نگرش ھگلی در ارتباط با 
ھرمان بودن ناپلیون درچیست؟ عبارت مشھوری کھ اغلب از ھگل نقل می شود،برگزیده ای است ق

یعنی زمانی کھ او ١٨٠۶در سیزدھم اکتبر » نیتھامر«ستش بھ نام ونامھ ای از ھگل خطاب بھ داز 
 این-می نویسد من امپراتور را دیدم را بھ پایان برده بود.» پدیدار شناسی روح«تازه نگارش کتاب 

ھنگامی کھ از شھر خارج می شد تا حوزه ی فرمانروایی خود را ورانداز کند؛ دیدِن  – جھان را روح
ست و بھ نقطھ ای می نگریفت انگیز بود کھ نشستھ بر اسب چنین شخصیتی بھ راستی رویدادی شگ

می » ینا«این امر زمانی رخ می داد کھ ناپلیون وارد » با اقتدار بھ ھمھ ی جھان نگاه می انداخت.
مصادف بود با پایان تاریخ سیاسی و پایان فلسفھ. ناپلیون » بروسار«شد. یعنی مقطعی کھ بھ باور 

چیزی را در سطح عمل بھ انجام می رساند کھ ھگل آن را در سطح اندیشھ انجام داده بود. این واقعیت 
ان را بھ پای» پدیدارشناسی روح«کھ بزرگترین فیلسوف عصر تجدد(=عصر مدرن) ھنگامی کتاب 

  می شد،رویدادی است کھ بھ ندرت در تاریخ رخ می دھد.» ینا«برده بود کھ ناپلیون وارد 
چشمان ھگل بھ تجسم امرمطلق بود کھ ھگل آن را شرح می داد. این امر مطلق در برابر» ناپلیون«

ھگل چھ می  ناپلیون ھگل را نمی دید و نمی دانست ناپلیون را می دید اما ،وقوع می پیوست. ھگل
مطلق است درصحنھ ی رکند. ازفلسفھ ی تاریخ ھگل اطالعی نداشت ونمی دانست این فلسفھ ابزارام

جھان کھ ناپلیون داشت تبدیل می شد بھ قھرمان تاریخ مدرن جھان. عمل ناپلیون بھ واقعیت پیوستن 
بھ شمار می رفت محسوس امر مطلق می بود و بھ ھمین جھت از بابت زیبایی شناختی لحظھ ای زیبا 

  کھ ھگل را ھیجان زده کرده بود. عمل ناپلیون فوق العاده و ستودنی بود.
می گوید چھ چیز می توانست دومین ویژگی ناپلیونی قھرمان از نظرھگل بھ شمار آید؟ » بروسار«

ھگل ، ناپلیون را می ستود چونکھ او مرد عمل بود. ھمان چیزی کھ در نامھ اش یادآورشده بود. 
لیون از شھر بیرون آمده بود بھ قصد بازشناسی حوزه ی فرمانروایی اش؛عمل و اقدامی کھ از ناپ

د می خو» فلسفھ ی حق(=حقوق)«خصوصیات ثابت فلسفھ ی تاریخ ھگل بھ حساب می آید. درکتاب 
حضوردارند کھ بھ نحوی مؤثر  یافراد یا ذھنیتھای ،نویسد در صف مقدم ھمھ ی اعمال و اقدامات

 »درسھایی راجع بھ فلسفھ ی تاریخ«شوند واقعیتی اساسی و بنیادی بھ وقوع بپیوندد. در  موجب می
کھ چندسالی بعد نوشت خطاب بھ دانشجویانش می گوید قھرمانان تاریخ مردانی عملگرا ھستند. 

                                                           
23 .Broussard,Nicolas.Napoleon,Hegelian Hero.In: Accueil “History of two Emoires“Revue du Souvenir 
Napoleonien.Nr.400.1995.PP.16.Here:Pp.1-2.   
   24.Ibid.P.13.       
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ناپلیون مانند اسکندر و سزار،مردعمل بود. او آن نیست کھ می اندیشد،و نھ آنکھ پنھان می کند،او 
این فکر را پرورانده بود. نوشتھ بود » پدیدار شناسی روح«در  ٢٥کس است کھ عمل می کند . آن

ھستی و موجودیت فرد در عمل او متجلی می شود؛ عمل فرد است کھ فردیت او را واقعیت می بخشد. 
  می گوید احتمال دارد ھنگامی کھ این چیزھارا می نوشت، بھ ناپلیون می اندیشید.» بروسار«

ن تاریخ بنابر نظر ھگل از ضرورت زمانھ ی خود آگاه است؛او می داند چھ می کند و می داند قھرما
قھرمان ھگلی می آموزاند، » بروسار«جھ باید بکند ھنگامی کھ زمانش فرابرسد. از این رو بھ نظر 

 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.
، یکی از شاگردان مونتسکیو، ناپلیون را مردی جنگ افروز می دانست و دلبستھ »کنستانبنجامین «

صوصیت زیرا کھ خ» زمانھ ستیز«، ناپلیون ھگلی شخصیتی بود  بنجامین کنستان« . ازنظربھ استیال
  ٢٦عمده ی عصر مدرن مبتنی بود بر تفوق و چیرگی تجارت،نھ جنگ و فتوحات.

زیرا بھ اعتبار  ر، ناپلیون ناسازگار با زمان و خالف تاریخ نبوددر نگرش ھگل، بھ قول بروسا
می دانست؛ اوست کھ اصل وحدت و تحرک عصر مدرن » روح جھان «، ھگل او را واژگان افالطونی

را می سازد. بدین اعتبار ناپلیون پیشگام واقعیت تاریخی است زیرا کھ عامل و بازیگر آن است. بھ 
نی تاریخی است بدان سبب کھ می داند چھ دگرگونیھایی تاریخی را باید بھ بیان دیگر ناپلیون قھرما

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 

رو منطبق است با موقعیت تاریخی حوزه ای کھ او در آن دست بھ عمل می زند. است اما بھ ھر 
 ناپلیون تاریخ را می سازد اما کامالً بھ آن وقوف ندارد . بازیگر تاریخ است،ابزار امر مطلق است،

  دانشمندی است در میان جاھالن و غافالن، قربانی ضرورت تاریخ .
شبھ «است حماسی. نھ فقط بھ این علت کھ او گونھ ای  در صحنھ ی جھان مدرن، ناپلیون قھرمانی

می بود ،خدایی کھ متجلی می شود، بل بدین سبب »جلوه ی خدا«می بود، نھ فقط بدین سبب کھ » خدا
کھ او خود را در رأس ھرم رویدادھا قرار می داد و این رویدادھا بھ شخص او پیوند می خوردند، 

تند؛ در ضمن قھرمانی است تراژیک(= غم انگیز) و ترحم رخ می دادند و از طریق او حل می گش
  انگیز.

می گوید . یکی » ناپلیون«و » اسکندر«و » سزار«ھگل در درسھایی در باره ی فلسفھ ی تاریخ از 
را بھ قتل رساندند،دیگری از فرط فرسودگی و توان افتادگی بر اثر فتوحات جان سپرد، و ناپلیون در  

می نویسد کردارھا و اعمال قھرمانان » عناصر فلسفھ ی حق«ذشت. در کتاب جزیره ای در تبعید درگ
  تاریخی نھ برایشان  ازسوی معاصرانشان افتخار بھ بار نشاند و سپاس ، و نھ از سوی پسینیانشان.

سفھ ی  فل«کتابھایور این قلم استنباطاتی است کھ ازمی آورد بھ با»بروسار«برخی از نکتھ ھایی کھ 
بھ توصیف در می آورد. البتھ جاھایی کھ او برمی گزیند آسان بھ چنین » لسفھ ی حقف«و » تاریخ

را در پرتو فلسفھ ی تاریخ می » ناپلیون« ھگلمی دھند. بھ ھرحال این نکتھ کھ استنباطاتی میدان 
نگرد و بھ علوم جنگ یا سیاست چندان اعتنایی ندارد، نکتھ ای است در خور تأمل. در نامھ اش بھ 

مطلق درعرصھ ی ن یادآورمی شود کھ از این پس امرناگھا ١٨١۶ژوییھ ی  ۵بھ تاریخ » نیتھامر«
بھ  فرماِن حرکت»روح زمانھ«ده پایبند است کھ دولت پروس سربرمی کشد و تأکید می کند بھ این ای

  ٢٧پیش را جار می زند.
  
  
  

                                                           
25 .Ibid.P.3. 
26 .Ibid.Pp.4-5. 
27 .Ibid.P.6. 
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  مطھری و روح زمان .٢
در یک انتشار اینترنتی (شبکھ ی جھانی) یادداشتی آمده است از مرتضی مطھری با ارجاع بھ دو 

روح «در ارتباط با » یادداشتھای جلد دھم«و » یادداشتھای جلدششم«جلد از کتابھای او بھ نام  
ھگل سخنی دارد کھ از بعضی جھات قابل توجھ است. او معتقد است «مطھری نوشتھ است ». زمان

می نامد و نظریھ ی بسیار جالبی است. اگر ما بخواھیم آن را » روح زمان«بھ چیزی است کھ آن را 
 ھدبھ تعبیر خودمان بیان کنیم باید بگوییم او برای روح زمان نوعی عصمت قائل است. می خوا

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 الھوری 

کی فھ ی ھگل یھم در کتاب احیای فکر دینی مسئلھ ی اجماع را طوری تحلیل می کند کھ با ھمین فلس
  ٢٨»می شود و البتھ نزدیک ھم ھست.

درست معلوم نیست مرحوم مطھری براساس چھ منبعی چنین استنباطی را از ھگل و مفھومی کھ او 
می دانیم «پرورانده است،مطرح می کند؟ سپس مطھری براساس ھمین استنباط ناروشن می گوید 

ھست. از نظر شیعھ فقط قول فرد معصوم  یک اختالف نظری میان شیعھ و سنی در باب حجیت اجماع
اگر اجماع صورت گرفت و فرد «سپس ادامھ می ھد و در ھمین راستا می افزاید ». حجت است

ولو عده شان پنج نفر باشد،حجت است و اگر ھمھ ی عالم اجماع کنند -معصوم داخل در مجمعین بود
تجتمع امتی علی خطٍأ استناد می  منھای فرد معصوم،حرفشان حجت نیست. اھل تسنن کھ بھ حدیث ال

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 مجموعاً حکم یک واحد معصوم را پیدامی کنند. 

داکنند،این درست مثل این است کھ شخص پیغمبر آن اگر در زمانی  ھمھ ی اھل نظر یک عقیده را پی
  ٢٩»مطلب را گفتھ باشد.

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 استدالل 

در واقع امکان ندارد کھ زمان بھ این معنا اشتباه کند،یکمرتبھ زمان یک  «خودرا چنین ادامھ می دھد
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 

و کثیر ھمھ یکی شده و ھمھ اشتباه کرده باشند کھ معنایش این است کھ زمان اشتباه. ولی اینکھ قلیل 
  »بھ طور کلی اشتباه کرده است،چنین چیزی ممکن نیست.

درحالی کھ » نوعی عصمت«مرحوم مطھری یکبار مفھوم روح زمان ھگلی را برابر می گیرد با 
سب بھ ھگل نتیجھ ای چنین چیزی درنگرش ھگل مطرح نمی شود، و از این درک ناروشن منت

و بعد ھمین نقل خود ساختھ » !  زمان اشتباه نمی کند«نادرست ترمی گیرد کھ گویا ھگل می گوید 
از ھگل را مرتبط می کند با موضوعی بس پیچیده میان اھل تسنن و تشیع در باب مسئلھ ی اجماع 

باط با مفھوم روح سرآخر پس از گذاراز چند بیراھھ و چند موضوع بی ارت». اھل حل و عقد« 
آن نظریھ ی ھگل و روح زمان،اگرچھ بھ شکلی کھ او گفتھ ما قبول «زمان،بھ این نتیجھ می رسد کھ 

نداریم ولی بھ یک شکل دیگر این مطلب قابل توجھ است کھ جامعھ یک وحدت و یک شخصیت دارد 
اینجا ھم ایشان  در ٣٠بنامیم.» روح ملت«یا » روح جامعھ«و قھراً ھمان شخصیتش را می توانیم 

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.
معدود آخوندھایی بود کھ براثر حضور در دانشگاه و معاشرت با  مرحوم مطھری در زمان خود از

برخی از دانشگاھیان برخی کتابھا را ھم دیده بود اما بھ نظری استوار و سامان یافتھ نرسیده بود. 

                                                           
مطھری نیز اشاره می رود. این مجلدات را در دست ندارم. ناچار  ١۵.نک. یادداشتھای استاد مطھری جلد ششم و جلد دھم. در خالل این متن بھ جلد  ٢٨

  ».پایگاه استاد شھید مرتضی مطھری«بھ ھمین متن ارجاع می ھم:
 .ھمانجا. ٢٩
 .ھمانجا. ٣٠
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سامان دھد و آن را » معصوم«در مجموع فقھ شیعھ نتوانستھ است نظری خالق در ارتباط با مفھوم 
جدید و امروزین بیاراید و بنیادھای نظری استوار و مستقلی در خور پذیرش در ارتباط با جامعھ ی 

  فراھم آورد.
این امکان را فراھم می آورد کھ بتوان الگوھای » روح زمانھ«مفھوم »مونیکا کراوزه«بھ باور .٣

ً د٣١ناسایی کرد. ه ی زمانی معینی را شورفرھنگی د ه ی زمانی معینی را بھ روروح زمانھ الزاما
  امکان بروز ھمپوشانی و تداخل در جلوه ھایی بس پیچیده وجوددارد. ی آورد چونتعریف درنم

تجزیھ و  را ھمچون ابزاری در جھت» روح زمانھ«می گوید می خواھد مفھوم » مونیکا کراوزه«
  تحلیل جامعھ شناختی بھ کارببندد.

روبھ رو می  ٣٣»من ھم«یا  ٣٢»دوران وراحقیقت«می گوید ھنگامی کھ با مباحث و گفتارھایی مانند 
مونیکا «در واقع وکارداریم یا با الگوھایی فرھنگی؟ یک دوره سرغالب در شویم با گرایشھای 

را بگستراند و از آن ھمچون ابزاری در جھت تجزیھ و » روح زمانھ«می خواھد مفھوم » کراوزه
را بگستراند و » روح زمانھ«می خواھد مفھوم  بھ بیان دیگر .تحلیل جامعھ شناختی بھره بگیرد

را فرضیھ »روح زمانھ«بگیرد. ازاین روپیشنھاد می کند کاربردی جامعھ شناختی برای آن در نظر
ای بدانیم در جھت تبیین الگوھایی معنادار درعرصھ ی تجربی کھ مختص یک دروه ی زمانی 

ی و گروه ھای اجتماعی را دربرمی گیرند (تاریخی) عمل می کنند و قلمروھای مختلف زندگی اجتماع
ھ ما را نسبت ب» روح زمانھ«بدین اعتبار مفھوم  ھند.درا پوشش می  یو سراسر یک بافت جغرافیای

الگوھای فرھنگی خاص یک دوره حساس می کند. دراینجا سخن از پدیده ھایی می رود کھ مستقالً 
ا را ب»روح زمانھ«عھ شناختی از کاربرد جامقصددارد این وجھ » مونیکا کراوزه« قابل توصیف اند.

ر این د نظام واژگانی دقیق تری در جھت تجزیھ و تحلیل پدیده ھای اجتماعی و فرھنگی توصیف کند.
مفھوم را بھ نحوی مورد تأکید قراردھد کھ بتواند از سنت تاریخیگری کھ دوره این رویکرد می کوشد 

ھ و درھم تنیده و منسجم در نظر می گیرد و ھر دوره را ھای تاریخی را ھمچون کلیتھایی درھم تافت
  ، فاصلھ بگیرد.می داندمبتنی بر نظم منطقی یکپارچھ ای » روح زمانھ ای«دارای 

است کھ » عصر باروک«در جھت اثبات ادعای خود سھ نمونھ را برمی گزیند. یکی » کرازوه«
امر «را دربرمی گیرد و دیگری مجموعھ ای از ھنرھای معماری و ادبی و موسیقایی و جز آن 

را ابداع کرد و بھ کاربست و دیگران آن را  پروراندند و  آن» وند فرویدمزیگ«است کھ » ناخودآگاه
با تحلیلھایی ھمسو و متفاوت آراستند، و سومی جنبش دھھ ی شصت است کھ معروف شده است بھ 

 ».٦٨«جنبشھای دھھ ی 
با بسترھا و ویژگیھایی ود را دارند و از سھ خاستگاه این سھ نمونھ ھریک خصوصیاتی مختص بھ خ

ده اند. اولی جامعیت  دارد و یک وریکسره جدا ازھم و در دورھایی یکسره با فاصلھ از ھم سربرآ
مجموعھ را بھ نمایش می گذارد و دومی از بستر پژوھشھای روان شناختی سربرکشیده است و با 

  اجتماعی و فرھنگی تکیھ می زند. سیاسی،ر بستری روح و ذھن انسان سروکار دارد و سومی ب
میالدی در یک  ١٨و  ١٧نمونھ ی نخست امکان می دھد اشتیاق بھ تجمل و مرگ را در قرنھای 

 ،»باروک«رده و بھ اعتباری تمدنی بررسی کنیم. در پیوند با مفھموم بستر جغرافیایی گست

                                                           
31 .See:Monika Krause.What is Zeitgeist?Examining period –specific cultural patterns.Science 
Direct.P.1-2. 

این اصطالح درسالھای اخیر رواج گرفتھ است. ». truth era-post«معادلی است برای » دوران وراحقیقت. « ٣٢
ید گشتھ اند. دمفھومی است فلسفی و سیاسی بدین معنی کھ معیارھای مشترک در ارتباط با حقیقت رخت بربستھ اند و ناپ

این اصطالح را برخی فرھنگنامھ ھا ھمچون واژه ی برگزیده ی سال در زبان انگلیسی برگزیدند. این اططالح در رابطھ 
یعنی خروج انگلیس از اتحادیھ ی اروپا » برکسیت«و ھمچنین جریان  ٢٠١۶با انتخبات ریاست جمھوری آمریکا بھ سال 

نای عام این اصطالح اشاره دارد بھ اینکھ داده ھا و واقعیتھای عینی دیگر قادر از رونقی بی سابقھ برخوردارشد.یک مع
نیستند افکار عمومی را بھ سوی خو جذب کنند. آنچھ مھم است این است کھ بتوان احساسات و باورھای فردی را مورد 

  خطاب قرارداد.
کھ ھنرپیشگان زن در ھالیوود از  این اصطالح ھنگامی رواج گرفت» . to-me« . معادلی است برای اصطالح  ٣٣

تجاوز جنسی بھ خود سخن گفتند و بسیاری بھ جنبشی کھ بھ دنبال آن پدیدار گشت با بھ کار گرفتن این اصطالح بھ آن 
  پیوستند.
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ھنگ عمومی و بھ نحوی کھ حتی در فر رب کردند بھرا ض» ھنر عالی«تاریخنگاران بعدی مفھوم 
  اعتباری مردمی در دوره ھای بعد جلوه ھا و استنباطاتی از خود برجاگذاشت.

بستری فراھم آورد کھ بھ باور  توسط زیگموند فروید» امر ناخودآگاه«مفھوم دوم یعنی کشف 
ھ ی قرن نوزدھم در نیم» ناخودآگاه«می توان درکی جامعھ شناختی از اندیشھ ی » مونیکا کراوزه«

تا اواخر این قرن در میان ُرمان نویسان،شفادھندگان روح و درمانگران مشاھده کرد. در ارتباط با 
کھ آن را بھ کاربستند،اکتفاء کرد. شیوه ای » حرفھ ایھایی«این مفھوم نباید تنھا بھ کاشف آن و حتی 

  شود.کھ این اندیشھ پدیدارگشت و گسترش یافت بھ ھمین حد خالصھ نمی 
ھمچون پدیده ای اجتماعی،سیاسی و فرھنگی. در اینجا باید از » ۶٨«سوم می رسیم بھ پدیده ی 

» ۶٨«خود پرسید این پدیده بھ چھ معنایی بوده است؟ در شماری از کشورھای اروپای غربی سال 
شامل  یعنوان کوتاه شده ای است برای پدیده ای گسترده تر در ارتباط با پدیده ھای سیاسی و فرھنگ

را نباید » ۶٨«فرھنگ و جنبشھای جوانان. از این گذشتھ مفھوم -جنبشھای چپ،جنبشھای پاد
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

ا ن رآیک کلیت است کھ باید درست بھ آن نگریست و ویژگیھای آن را برکشید و زمانھ ی » ۶٨«
درست توصیف و تشریح کرد ھرچند کھ می توان  ن راک کرد و قابلیتھای تعمیم بخشیدن آدرست در

درجای راجع بھ مرزھای آن بھ بحث نشست و گوشھ ھای مختلف و تشکیل دھنده ی این پدیده را 
  نظرگرفت. درخود 

در واقع می کوشد روش شناسی معینی را بپروراند کھ در خدمت جامعھ شناسی » مونیکا کراوزه«
کارل «فرھنگی قرارگیرد. با آنکھ بھ محققان مختلف می پردازد و بھ اندیشگری برجستھ چون 

ھوم مف نیز ارجاع می دھد اما قصدش تأکید گذاشتن بر رویکرد خود است و معنابخشیدن بھ» مانھایم
است ھمچون یک روش شناسی مستقل. کس دیگری را ندیده ام کھ با این اصرار بھ » روح زمانھ«

دقت  را با» روح زمانھ«گوید کوشیده ام مفھوم می  این مفھوم در چارچوب چنین دیدگاھی بنگرد.
 .مبیشتری از آنچھ کھ در چارچوب مفاھیم موجود در جامعھ شناسی فرھنگی میسر می شود،بیارای

را فرضیھ ای می داند برای الگویی خاص. این الگو در حوزه ی » روح زمانھ«از این رو مفھوم 
ر خاص یک دوره ی زمانی تاریخی نمایان می شود،قلمروھای مختلف اجتماعی را بھ عملھای معنادا

  ھم می پیونداند و در عرصھ ی گسترده ای از بافتھای جغرافیایی می گسترد.
اگر بخواھیم این پدیده را بھ  دمی گوی را یادآورمی شود.» ۶٨«ونھ ییھ اش نمدر ارتباط با فرض

بھ چشم می خورد کھ نمی » ١٩۶٨«ی بینیم چیزی در ارتباط با این پدیده مطور تجربی بیازماییم،
توان آن را تقلیل داد بھ ایدئولوژیھای عیان و آشکار یا بھ گروه ھای خاصی از مردم. پدیده ی 

پیوند می خورد با محتوای سیاسی،سبکھای زندگی،زندگینامھ ھا،موسیقی، ھنرھا و » ١٩۶٨«
با این واقعیت کھ این برچسب قدرتی توصیفی دارد در پیوند است و طرحھا و نقشھ ھای روزمره، 

ھمچون یک مفھوم جامعھ شناختی ح زمانھ راچنانچھ بخواھیم اصطالح رووراسوی مرزھای ملی. 
ھ اش نقادان گرانھبرخی از فرضیات آن را در پیوند با میراث تاریخیبھ کار گیریم،درست آن است 

  بسنجیم.
  .»جش الگوھای فرھنگی ِ خاص یک دورهروح زمانھ چیست؟سن«وچنین است:عنوان کامل مقالھ ی ا
زنداریم فرض ، نیادوره ی معینی را بھ بحث می گذاریم» الگوھای فرھنگی«می گوید ھنگامی کھ 

 موقعیت» زمان«در چارچوب » روح زمانھ« تھایی منسجم و یکپارچھ اند.کلی» دوره ھا«کنیم کھ این 
خود تعریف می شود. با این حال نباید انتظارداشت کھ » دوره ی«برحسب معینی دارد و بھ ھرحال 

تنھا در ارتباط با یک قطب مخالف می » روح زمانھ«این دوره را بھ تعریف درآورد. » روح زمانھ«
این امر نیازمند آن است کھ بتواند بھ کلیت یک فضای اجتماعی  اند دوره ای را بھ تعریف بکشد. تو

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.

و پارچھ یک ، این سخنان کلی بھ شمار می روند و آسان نمی توان بھ مددآنھا بھ تعریفی منسجم
وابستھ است بھ یک دوره ی زمانی، بعد » روح زمانھ«فراگیر دست یافت. یک بار می گوید مفھوم 
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 ، تازه کلیت» قطب مخالف«می گوید اما این دوره ی زمانی را بھ تعریف نمی کشد مگر بھ یاری یک 
از اینھا کھ بگذریم عاملی بھ شمارمی رود در میان عوامل دیگر و جزآن. و  دی نمایانیک دوره را نم

دی است تا بتوان خصلت جامعھ رووزه نیازمند بررسیھای مستقل میدانی و مقبول دارد کھ این ح
مفھوم و روشن متبلور ساخت. ھمھ ی اینھا نشان می دھد کھ ھر بھ گونھ ای شناسانھ ی آن را 

انچھ نچن احوال می گوید محققی بنابھ استنباط و آگاھی خود از این مفھوم بھره می گیرد. با ھمھ ی ای
مفھومی است در میان مفاھیم دیگرآن وقت می توان از آن سودجست » روح زمانھ«بپذیریم مفھوم 

  »! لیبرالیسم جدید«یا مفھوم » عصر پسامدرن«فراگیر مانند و فرھنگی  یدر جھت تشخیص
» لجامعھ شناسی نس« مقولھ ی در گفتاری در ارتباط با ی آلمانی، اندیشگر برجستھ،» کارل مانھایم«

سخن می  )spirit of an epoch») (روح یک عصر«یا »(روح یک دوره «می نویسد وقتی از 
)، و برای آنکھ ابھامی پیش نیاید ھمین Zeitgeistاست ( »روح زمانھ«کھ منظورش ھمان (گوییم 

یک  )mentality(اصطالح آلمانی را بالفاصلھ بھ کار می بندد)،معنایش روحیھ،طرز تفکر یا نگرش
او  ٣٤دوره است بی آنکھ سراسر جامعھ را تحت نفوذ خوددرآورد و حاکم بر کل یک جامعھ بشود.

می نویسد این طرز تفکر یا نگرش کھ معموالً بھ یک عصر نسبت داده می شود  دارای جایگاھی 
ت ویژه مناسب در یک گروه اجتماعی متجانس یا نامتجانس است کھ در یک مقطع زمانی خاص اھمی

از این رو این گروه قادر می شود ُمھر فکری خود را برھمھ ی دیگر گروه ھا بزند  ای کسب می کند.
  بی آنکھ آنھا را نابودسازد یا جذب کند.

ر د ی مختلفن نکتھ ھا را در این بخش آوردم تا نشان دھم محققان مختلف دریافتھا و رویکردھایای
متفاوتی،نگاه داشتھ اند و حتی کوشیده اند از راه روش شناسی » روح زمانھ«ارتباط با مفھوم 

رویکرد جامعھ شناختی اگر بخواھد بھ  آن بپرورانند. دیگری را درجھت فھم محدود یا گسترده از
  بزند. ھمھ ی جزییات بپردازد چاره ای ندارد جزآنکھ در ھرمورد دست بھ تحقیقات موردی و مستقلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
34 .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

  مطرح شده اند ١٣٩٨ وپاییز و بھار ١٣٩٧شعارھای زیر در طول سال 

  آورده ام.»خودانگیختگی « را در گفتار ١٣٩۶شعارھای دی ماه 

تنوع این شعارھا از اھمیت برخوردارند و نشان می دھند کل جامعھ ی ایران در 
  ارتباط با نظام سیاسی در معرض بحران قراردارد.

 فھرست برخی از شعارھا.١

این شعار را تاجایی کھ شنیده و دیده ام نخست در نماز جمعھ اصفھان بھ کار 
  س ھمھ جا را فراگرفت:بستند و سپ

  پشت بھ دشمن، رو بھ ایران
  نمازگزاران با سر دادن این شعار پشت کردند بھ امام جماعت.

 . مشکل ما ھمینجاست، الکی میگن آمریکاست.٢

  ب مطرح شداعتراض آمیز در ارتباط با کمبود آاین شعار نخست در تظاھرات 

  .دولت ور شکستھ، رو پول ما نشستھ٣

ی مالباختگان عنوان وسبانکھا  ازتراضی در ارتباط با ورشکستگی در تظاھرات اع
  گشت.

  .دشمن ما ھمینجاست،دروغ میگن آمریکاست۴

  .کشتھ می شم با دل و جون،جانم فدای کازرون۵

  سیاست وزرات کشور در ارتباط با تقسیم شھرکازرون سربرکشید.این شعار با نقد 

  ماست.صدا و سیما، صدا وسیما، ننگ ماست، ننگ ۶

  شعاری علیھ صداو سیمای جمھوری اسالمی

  .فلسطین من، کازرونھ٧

  شعاراعتراضی بھ تقسیم کازرون

  .سیدعلی ببخشین،دیگھ باید بلند شین٨
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  ببندش، ببندش  .٩

  اریدر بازار خطاب بھ دکانداران باز شعار اعتراض کنندگان

  .سوریھ را رھا کن، فکری بھ حال ما کن١٠

  .٨ی مختلف مطرح شد مانند شعار شماره این شعار بارھا در جاھا

  .نھ غزه، نھ لبنان، جانم فدای ایران١١

  بارھا در جاھای مختلف مطرح شد بھ خصوص در بازار

  . روحانی، روحانی ،دزدی دیگھ کافیھ، جیب ملت خالیھ.١٢

  .توپ،تانک، فشفشھ،آخوند باید گم بشھ.١٣

خاصھ در تظاھرات نیمھ ی اول این شعار نیز بارھا و درجاھای مختلف عنوان شد 
  ١٣٩٧مرداد 

  .اسالم رو پلھ کردین،مردم رو ذلھ کردین١۴

  .مرگ بر حزب هللا١۵

  بیشرف، بیشرف،بیشرف

  خطاب بھ حکومت و نیروھای انتظامی کھ در حال سرکوب مردم بودند.

  .سیدعلی حیا کن،صندلی رو رھا کن١۶

نوشتھ شده روی کاغذھای خطاب بھ روحانی. ٩٧مرداد  ٢٨. طالب قم در حدود ١٧
  ای کھ مذاکره شعارت       استخر فرح در انتظارت بزرگ:

این تجمع طالب در قم را بخشی از حکومت سازماندھی کرده بود و پیروخواست 
  خامنھ ای و علیھ حکومت روحانی بود.

  . مرگ برکارگر،درود برستمگر!!١٨

  یده است.این شعار بارھا و در جاھا و شھرھای مختلف بھ گوش رس

  . فوالد ھفت تپھ   اتحاد   اتحاد١٩

  . نھ تھدید، نھ زندان   دیگھ اثر نداره٢٠
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  ١٣٩٨پاییز 

  .دردانشگاه: ٢١

  خوابگاه دخترانھ     زندانھ،زندانھ

  معلم زندانی آزادباید گردد

  واحد حراست   شعبھ ی اطالعاتھ

  دانشجوی زندانی  آزاد باید گردد

  خیابانھا:کارگران ھفت تپھ در 

  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.

  . نصر من هللا و فتح قریب      مرگ براین دولت مردم فریب.٢٢

  آزاد باید گردد. کارگر ھفت تپھ   ٢٣

  . از ھفت تپھ تا تھران  زحمتکشان در زندان٢۴

  ی ثامن الحجج می گفتند:بانک -در ارتباط با مؤسسھ ی مالی . مالباختگان٢۵

  با حیلھ ی مجوز      پوالمون دزدیدن

  . نھ حاکم   نھ دولت   نیستن بھ فکر ملت٢۶

  . کاوه ی آھنگرم    تاب ستم ندارم.٢٧

  گیری اسماعیل بختی سخنگوی کارگران)(اشاه است بھ دست 

  .کشور مادزد خونھ ست    تو این دنیا نمونھ ست٢٨

  .کلیدساز دروغگو!٢٩

  . بی غیرتا نشستن     زنھا بھ ما پیوستن٣٠

  . کارگران فوالد:٣١

  می ایستیم می ایستیم          حقوقمونو می گیریم

  . اسالم رو زنده کردن      مردم رو ذلھ کردن٣٢
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  تظاھرات معلمان : .در٣٣

  نیروی انتظامی       تو ھم شاگرد مایی

  .فریاد فریاد      از این ھمھ بیداد٣۴

  . توپ،تانک، فشفشھ     آخوند باید گم بشھ٣۵

  :١٣٩٨.درتظاھرات مال باختگان در شھریور ٣۶

  دزدی و غارت شده،پول و پس انداز ما!-

بھ مجوزھای بانک مرکزی بھ با حیلھ ی مجوز، پوالمونو دزدیدن!(اشاره است  -
  مؤسسات مالی وابستھ بھ حکومت).
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  ایران در بستر بحران                     

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣٢ 
 

  

  ایران در بستر بحران                                  

    کوششی در جھت دستیابی بھ نگرشی نظری                      

می خواھم با اشاره بھ رویدادھا ،نوشتھ ھا و جلوه ھایی فرھنگی در چارچوب تاریخ  .در این بخش١
معاصر ایران نکتھ ھایی انتقادی بپرورانم بھ قصد زمینھ سازی فکری در مسیر برون رفت از وضع 

  .»تمدن ایرانی«دیگر،شاید بھتر و پایدار برای تمدنی کھنسال بھ نام  کنونی بھ  امید آینده ای

.ھمھ چیز با پرسش آغاز می شود. پرسش ما در اینجا بھ طور بدیھی این است کھ تاریخ معاصر ٢
اگر معاصر را برابر بگیریم با زمان حاضر چنین تاریخی علی االصول باید بھ زمان کنونی  چیست؟

آغاز واحدی ندارد. برخی محدوده ی درنظر محققان بپردازد. اما در عمل ھمین زمان کنونی نیز 
زمانی آن را منحصر می کنند بھ یکی دو دھھ و برخی با گسترش این محدوده ی زمانی رویدادھای 

  می گیرند و می دانند.» معاصر«ی قرن بیستم تا کنون را  دوره

وابستھ است بھ دیدگاه ھر محقق و چھ بسا موضوع تحقیق. » معنی معاصر«از این رو می توان گفت  
بسیاری فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی را مبنا قرار می دھند، و کم نیستند کسانی کھ دوران معاصر 

این سو می دانند. در فرھنگنامھ ھای غربی کم نیستند نویسندگانی  را از آغاز جنگ جھانی اول بھ
  را از پایان جنگ دوم جھانی می گیرند تا کنون. »معاصر«کھ 

یک نتیجھ ی مھم دیگر این است کھ نباید آسان دست بھ سینھ ایستاد و ھمھ چیز را براساس دیدگاه 
اریخی معینی اھمیت دارند و ھمینھا ھای غربیان ساماندھی کرد. چنانکھ دیدیم در غرب مقاطع ت

  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 

ندی خود بدانیم. از این کھ بگذریم می توانیم بھ یک طبقھ بندی تمدنی نیز رو بیاوریم خاستگاه طبقھ ب
و اشتراکات میان چند فرھنگ خویشاوند را چارچوبی مناسب بپنداریم برای طبقھ بندی معناداری در 

 ریک حوزه ی تمدنی. بنابراین موضوع کار ما در ھر یک از این طبقھ بندیھا از اھمیتی خاص برخوردا
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 

از  و جھانی شدن را چھ می دانیم. روشن است کھ جھان ھمواره بھ یک شکل نبوده است. برخی
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.

می » تاریخ مدرن«را زیر مجموعھ ی » تاریخ معاصر«رغرب بھ معنای وسیع کلمھ بھ طورکلی د
م برداشت. بھ ھرحال عده ای دوره ی تاریخی پس از جنگ جھانی گیرند. در اینجا ھم باید با دقت گا

می پندارند. از این گذشتھ شماری براین باورند کھ » تاریخ معاصر«تاکنون را  ١٩۴۵دوم یعنی از 
  از دوران آغازین قرن نوزدھم در گردش بوده است.» تاریخ معاصر«اصطالح 

) را ١٩٩١- ١٩۴۵درعمل دوران جنگ سرد ( بھ بعد را مبنا قرار می دھند، ١٩۴۵کسانی کھ سال 
یعنی دورانی کھ تنش میان ایاالت متحده و روسیھ ی شوروی فزونی می گرفت، در نظر می آورند. 
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جنگھای «این تنش برسراسر جھان اثر می گذاشت. این تنش و رویاروییھای برآمده از آن از طریق 
خت. این دوران با فروپاشی اتحادجماھیر و دخالت در امور کشورھای کوچک جلوه می فرو» نیابتی

یان رسید. در پی این رویداد بھ پا١٩٨٩بھ دنبال انقالب  ١٩٩١شوروی و انحالل پیمان ورشو در 
  موجی از دموکراسی سازی بخش بزرگی از اروپا و آفریقا و امریکای التین را فراگرفت.بزرگ، 

نھ ستیز تازه ای سربرکشید کھ موجب آن و پایان گرفتن جنگ جھانی دوم،در خاورمیا ١٩۴۵پس از 
برپایی دولت اسراییل بود وبرآمدن سیاستھای نفتی ھمراه بارشدجریانھا و حرکتھا و جنبشھا و 

خاصھ در دھھ ی ھشتاد میالدی قرن بیستم. شکلگیری نخستین سازمان » اسالمیگری«سیاستھای 
سربرآورد و اندکی پس از آن با بزرگ وراملی حکومتی مانند سازمان ملل متحد در ھمین دوره 

روبھ ١٩۵٧یعنی در مقطع  ١٩۴۵پس از » اتحادیھ ی اروپا«سامانیابی اتحادیھ ای تمدنی بھ نام 
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.

دوم جھانی  تنھا در سطح جھانی جلوه نمی فروخت. جامعھ ھای غربی نیز در دوران پس از جنگ 
ھ ک» پادفرھنگ«ھمین دوره دستخوش تحوالتی شگرف و توجھ انگیز بودند. جنبشھای موسوم بھ 

می نامیدند سراسرغرب را فراگرفت و »  countercultures«در عرف زبان انگلیسی آنھا را 
)، روابط اجتماعی را در کشورھای غربی در معرض  sexual revolutioھمپای انقالبھای جنسی (

دگرگونی قرارداد. شاید بتوان دو دھھ ی شصت و ھشتاد را نماد این دگرگونیھا دانست کھ بھ خصوص 
متجلی گشتند. غرب دچار بحران اخالقی و ارزشی بود. نھ  ١٩۶٨در مقیاس گسترده در جنبشھای 

  ھ بھ آنچھ می کرد باور داشت.بھ آنچھ می گفت عمل می کرد، و ن

نیز شھرت یافتھ است. غرب بھ رھبری آمریکا » جنگ سرد«دوران بعد ازجنگ جھانی دوم بھ دوران 
بھ رھبری روسیھ ی » بلوک شرق«لوژیھای ضد کمونیستی گرفتارآمده بود و یدئودرقفسی از ا

-١٩٨٩زد. رویدادھای  شوروی در تفسیر بستھ و عقیمی از نوعی سوسیالیسم دولتی دست و پا می
و در » قفس«موجی از رھایی فکری و عملی را برای ھمھ بھ ارمغان آورد مگر آنانکھ در  ١٩٩١

ھویت خود را پی می گرفتند و رھایی از چارچوبھای پیشین را خصم ھویت مستقر » حصار فکری«
  می پنداشتند.

ھنگی، باریکراھی یکسویھ را اگر عرصھ ی رھایی را محدود سازیم بھ اندیشھ ی سیاسی و حتی فر
روی آن می بارد. تحول علم و جلوه ھای گوناگون گذار در بستر  برگزیده ایم کھ نارسایی از سرو

زندگی انسان را در مجموع دستخوش تغییر می سازد. این دگرگونیھا بھ نوبھ ی  ،دانش و معرفت
ادبیات و زیست فرھنگی و نگرش خود بر ھمھ ی حوزه ھای دیگر حیات و اندیشھ اثر می نھد. ھنر و 

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 

ھستی بھ حساب می آیند. برخی از بالنده ی نظری درھمھ ی این موارد، نمونھ ھایی ازاین بالندگی 
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. برخالف تصور رایج اثربخشی 

ر و ادب و فرھنگ بوده است. حوزه ی علم بھ مقیاسی تصور ناپذیر بیش از اثربخشی حوزه ی ھن
(موبایل) بھ پھنھ ی زیست جمعی بی تردید جامعھ ھای انسانی را یکسره  »تلفن ھمراه«ورود 

  بادگرگونیھایی باورناپذیر آشناساختھ است کھ نیازمند بررسی فرھنگی و علمی جداگانھ ای است.

ایی مستعمرات و جنگھای با آنکھ قرن بیستم میالدی براثر تحول چشمگیر فنآوری(تکنولوزی)،رھ
موسوم بھ جنگھای جھانی و دگرگونیھای شتابان فرھنگی تفاوتھای چشمگیری در میان جامعھ ھای 
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انسانی برجاگذاشت و دو عنصر سنت و تجدد را مدام در برابر ھم قرارداد با اینحال گذار بھ قرن 
لت می گذارد کھ مھمترین خص بیست و یکم میالدی فضایی بھ کل بغرنج و بھ یک معنا تازه بھ نمایش

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 

اختھ را جار می زند. نھ تنھا درون تمدنی نیز در پرتو جلوه ھایی نو درگیریھایی بس بغرنج و ناشن
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 

تجربھ  ان یافتھ است، اکنون می بینند وگرفتن قرن بیستم میالدی، تاریخ نیز بنا بھ تعریف سنتی پای
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؟

بیست و یکم از آغاز آغشتھ بھ جنگ بود. معلوم شد نھ تنھا تاریخ پایان نیافتھ است، بل تاریخی  قرن
تازه شکل می گیرد کھ بازیگرانش خواستار شفاف گرداندن موقعیتھای خود ھستند. ھمھ ی اینھا 

ت مینیاز بھ تعریف و توصیف دارند. نکتھ ای کھ در اینجا و در ارتباط با موضوع این نوشتار اھ
  بھ چھ اعتباری بھ تعریف در می آید.» تاریخ معاصر«خاص دارد این است کھ ببینیم 

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 

ریف و توصیف می شود. تاریخ معاصر در مقیاس جھان با تاریخ معاصر در مقیاس ملی و کشوری تع
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 

  برای ھمھ ی نیروھای فعال یک جامعھ درنظرگرفت.» معاصر«ایی واحد از بتوان معن

متأثر است از آگاھی فرد یا افراد یا » تاریخ معاصر«،خاصھ »معاصر«بھ اعتبار آنچھ آمد معنای 
گاه کاذب شکل می گیرد و با  ،گروه ھا یا جامعھ و جامعھ ھایی کھ آن را بھ کار می بندند . این آگاھی

و عقیم ھمچون یک ایدئولوژی سربرمی کشد و گاه با اتکاء و با ارجاع بھ تجربھ ھای خصلتی بستھ 
مشخص می گردد ھرچند کھ در ھمین مورد نیز می تواند در قد و قامتی  ،مشخص تاریخی ھمان مورد

  ھد.ترویج د ای منجمد و نازا ایدئولوژیک جلوه بیاراید و تجربھ را با انبوھی تفسیر ھمچون شیئی

ال بستھ بھ فضای فرھنگی و بستھ بھ موضوع مورد بررسی (مانند تاریخ معاصر ھنر یا بھ ھرح
  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 
در معنای فلسفھ ی تاریخ بھ کار می رود. آنچھ ما را از گذشتھ بھ تدریج جداساخت کلی دارد و بیشتر 

و بھ مسیری دیگر رھنمون کرد بی ھیچ شبھھ ای انقالب مشروطیت است کھ برای ایرانیان معجون 
  شگفت انگیز و دورانسازی بھ شمار می رود.

ایران و در شیوه ی زیست  ر انقالب مشروطیت را تبلور آغاز تجدد در ھیأت ساختار سیاسیاگ
چارچوب تاریخ معاصر سر  بخشھایی از مردمان این سرزمین بگیریم، در این صورت ما ھنوز در

ون ھنوز با مسائل و دشواریھای برآمده از استخوانبندی ھمین معضالت دست و پنجھ نرم می کنیم چ
 دی بھ نتیجھ نشست و در اینمی کنیم. با آنکھ انقالب مشروطیت در سالھای آغازین قرن بیستم میال

امعھ ی ایران با تحوالتی شگرف سروکارداشت و حتی ضدانقالبی بھ نام انقالب اسالمی را میان ج
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علیھ جنبش و انقالب مشروطیت بھ جان آزمود، و اکنون در قرن بیست و یکم میالدی می زیییم کھ 
نمایش می گذارد، با اینحال دوران شالوده ھایی متفاوت از قرن بیستم خاصھ در جامعھ ھای غربی بھ 

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 

ی چون فرھنگ و تمدن ایران دورانی بھ و فرھنگھای جلوه ای است ویژه ، با اینحال برای فرھنگ
در حوزه ی ایران و در حوزه ی » تاریخ معاصر«ھم پیوستھ را عرضھ می کند. بھ ھمین اعتبار 

تمدن ایرانی با جلوه ای خاص عرض اندام می کند. از این رویکرد می توان بر اساس ویژگیھای ھر 
  در مقیاس ملی. حوزه الگویی عام ساخت در جھت فھم دیگر تاریخھای معاصر

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 

خاص خود را  کتاریخ معاصر جھان استنباط و در شوم کھ یک مجموعھ ی تمدنی یا ملی نسبت بھ
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.

ایران «کتابی دارد بھ نام ایران شناس و استاد تاریخ در دانشگاه کمبریج »پیتر آیوری« -تبصره
را برابر » مدرن«مترجم  ٣٥»تاریخ معاصرایران«ارسی نیز ترجمھ شده است بھ نام کھ بھ ف» مدرن

. در »از تأسیس تا انقراض سلسھ قاجاریھ«این کتاب زیر عنوانی دارد بھ نام». معاصر«گرفتھ با 
در تاریخ ایران و » مدرن«این دوره را برابر دانستھ است با عصر» مؤلف«خورتوجھ است کھ 

کتاب حتی بھ میراث  در تاریخ ایران.» معاصر«ھ است با دوران تا برابر دانسمترجم ھمین عصر ر
رضاشاه نیز فصلی را اختصاص داده است. بنابراین بخشی از کتاب بھ دوران شکلگیری انقالب 

معنایی گسترده دارند و نگرش » معاصر«و » مدرن«مشروطیت نیز اشاره دارد.بنابراین دو عنوان 
  و درک مؤلف و مترجم را ازاین دو اصطالح یا مفھوم نشان می دھند.

نیز اگربستھ بھ موقعیت خاص توضیح داده نشود،آسان بھ بدفھمی می  »روح زمانھ«. مفھوم ٣
تنھا در پرتو استنباط و آگاھی معینی معنا می یابد. » معاصر«مانند مفھوم » زمانھ«مفھوم  انجامد.

خ تاری«اشتباه خواھد بود اگر بپنداریم ». معاصر«این مفھوم بھ مراتب پیچیده تر است از مفھوم 
چنانچھ ما تاریخ عصر تجدد را با انقالب  ی واحدی تکیھ می زند.»روح زمانھ«بھ » معاصر

 ١٣۵٧را از اواخر ناصرالدین شاه تا ضد انقالب غازیم و خاصھ دوران پایانی قاجارمشروطیت بیآ
ریخ بگیریم در این صورت نباید ھمین تاتا کنون را بخشی از ١٣۵٧ن پس از در نظربگیریم یا دورا

بھ شکلھای گوناگون تجلی » روح زمانھ«واحدی سخن بگوییم. در این دوران » ی مانھروح ز«از
را براساس رویداھای دورانساز ھر » روح زمانھ«یافتھ است. درک تاریخ ایجاب می کند معنای 

اید ببرای مثال  مقطع طبقھ بندی کنیم و معنا و محتوای ھر مقطع را درست بشکافیم و توضیح دھیم.
 »روح زمانھ«یعنی آنچھ مردم و توده ھا را بھ سوی مشروطیت راند متفاوت بدانیم از » زمانھروح «

و بر تخت نشستن سردار سپھ و بنیانگذاری سردار سپھ  نستانھ ی بھ سلطنت رسیدن رضاخادر آ
عنصر استمرار ھمچنان روح عصر مشروطیت است و عنصر گسست بیانگر افول  سلسھ ی پھلوی.

  رآمدن سلسھ ای دیگر است در پرتو تجدد معطوف بھ تحقق آرمانھای مشروطیت.یک سلسلھ و ب

در مقطع استعفای رضاشاه پھلوی از سلطنت بھ » روح زمانھ«در کنار این رویکرد می توان گفت 
  سود ولیعھد آغشتھ است بھ ھیجانات و ارزشھا و عواطفی یکسره متفاوت از دوره ھای پیشین.

                                                           
 .۵٨۴.صص ١٣۶٩وری. تاریخ معاصر ایران. ترجمھ ی محمد رفیع مھرآبادی.جلداول.تھران . پیتر آ٣٥
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وتی دارد در قیاس با برتخت نشستن پادشاھان یکسره متفا ییت تاریخبرتخت نشستن رضاشاه اھم
بھ ھم نگاه بیندازیم. برای نخستین بار است  ھقاجار اگر فقط بخواھیم بھ ھمین دوره ی زمانی پیوست

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 

  شیوه و ساختار شرعی در عرصھ ی قضا.دستگاه نوین قضا کھ گسستی چشمگیر دارد با 

و نیروھای نظامی  مقطع تاریخی جنگ جھانی دوم و حضور تجاوزکارانھ ی نیروھای نظامی غربدر
تمایل حکومت و مردم ایران و اعالم بی طرفی ایران در   در ایران کھ خالف اتحاد جماھیر شوروی

آمیختھ است با گرایشھای سیاسی  جنگ صورت گرفت ، با وضعیت تازه ای رو بھ رو می شویم کھ
اکنون روشن تر شده است کھ انگلیس و شوروی مدتی پیش تازه ای متأثر از غرب و اتحادشوروی. 

از شھریور بیست سرگرم برنامھ ریزی علیھ پادشاھی رضاشاه بوده اند و تجاوز بھ ایران بخشی از 
مکاری ایران با آلمان چیزی نبوده سیاستی از پیش اندیشیده بوده است. ادعای ھ نبھ اجرا گذاشت

  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 تمایالت فرصت طلبانھ در میان گروه ھا و 
ھای موسوم بھ روشنفکری کلمحافل و دستجات سیاسی و حتی الیھ ھایی از طبقات شھری خاصھ تش

در پناه سرزنش پادشاھی » آزادیخواه«است. این موج بھ ظاھر  ن در روزنامھ ھا و نشریات و شاغال
رضاشاه رواج گرفت و بھ نیروھای بازمانده از قاجار اتکاداشت و بھ استعمار انگلیس و قدرت 

 یکسره نشانھ ھایی» نھروح زما«نوخاستھ ی شوروی بلشویک امید می بست. در این چنین فضایی 
آشفتھ و متضاد از خورد بروز می داد. این دوره پیوند خورد با لجام گسیختگی سیاسی و بحران 

. این زمان بحرانی را در عرف ١٣٣٢مشروعیت کھ منتھی شد بھ رویداد بیست و ھشتم مرداد 
. در این ٣٢اد تاریخنویسی ھمین دوره می توان از شھریور بیست آغازکرد تا بیست و ھشتم مرد

دوره پادشاھی انتقال می یابد از رضاشاه بھ فرزندش، بحرانھای انتخاباتی شدت می گیرد،چند حزب 
و گروه ھایی امتیاز طلب از ھرسو سیاسی راه می افتد وابستھ بھ شوروی، متمایل بھ غرب،ایرانخواه 

  گرایشھای فرصت طلبانھ امکان خودنمایی،رشد و نمو می یافت.کھ 

با خصوصیاتی مشخص در این دوره سخن گفت؟ ھنگامی » روح زمانھ«توان از حضور یک  آیا می
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 

خود را بھ ھمھ نزدیک  درک می کردند. یکی از اوباش ادبی کھ می خواستاین رفتار تاریخی را 
سخیف و منزجرکننده وانمود ساخت رضاشاه می خواھد جواھرات سلطنتی را بھ گرداند، با روشی 

 را بھ جایی رساند کھ گفت جیبھای رضاشاه را بگردید!!رذیالنھ کاراین ادعای ھمین آدم با خارج ببرد. 
نم.  ایانم، بھ چند نکتھ اشاره می کاخالقی این دوره را بشکافم و بھ تفصیل بنملجنزاربی آنکھ بخواھم 

می زند. دوم دیدیم می توانیم بھ روح زمانھ ی واحدی تکیھ ن» معاصر«نخست اینکھ دیدیم مفھوم 
ع تاریخی را در یک دوره ی زمانی کھ معاصر می نامیم شناسایی کنیم. بھ ھمین سبب،دریافتیم مقاط

. حاال می قطعی دیگررا داشتھ باشد  متفاوت از ممقطع تاریخی می تواند روح زمانھ ی خود  ھر
بھ  در ھر مقطع یا دوره ای برآیند عواطف عمومی است یا عواطفی کھ» روح زمانھ«خواھم بگویم 

ت در . درسو خصلتی فراگیر و غالب می یابند شناسانده می شوند ھمین اعتبار شناختھ می شوند یا
ھمینجا باید دانست کھ در کنار یا در پرتو روح زمانھ ی عمومی ما در رده ھای دیگر نیز می توانیم 

ھر رده  دست بزنیم. برای نمونھ روح زمانھ ی روشنفکری الزاماً در بھ شناسایی روح زمانھ 
تھ در ھرمقطع ھمخوانی ندارد با روح زمانھ ی عمومی. از روشنفکران کھ بگذریم نیروھای نوخاس

آسان پسندی  می پرورانند کھ در ھمان گروه یا در محفلھای معنیی جریان می یابند. روح زمانھ ای
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در ارتباط بامفھوم روح زمانھ آسان می تواند بھ گمراھی یا ارزیابی نادرست از فضا و فضاھای 
  سیاسی و فرھنگی  بینجامد.

درست و بجا در ھر مقطع است. قدرت سیاسی  اساس سیاستگذاری» روح زمانھ«شناسایی الیھ ھای 
 سو برھمین اسا بشناسد ھ تفکیک تنھا در صورتی می تواند برجا بماند کھ الیھ ھای روح زمانھ را ب

دست بھ عمل بزند. برای نمونھ در مقطع بھ تخت نشستن رضاشاه و خلع قدرت از سلسلھ قاجار ، 
یشرفت و تحقق آرمانھای انقالب مشروطیت بود. پ روح زمانھ ی عمومی خواستار استقرار امنیت و

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، 

اج افکار ایرانخواه و راه اندازی دستگاه قضا بھ راه اندازی نظام آموزش عمومی و دانشگاھی، رو
نحوی کھ در تاریخ ایران بی سابقھ می نمود، از مھمترین خصوصیات این دوره بھ شمار می رود. 

جامعھ را چنان نیرومند  ،این پیوند میان روح زمانھ ی عمومی و روح زمانھ در الیھ ھای اجتماعی
ه توانست بھ خود تکیھ بزند و مرزھای نظامی، سیاسی و ساخت کھ ایران بازمانده از دوران رضاشا

فرھنگی کم مانندی را فراچنگ آورد. تجدد مورد نظر مشروطھ خواھان بھ راستی در این دوره 
روشن برای کل جامعھ عرض اندام می کرد. اما از یاد نبایدبرد کھ ھمین دوره با خصومتھا ملموس و 

کرد. نیروھای بازمانده ی قاجاری با آنکھ بی ھیچ مانعی  و عداوتھایی نھفتھ و پنھانی نیز سرمی
توانستھ بودند بھ حیات خودادامھ دھند و در نظام دیوان ساالری جدید بھ کار گماشتھ شوند، در خفا 

   ت نشستھ بودند.ن را می پراکندند و در انتھاز فرصاما بذر مخالفت و عناد با پادشاھی نوی

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 

تی فوجھھ ای نو برای خود فراھم آورند. این جریان نوآراستھ ھیچ ال» سوسیالیسم علمی«توسل بھ 
چنین محافلی » روح زمانھ ی«یک اعتبار با تاریخ و امکانات واقعی ایران در سرنمی پروراند. بھ 

ین اکجاوه ی شوروی پرتاب می کردند بھ چنانچھ فرصتی کسب می کردند چھ بسا ایران را بھ درون  
 وی چپ وی سوسیالیسم مکانی برای خود دست و پاکنند. این نیر امید باطل کھ بتوانند درکجاوه

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 

ھ ی توانستآنکھ از میان کسانی نیز دست بھ انتخاب می زد کھ درست بھ سبب تجددخواھی رضاشاھ
دند می ور می کرن را فریفتھ ی خود کرده بود و تصپیشرفت فرنگ این جوانابودند بھ فرنگ بروند. 

  توان این پیشرفت را یکشبھ در پرتو سوسیالیسم واپس مانده ی روسی در ایران مستقر کنند.

جلوه می فروخت. از این روست خود را بزک می کرد و  در دوران رضاشاھی بدین شکلچپ ایران 
می گویم باید ُرخ نمایی الیھ ھای روح زمانھ را جدا ازھم نیز بررسید و خصوصیات ھر الیھ را  کھ

  باز شناخت.

می جوید و کل دیوان ساالری را الیھ ای دیگر کھ از درون نظام رضاشاھی را ھمچون موریانھ 
بود از موجی ن بھ دفاع برخیزد،مشبک می ساخت و حاضر نبود آشکار و مستدل از نوسازی ایرا

ت طلبان تاریخی کھ منافع فردی و گروھی خود را مقدم برھر چیز دیگر می دانست. از اشخاص فرص
برجستھ ای چون تقی زاده می توان نام برد تا علی دشتی و دیگران. احمد کسروی در جایی در یکی 

با اشاره بھ و  و از چپ مسلکان می نالد از نوشتھ ھایش کھ اکنون در برابرم ندارم، از این مردمان 
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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ود خاصھ از سوی الیھ ای گسترده استقرار نظام ملی خوشایند ھیج یک از الیھ ھایی کھ برشمردم نب
بھ شیوه ای ژرف و کینھ توزانھ از استحکام  وخواھیھای رضاشاه را نمی پسندید،ن ،کھ در پناه دین

سخت » سکوالر«پایھ ھای نظام غیر شرعی یعنی نظام عرفی و بھ اعتبار امروزی از چارچوب نظام 
نوسازی بودند کھ نمی توانستند بھ  در ھراس بود. نیروھای نوخاستھ ی رضاشاھی بھ حدی مشغول

مبتنی بر نگرشی مدون واکنش کنند. چنین واکنشی نیازمند این الیھ ھای گوناگون و واپس گرا 
تفکری منسجم می بود کھ بھ تاریخ ایران تکیھ بزند و در ھمانحال از جلوه ھای نوسازی با بھره 

با قامتی افراشتھ و مغرور حمایت فتھ گیری از اندیشھ ی تجدد بھ صورتی بھ ھم پیوستھ و درھم تا
  کند.

کھ آوردم می توان گفت اندیشھ ھای انقالب مشروطیت در دوران رضاشاه  یبر اساس ھمین دادھای
بھ سھ صورت عمده استمرار یافت. نخست آنکھ نظام سیاسی مشروطیت در ھیأت پادشاھی و مجلس 

سسان نخست و مؤسسان موسوم بھ مجلس مؤیق مجلس ندگان بھ حیات خود ادامھ داد و از طراینم
و  را توجیھ کرد. در باره ی مجلس مؤسسان نخست  بھ واقع مجلس مؤسسان دوم مشروعیت خود

ده ام. دوم آنکھ این نظام دیدگاه خود را شرح کر» مجلس مؤسسان «مجلس مؤسسان دوم در گفتار 
ا عدالت ت انبرپایی دیوپیوند زد. از ھ واقعیت رمانھای انقالب مشروطیت را در میدان عمل بسیاسی آ

 تبلیغ اصل شھروندیموزش عمومی و فراگیر و گرفتھ تا حوزه ی آ ساماندھی عینی اندیشھ ی عدالت
م ایران و ھمھ ی ساکنان ی مرد و یکسان پنداشتن ھمھ ی آحاد مردم ایران. در چنین فضایی ھمھ

زماندھی ارتش نوین ایران یادکرد کھ ساباید ازسرانجام  بودند. یکسانبرابر قانون ایران در
دستآوردی تاریخی می بود. از این راه مرزھای ایران روشن و شفاف در دست نیروھای کشوری بھ 
نام ایران قرارگرفت کھ حاال اندیشھ ای شفاف و ملموس می نمود. ھمھ ی این سیاستھا از یک آرمان 

اریخ ایران پیش از اسالم یعنی ایران باستان تاریخی بھره می گرفت کھ پس از قرنھا بھ پادشاھی و ت
گرفتھ است و سربرمی نشأت ارجاع می داد و مردم حس می کردند سرنوشتشان از دورانی قدیم 

  د. پس از قرنھا اکنون ایرانیان می دانستند ریشھ ھایی عمیق تردارند.  کش

برخالف استنباط تاریخنگاری کاذب دو خصم خارجی را در اینجا نباید از یاد برد. در حالی کھ انگلیس 
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. 

ریھای تازه تأسسیس شده را بھ سوی توجھ جمھوند محبت ونخست انکھ می دید این پادشاھی می توا
در  قادر می بودمرزھای قفقاز اش و درخود بخواند و دوم آنکھ یک حکومت نیرومند در ھمسایگی 

پادشاھی رضاشاه پدیده ای است یکھ و استثنایی در ایران و در منطقھ.  بحران بھ زیانش بینجامد.
فت نسبت بھ اطرافیان و حتی نزدیکانش رضاشاه براثر بدگمانیھایی کھ بھ تدریج او را فرامی گر

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.

د گفت با توجھ بھ توضیحات باال پایبند بمانیم بای» روح زمانھ«اگر بخواھیم ھمچنان بھ توضیح 
 با خصلتی عام یا عمومی ،بنمایانیم. نخست  و سھ رده را در سھ بُعد» زمانھروح «مفھوم  توانستیم

  ، و سوم در اتباط با جو و فضای جھانی.یھ ھای اجتماعی و فرھنگی و سیاسیدوم در اربتاط با ال

 یکھ ھمان روحیھ و عواطف عمومی باشد و بھ تصور این قلم شناسای» روح عام زمانھ«در ارتباط با 
ن کمک می کند ھنوز ناگزیر باید مطالب راآن ھمراه با الیھ ھایش بھ فھم و درک تاریخ معاصر ای

اکنون می خواھیم ببینیم آیا می توان این سھ رده را در پیوند با دوره ای بس  .دیگری را طرح کنیم 
  کار بست؟بھ گونھ ای معنادار بھ  ٣٢شھریور بیست تا بیست و ھشتم مرداد ی آشفتھ یعنی دوره 
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 این دو امپراتوری با اشغال ایران از سوی نیروھای انگلیس و روسیھ .شھریور بیست مترادف است 
استعماری با بھانھ جویی یک باردیگر بھ فکر تقسیم ایران افتادند. ھمان اندیشھ ای کھ در قرارداد 

نقشھ کشیھایی چنانکھ آمد تجاوز بھ ایران محصول مدون و منسجم منعکس کرده بودند.   ١٩٠٧
  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 اعالم 
 صورت یافتھ است. ١٩٣٩مطابق اول سپتامبر  ١٣١٨شھریور  ٩کرد. آمده است کھ این کار در 

نیروھای خود را وارد ایران کنند بھ بھانھ ی حضور  انگلیس و روس از مدتی پیش می خواستند
ی یپش نگرفتھ اما این را جاسوسان آلمانی در ایران!!  با آنکھ روشن بود ایران رضاشاھی جانبدار

اجرادرآمد. یکباردیگر بھ شکلی متفاوت بھ  ١٩٠٧. ھمان اندیشھ ی انعقاد قرارداد افی نمی دانستندک
سیاستھای استعماری دولت روسھ ی تزاری چشم از  ١٩٢١ھمان اتحاد شوروی کھ با قرارداد 

پوشیده بود با اینحال طبق ھمین قرارداد بھ خود اجازه داد برای دفع خطر دشمن علیھ روسیھ از 
ارداد خاک ایران وارد ایران شود. در واقع روسیھ فقط بھانھ جویی کرده بود و در عمل روح قر

  را بھ اجرا می گذاشت. ١٩٠٧

امپراتوری انگلیس بی کم و کاست در پی موقعیتی استثنایی بود تا قادر باشد ایران را باردیگر زیر 
حضور نظامی انگلیس ھمراه با نیروھای نظامی شوروی در ایران بھ ھنگام جنگ نفوذ خود درآورد.

با روسیھ بھانھ ای بود در جھت تصرف  ١٩١۵و قرارداد  ١٩٠٧ دقراردا جھانی دوم بھ دنبال 
جنوب ایران و تضعیف و در نھایت ویران سازی حاکمیت ملی ایران. انگلستان بھ واقع نھ پادشاھی 

توسعھ ی روابط اقتصادی ایران در زمان رضاشاه را می پسندید و نھ برتخت نشستن فرزندش را. 
ن اما ای شده نمی بود، ھریک بھ دالیلی.شوروی  رضاشاه  با آلمان خوشایند انگلیسیان و روسیانِ 

می کرد. در یک  امر تنھا علت تجاوز بھ ایران نبود. نقشھ ھایی راھبردی تجاوز بھ ایران را ھدایت
  سیم ایران بھ سھ منطقھ و در نھایت تجزیھ ی ایران. کالم تق

ایرانیان نتوانستند مخالفت با تجاوز  را ترسیم کرد؟» روح زمانھ«چگونھ می توان نین فضایی چدر 
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 

اض یھ خواستار حرکتی ملی در جھت اعترتوده ای روس پھلوی را سرنگون سازند، و نھ ھواخواھان
بودند کھ خود را وابستھ بھ آن می دانستند. ایرانیان ملی اندیش بھ حضور نظامی روسیھ ی شوروی 

کنده و نامنسجم بودند کھ نمی توان در این مقطع تاریخی آنان را نیرویی بھ ھم پیوستھ ابھ حدی پر
موسوم » رجال«دانست. ھر کس ساز خود را می زد. حتی و متحد و یکپارچھ و بھ خصوص مؤثر

مترسکی ھم بھ شمار نمی رفتند. تنھا چیزی کھ در سر می پروراندند دسترسی بھ » رجال ملی«بھ 
  قدرت یا شرکت در ساختار قدرت می بود بھ زعامت ھر کس کھ باشد.

را نباید ھمواره » زمانھ روح«این تصویر نکتھ ای نظری (=تئوریک) را بھ ما می آموزاند. مفھوم 
بھ  »روح زمانھ«روح پریشان و آشفتھ ی زمانھ نیز بھ اعتباری  بستھ ای درھم تنیده درنظرگرفت.

در ھمین مقطع قادر نبودند بھ حدی ابراز وجود » وح زمانھر«حساب می آید. از این گذشتھ الیھ ھای 
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 

  را جبران می کرد.» ملیروح زمانھ ی «یک  بسیاری کمبودھای برآمده از فقدان

می کرد، ایران از سرگشتگی سیاسی  تفویض فرزندش بھ کھ سلطنت را رضاشاه استعفای بھ دنبال
 و بیست محمدرضاپھلوی در این زمان جلوه ای ملموس و روشن پیدا کرد. » روح زمانھ«درآمد و 
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د و فقط محورتھران یعنی پایتخت کھ داشت. کشور توسط انگلیس و روسیھ اشغال شده بو سال دو
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. 
 اشغال  ١٣٢٠درسوم شھریور را ایران خاک ی شوروی وارتش روسیھ انگلستان ارتشی نیروھا

روسھا  شمالی درقلمرو بخش ماه بھ سھ بخش تقسیم کردند.ریورکرده بودند وایران را در ھشتم شھ
 انگلیسی نیروھای نفوذ تحت دربرمی گرفت نیز را ایران نفتی ی منطقھ کھ جنوبی بخش و قرارگرفت

 باقی ایران برای آن اطراف و تھران یعنی بود؛ ایران میانی ماند منطقھ یایران باقآنچھ از .درآمد
پیرو این . اولتیماتوم دادند رضاشاه بھ روس و انگلیس سفیران ١٣٢٠ شھریور دربیست  سوم .ماند

 تھدیدکرده بودند اگر چنین نشود .دھد استعفا شھریور ٢۶ اولتیماتوم رضاشاه فرصت می داشت تا
بھ ھمین سبب رضاشاه  . کرد اشغال خواھند تھران راھم و فرستند می پایتخت سوی بھ را یشاننیروھا

گرفت . فروغی در سمت نخست  با ھمراھی فروغی کناره ١٣٢٠ شھریور ٢۵ روز صبح ھوشمندانھ
استعفانامھ ی رضاشاه را بھ امضای او  .بھ معنای واقعی کلمھ وزیری نشان داد رجلی ملی است

  سپس رضاشاه عازم اصفھان شد.رساند. 
 را شاه استعفای و رفتند شوروی سفارت محل زرگنده، بھ خارجھ امور وزیر سھیلی، وعلی فروغی

 فروغی و سھیلی بھ آنجا از .رساندند بریتانیا و سفرای شوروی بوالرد و اسمیرنوف اطالع بھ
ع نمایندگان مجلس بھ اطال نفع فرزندش را بھ رضاشاه استعفای اختصاصی درجلسھ ایو رفتند مجلس

د کھ سرعت عمل فروغی بوبا فروغی ھمراھی کردند. تنھا درپرتو نمایندگاندرمجموع  رساندند.
 ضار فروغی درمجلس محمد یخی بشوند.حرکت دورانساز تار مانع این نتوانستند نمایندگان متزلزل

 کرد.ارد مرحلھ ای تازه وخواند و تاریخ ایران را » شاه جدید«پھلوی را
شھریور شاه جدید در مجلس حاضر شده بود  ٢۶در منابع مختلف آمده است کھ در روز 

د ین شاه جدیقوسوگندیادکرده بود. در ضمن آمده است کھ فروغی نگران بوده است کھ نیروھای متف
 »سلرکرای«شخصی و در یک  سبرود. بھ ھمین لحاظ او را با لبارا دستگیر کنند و نگذارند بھ مجلس 

قدیمی پنھان کرده بوده اند و از مسیرورودی خدمھ ی مجلس بھ تاالر نمایندگان برده بودند. محمد 
رضا پھلوی در ھمین نشست سوگند یادکرده بوده است. اوضاع ایران چنین بود. شاه جدید بھ قانون 

ود. در اساسی و کالم هللا مجید سوگند خورد. شاه در ضمن برھمکاری دولت و مجلس تأکید کرده ب
کھ در خیابانھا گردآمده م ھمین منابع آمده است کھ شاه بھ ھنگام بازگشت بھ قصر از میان انبوه مرد

 بودند با استقبالی استثنایی مواجھ شده بوده است. می گویند شورو شعف مردم بھ حدی بوده است
ز مردم ست امروبوده اتقبال بھ حدی بوده کھ فروغی گفتھ سمتفقین انتظارش را نداشتھ اند. این ا کھ

ه را ھمراھی می شامحمدرضا گویا فروغی در تمام این مدتتضمین کردند. سلطنت اعلیحضرت را
  ٣٦کرده است.

بوده اند. می دانستھ اند تنھا » روح زمانھ«مردم پایتخت کھ نگران کشورشان بوده اند بھ واقع نماد 
نداد بیگانگان مشروعیتی برای تجاوز خود با استمرار پادشاھی می توان کشور را نجات داد و اجازه 

دست و پا کنند. عمِل 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 

  جاوز با یک تجاوز بھ مخالفت برخاست؟اش ساماندھی شده بود. چگونھ می توان از راه ت
و جلوه ھای آن در » روح زمانھ«موضوع محوری ما اما دراینجا ھمچنان ھمان مفھوم و ماھیت 

در واقع تجسم مجموعھ ای از رویدادھاست کھ » شھریور بیست«مقاطع زمانی مختلف است. عنوان 
بھ ما ھشدار می دھد فریب سیاستبازان  و تمدن ایرانی حیات بھ مخاطره افتاده ی ایران با تأکید بر

                                                           
.اطالعات این یک تکھ را ازمنابع مختلف گردآورده ام. ازکتابھا و منابع موجود درشبکھ ی جھانی ھم سودجستھ ام.  ٣٦

زمانھ شاه.فصل :نشستن بر تخت  منابع چاپی مجلس نیز مورد استفاده بوده اند.ھمچنین نک.غالمرضا افخمی. زندگی و
  نسخھ ی اینترنتی. ١٣٨٧.انتشارات دانشگاه کالیفرنیا.١۵٩-١١۵شاھی.صص 



 

۴١ 
 

 دستخوشھراندیشھ ی دیگری بدانیم ومقدم بررا نخوریم و درھرمقطع کشور و تمدن خود را
  م.ارجی نشویھوسبازیھای سیاسی داخلی و خ

درک دوران جدید ایران نیازمند بستری نظری است کھ بتواند بافت تاریخی و ساختار قدرت و  .۴
نگرشی بھ ھم پیوستھ روشن گرداند. شماری از سست را در پرتو عنصرھای استمرار و گ

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 

این قاجارزدگی ثمری بھ بار نیاورده است جز پھلوی ستیزی کور و آگاھی  ه است.جدید ایران قاجارزد
ی بسیاری از تفسیرھای  کاذب در ارتباط با تاریخ دوران مشروطیت بھ این سو. چنانچھ اندکی الیھ

ی ستیزان اندیشھ ی پھلوی قاجار در کنار بزنیم، می بینیم چھ دلتنگی ژرفی نسبت بھ سلسلھتاریخی را
  است.جاری 

د کھ می توان بھ یک اعتبار مردم ایران در آستانھ ی انقالب مشروطیت وارد مرحلھ ای تاریخی گشتن
این نامگذاریھا باید متکی بھ اندیشھ یا نظریھ ای  نام نھاد.» دوران جدید«یا  »عصرنوین ملی«آن را

باشند وگرنھ فاقد ارزشند. دیده ام بسیاری با نامگذاریھای دلخواه تنھا آشفتگی ذھنی بھ بار می 
برابر می گیرند با استقرار نظام سیاسی شیعی  جدید ایران را ند. ھستند محققانی کھ عصر نشنان

. دوم عصر جدید را نیز مغشوش می سازدقت ندارد، بل مفھباطی نھ تنھا نصفوی. این چنین است
منظور ما از عصرجدید عصری است کھ از درون گذشتھ یا سنت برمی آید و خصوصیاتی یکسره 

بالنده می شود. درست است کھ عصر صفوی با اعالم » مدرنیتھ «متفاوت با آن دارد و ھمپای 
تفکر نظام حاکم با گذشتھ ی بالفصل تفاوت  حکومت شیعی از نظر ساختار رسمی قدرت و از بابت

ی قانوننمی گنجاند. نظام  دارد اما ھمچنان پایبند بھ سنت است و عناصری نوین را در نظام سیاسی
ھا یقانونگذاری یا درست تر آنکھ بگوییم  سامان تصمیمگیریا حتی بھ اعتباری مبھم وضعیت 
نظر از ارزشداوری محتوایی آن در اساس صرف » اصول مدون«ھنوزمتکی بھ اصولی مدون نیست. 

امی کھ در عرصھ ی تصمیمگیری در معرض ر پیش بینی. نظام نامدون، یعنی نظنظامی است در خو
د، اسی باشیخواه قدرت س تجلی می یابد.ه و بستھ بھ نظر حاکم و قدرتمدارتفسیر قراردارد و دلخوا

با نظام مدون کھ ر می نشاند ھرچند با حدودی را بھ ،خواه قدرت شریعت. البتھ سنت تصمیمگیری
  از پیش تعیین شده دارد متفاوت است.خصلتی  کھ

اکم شرعی از نظر رعایای پادشاه اند و افراد در مح شھروندان در اساسدر نظام سنتی و نامدون 
جنسیت و خصوصیاتی دیگر یکسان انگاشتھ نمی شوند و البتھ بسیاری نکات دیگر کھ در اینجا بھ 

ان تجدید ایران را نمی پردازیم و حتی این مقولھ ی نادقیق تاریخ انگارانھ را کھ سعی دارد دورآنھا 
د در غرب بگیرد و از این راه بھ تبیین تاریخ ایران از این مقطع بھ بعد ھمپای عصر تجد

 روح«بپردزاد،دراینجا نمی سنجیم. کار ما در این گفتار بھ دو امر عمده  دل می بندد . یکی مفھوم 
است و دیگری جلوه ھای این مفھوم در دوران جدید یا عصر تجدد ایران است کھ ھمچنان » زمانھ

  بھ باور این قلم با جنبش مشروطھ می آغازد و در ھیأت نظام پادشاھی مشروطھ متجلی می شود.
 میھستند کسانی کھ عصر مشروطیت را فاقد استمرار می دانند و از این زوایھ نیز آن را بھ نقد 

سپرند. با کسانی کھ انقالب مشروطیت را ناقص و ناتمام تصور می کنند کارنداریم. اینان این گونھ 
شھ ھا را در بستر تاریخی مشخصی طرح نمی کنند. تصوراتی را می پرورانند کھ فاقد بستر از اندی

ورت بدانیم را ھمچون یک مفھوم مطرح می کنیم باید در این ص» روح زمانھ«وقتی ما  تاریخی اند.
سربرمی کشد. وگرنھ تمام نظام استداللی ما درھم فرومی » زمانھ ای مشخص«در » روح«کھ این 

وح ر«ریزد. بھ این چیزھا درباال اشاره داشتھ ام. ما می خواھیم با الیھ بندیھایی کھ کردیم ببینیم 
  است.ما در ھرمقطعی کھ بھ بحث می گذاریم چھ خصوصیاتی دارد یا داشتھ » زمانھ ی

در ارتباط با عصر تجدد بھ این سو یعنی از مشروطیت تا خلع سلسلھ ی قاجار،روح » روح زمانھ«
و از انقالب اسالمی تا امروزسھ مقطع  ۵٧زمانھ از شکلگیری پادشاھی پھلوی تا انقالب اسالمی 

روح «ھمچون یک مفھوم کلی یعنی » روح زمانھ«از این روما با  اساسی  تاریخی ما را می سازد.
روح زمانھ ی «کھ بھ بیان دیگرھمان » روح زمانھ ی دوران جدید« یا» زمانھ ی عصرنوین ملی

می پردازیم کھ جلوه ھای » روح زمانھ« است سروکارداریم و ھمچنین بھ الیھ بندیھای » عصر تجدد
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 »روح زمانھ«ح زمانھ در ارتباط با گروه ھا و طبقات و البتھ با مفھوم آن را در باال یادکردیم یعنی رو
  نی خود و تمدنھای دیگر خاصھ تمدن غرب.ددر پرتو وضعیت تم

ھ ر بخش بندیھایی کاز نظر روش شناسی ناچاریم این مفھوم را یکبار کلی در نظر بیاوریم ویکبار د
ان تنھا در پرتو مفھوم کلی مطرح کرده اند. را محقق» روح زمانھ«یادکردیم. تا حال حتی در غرب 

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 اصطالح دیگرھم داریم کھ کمابیش دراینجا و آنجا بھ کاررفتھ است ؛ وآن اصطالح 
   است. مبنای کار این نوشتھ در اساس بھ ھمین اصطالح بازمی گردد.» یتعصر مشروط«

است. بدیھی است کھ دشوار » عصرتجدد«دراصل ھمان » عصرمشروطیت«تصورما براین است کھ 
ز آن کشید. خاصھ کسانی کھ سال و روشن میان این عصر و عصر پیش ا بتوان یک مزربندی دقیق

عصری بھ ھر حال ی کنند. ھر چنین معضالتی دست و پنجھ نرم مبا و تاریخ دقیقی برمی گزینند 
صیاتی از عصر پیشین و سرریزھایی دارد بھ عصر پسین. تنھا در پرتو تحلیل وشتھ است بھ خصآغ

  تقسیم بندیھا یا مرزبندیھایی کمابیش روشن دست یافت.نظری می توان بھ 
اد برجستھ ای را آغازگر یک عصربرشمرد گاه امکان دارد در مواردی بستھ بھ تاریخ یک کشور روید

یا بھ حساب آورد اما در اساس ھر عصر مجموعھ ای است بھ ھم پیوستھ از اندیشھ ھا ورویدادھا. 
برمی کشند اما » عصرمشروطیت «در ایران شماری از تاریخنگاران قتل ناصرالدین شاه را آغازگر

برجستھ ی و رویدادھای  از اندیشھ ھاشود. بسیاری ینش نمی تواند جانشین یک مجموعھ این گز
 یپیش از قتل ناصرالدین شاه شکل گرفتھ و رواج داشتھ اند. شمار در خور توجھ »عصر مشروطیت«

متأثر بوده اند و بساری از صورتبندیھای پسینی از دوران پیشینی  از رویدادھا از ھمین اندیشھ ھا
تأثیر پذیرفتھ اند. فکر قانون کھ برخی آن را محور مشروطھ خواھی برشمرده اند چنین خصوصیتی 

غاز آن را بھ اندیشھ ی قانون می یا آ »شروطیتمعصر «داشتھ است. در ھمین حال کسانی کھ 
 یا درست نمی سنجندا ومحورھای فکری دیگر ناچار چشم می پوشند پیوندانند از بسیاری اندیشھ ھ
  مشروطھ خواھی بھ دست نمی دھند.و درنتیجھ تفسیری درست از

اندیشھ ھا را دربرمی گیرد عی  ازیف وسیمشروطیت طدوران قبل از استقراردر» مشروطھ خواھی«
بھ حدی مؤثر بوده است کھ می  کھ تاسالھا بعد برسرنوشت ایران اثربرجا می گذارند. این اثر بخشی

توان نشانھ ھای آن را بھ بھترین وجھی در دوران پھلوی اول پی گرفت. عصر پھلوی اول در واقع 
گوشھ ھا و اجزای » عصرمشروطیت«تحقق عملی ھمین اندیشھ ھابوده است. رساالت متعدد دوران

را درست بھ ھم بپیوندانیم  اگر آنھا .برنامھ ی توسعھ و پیشرفت ایرانی آرمانی محسوب می شوند
فتھ تا برابری آحاد در برابر خودداریم. از فکر آزادیخواھی گربرنامھ ی جامع توسعھ ی ایران را 

زادی زنان و احداث خط راه آھن و برپایی مدارس جدید و توسعھ ی شھر نشینی و افراد ملت و آ
خالصھ ھمھ ی برنامھ ھا یی کھ  برپایی قشون ملی وایجاد بانک ملی، برپایی دستگاه قضای عرفی،

  درنخستین فرصت در عصر پھلوی اول بھ اجرادرآمدند.
 تی عصر مشروطی اندیشھ ھای بازگشت و توجھ بھ عظمت ایران باستان از اندیشھ ھای برانگیزاننده

می روند. مشروطھ خواھان می خواستند بھ ایرانیان نشان دھند افول ایران را می توان اربھ شم
ھمھ مھمتر اندیشھ ی استقرارحاکمیت ازجبران کرد و ازمیان برداشت.  »اندیشھ ی بازگشت«درپرتو 

ان امکحکومتی مرکزی لت بھ باور اینان درپرتو استقرارم -یک کالم ساماندھی فکر کشورودر ملی
فروش مناصب می انجامیده است. نھا بھ رواج فساد وفئودالی تظام نامتمرکزومی بوده است. نپذیر

یرزا م«و » میرزاآقاخان کرمانی«نمایندگانی برجستھ و بی ھمتا داشت ھمچون » ھ ی بازگشتاندیش«
  ».فتحعلی آخوندزاده

 ھ ی استبداِدفئودالییک نظام بستسایھ ی دربار قاجارھیچ تحولی درمی دیدند در مردمزسوی دیگرا
 تدرنیمھ ی دوم سلطننظام حکومتی قاجار در عصر ناصری خاصھ ساختار .بھ جایی نمی رسیده است

دوران پایانی آن کھ منجر بھ قتلش شده بود، از درون فروریختھ بود.  و بھ ویژه در ناصرالدین شاه
مردمانی کھ تنھا بھ حفظ ھستھ ی قدرت می حکومت در این مقطع چیزی نبود جز تبلور حرص و آز 

ان. ھرجا و ھروقت ھم اندیشیدند و کشور را صندوقی می دانستند جھت ارضای امیال و ھوسھایش
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می کردند نیتی نمی داشتند جز وقت » نوخواھی«کھ پس از سفرھایشان بھ فرنگ ناچار تظاھر بھ 
  مردم.گذرانی و بھ بیراھھ کشاندن حرکتھای ترقی خواھانھ و فریب 

با با ھم آمیختھ شده بود با نگاه بھ غرب و آشنایی از نزدیک با تمدن موجود غربی.  اھمھ ی اینھ
کاروانھای دانشجویی و بھ اعتباری معرفت اندوزی و ھمچنین مسافرتھای برخی رجال حال  این

 غرب (ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه)شعورِ تی دیدارھای دو پادشاه قاجاری ازقاجاری بھ غرب و ح
آنچھ می ماند این است کھ ایرانیان  بخشھایی از نخبگان و رجال و حتی درباریان را یکسره تکان داد.

ی ھدر تماس با غرب از نزدیک چھ برداشتی داشتھ اند و ایرانیان در درون ایران براثر آگاھیھای شفا
نشریات مختلف ،رسالھ و جزوه و کتاب انتشار می یافتند چھ  و مکتوباتی کھ بھ صورت مقالھ در

بھ این احساس کھ ھرگونھ اطالعی از غرب استنباطی از غرب در ذھن می پروراندند. روشن است 
دامن می زد کھ ایران براثر حکومت قاجاری کشوری است واپس مانده و فرونشستھ کھ طعمھ ی 

د و مسیر د برموانع و راه بندانھا غلبھ کرو ناچار بای رتھای استعماری زمان خود گشتھ استقد
ھ رویکرد را مشاھده می کنیم. یکی . دراینجاست کھ ما سمدن نوین را ھموارساختدستیابی بھ ت

آن را رویکردی توان می است کھ بھ یک اعتبار» ی بازگشت  اندیشھ«ھواخواھان ھمان رویکرد 
  ریشھ ای برشمرد.

رویکردی است تلفیقی کھ می کوشد بگوید دستیابی بھ فرآورده ھای تمدن غربی مغایرتی دیگری 
این رویکرد را درآرای ملکم خان و مستتشارالدولھ بھ ندارد با قرآن و اسالم و خاصھ دین ایرانیان. 

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.

کم نیست  بل ھریک بستھ بھ موقعیت  رداشت  و تفسیرھای موردینھ تنھا تفاوتھای این دو از نظر ب
  و بستھ بھ درکش تأکیدھایی داشت کھ بیانگر رویکردی ویژه می بود.

گرایشی تلفیقی را رواج می داد درعین حال براین باور بود » میرزاملکم خان«برای نمونھ با آنکھ 
فکر «در کتاب » دکتر فریدون آدمیت« یرد.باید انجام پذ» اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی«کھ 

را » اخذ تمدن غربی بدون تصرف ایرانی« فکرمی نویسد » آزادی و مقدمھ نھضت مشروطیت
د می وطرح کرد. از این رو ادعای تقی زاده کھ این فکر را از آِن خ» میرزا ملکم خان«نخستین بار 

در اخذ اصول تمدن جدید و « می گفت دانست،نادرست می داند.آدمیت می نویسد میرزاملکم خان 
مبانی ترقی عقلی و فکری حق نداریم در صدد اختراع باشیم بلکھ باید از فرنگی سرمشق بگیریم و 

دامھ در اآدمیت ».در جمیع صنایع از باروت گرفتھ تا کفش دوزی محتاج سر مشق غیر بوده و ھستیم
ده است) این حق را برای خود قائل شده ادعا از دانشمندان معاصر(منظور او تقی زا یکی«می افزاید 

اینجانب در تحریض و تشویق بھ اخذ تمدن مغربی در ایران پیشقدم بوده ام و چنانکھ اغلب « می کند 
می دانند اولین نارنجک تسلیم بھ تمدن غربی را چھل سال قبل بی پروا انداختم کھ با مقتضیات آن 

کفران در حق شناسی نسبت بھ فضل متقدم «این ادعا را  آدمیت». زمان شاید تندروی شمرده می شد
می نویسد بھ این فکرایرادھای اصولی  بھ درستی البتھ آدمیت ٣٧بر می شمرد.» لی این فکرو بانی اص

  وارد است و اوفقط می خواھد فضل تقدم را رعایت کند و بانی اصلی این فکر را بشناساند. 
تشار نایراد کرده است و چاپھای متعددی  از آن ا مھرگان تقی زاده در دوخطابھ ای کھ در باشگاه

دی تازه با مفھوم اخذ تمدن فرنگی بھ کر فاصلھ می گیرد و می کوشد برخوریافتھ است از ھمین ف
  ٣٨بررسیده ام.» تجدد و روشنفکری«دست دھد. این رویکرد اورا در کتاب 

ردھا. رویکبیشتر بر روش شناسی نظردارم نھ یکسان بودن می گویم وقتی از رویکردھای تلفیقی 
بھ ھرحال رویکردھای تلفیقی می خواستھ اند سازشی ھر چند ظاھری میان اسالم و تجدد و 

  قانونخواھی بھ نمایش بگذارند و تجدد مشروطیت را برای سنت گرایان دینی قابل پذیرش بسازند.
                                                           

-١١٣. صص ١٣۴٠. نک  دکتر فریدون آدمیت. فکر آزادی و مقدمھ نھضت مشروطیت. انتشارات سخن.مھر ٣٧
١١۴. 

سانسور اجازه ی انتشار در ایران .این کتاب در اداره ی ١٣٨٩.نک.دکتر جنگیز پھلوان. تجدد و روشنفکری. ٣٨
نیافت. تعدادی نسخھ ی چاپی در ایران و در اروپا پخش شد و نسخھ ی تصویری آن در تارنماھایی در خارج ایران 

 .فصل:اندیشھ ی تجدد در ایران.٣٩۵-٣٣١انتشار یافت. نک صص.
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بب آنکھ در در این رده مقام خاصی دارد خاصھ بھ س رسالھ ی کوتاه یک کلمھ تألیف مستشارالدولھ
ترده ای برخوردارشد. این رسالھ ی کوتاه بر عنصر قانون تأکید می گذارد و آن دوره از استقبال گس

درمان نابسامانیھای ایران را در برپایی نظامی مبتنی برقانون و مشروط ساختن نظام قدرت ساسی 
  یز چاپھای گوناگون انتشار یافتھ است.بھ قانون می داند. از این رسالھ ن

مشروعھ خواھی دانست در برابر مشروطھ خواھی. این  رویکردباید در اساس را رویکرد سوم 
رویکرد در اساس استمرار وضع موجود را می پسندید و سعی می داشت با توسل بھ احکام دین ھر 

ا ورود قانون بھ عرصھ ی نوع تغییری را مذموم بنمایاند. روحانیون مشروعھ خواه بیم داشتند ب
عصر قاجار روحانیون در واقع شریک بالفصل قدرت درھایت قدرت خود را ازدست بدھند. نقدرت، در

نماینده ی برجستھ ی این رویکرد کھ ھمان بودند و از این راه سخت سود می جستند. گذشتھ از 
  ٣٩باشد باید بھ رسائل ھواخواھان این رده نیز توجھ داشت.» شیخ فضل هللا نوری «

اید ھمھ ی روحانیون را مخالف در مجموع یک نکتھ درھمین ارتباط مھم است و آن اینکھ نب
ھمھ وابستھ بھ گروه روحانیون ی مشروعھ خواھان و رسائلشان نیز مشروطیت بھ شمار آورد. رده

کافی روحانیون مشروطھ خواه در این میان جایگاھی در خورتوجھ بھ خود اختصاص داده اند.نیست. 
از نظر در دفاع از مشروطیت است نگاھی بیندازیم بھ نائینی و رسالھ ی معروف و بر جستھ اش 

ی  ھمھردکنباید تصوررسانل زیادی انتشارداده اند. ھم ساختار استداللی. گروه مشروعھ خواھان 
  ٤٠روطھ خواھان بوده است.شفضای مباحثات در اختیار م

از آنچھ آوردم یک نتیجھ می گیرم و آن اینکھ در تاریخ ایران دوره ای را نداریم کھ این ھمھ فکر و 
رواج داشتھ باشد. گویی ھمھ  ،دوره ی منتھی بھ استقرار مشروطیت ، در شھ در تقابل با یکدیگراندی

ھمھ می خواستھ اند در این تغییر و دگرگونی سھیم باشند می دانستھ اند تغییری بزرگ در راه است.
ی سو در ساماندھی بھ دگرگونی سھم بگیرند. سرانجام مجلس نخست برپا می شود و یک قانون اسا

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 تحوالت سیاسی و فرھنگی تأثیر می 

ت منتشر شده در عصر مشروطیت نوشتھ ھا و رسالھ ھایی ھم داریم کھ بھ در میان رساال گذارد.
ی یعن حقوق اساسی «بنیادھای این قانون اساسی  ھمچون پیش نویس می پردازند مانند رسالھ ی 

انتشار این  ٤١تألیف میرزا محمد علی خان ذکاء الملک(= محمد علی فروغی).» آداب مشروطیت دول
کھ یکی از کوششھای مھم سازمان یافتھ ی » سھ ی علوم سیاسیمدر«کتاب برای تدریس در 

سازمان یافتھ در این  انھ می کند کھ بھ صورتجدد طلبھ و جدید بود حکایت از کوششھای تنوخواھان
دوره تجلی می کنند مانند مدرسھ ھای جدید و متفاوت از مدرسھ ھای دینی. کسی کھ شکلگیری و 

نام می برد از این مقوالت درک درستی » درخالء«را پدیده ای » مدرسھ ی علوم سایسی«راه اندازی 

                                                           
توبات او .گردآورنده محمد ترکمان. .درارتباط با شیخ فضل هللا نوری درضمن نک. دوجلد رسائل، اعالمیھ ھا ومک ٣٩

  . تھران.١٣۶٢مؤسسھ خدمات فرھنگی رسا.در پنج ھزار نسنھ. 
 
گردآورده ی دکترغالمحسین زرگری نژاد نگاھی بیندازیم. یک »رسائل مشروطیت «.کافی است بھ سھ جلد کتاب  ٤٠

اول. کتاب دومی ندیده ام.بھ سال رسالھ و الیحھ در باره مشروطیت)است تحت عنوان کتاب  ١٨جلد از این سھ جلد (
» رسایل مشروطیت«چاپ دوم.ازنتشارات کویر.دوجلددیگرکھ ھمھ ی رسائل را دربرمی گیرد:١٣٧٧چاپ اول و١٣٧۴

انتشاریافتھ است.ناشر:انتشارات مؤسسھ تحقیقات و توسعھ ی علوم انسانی.تھران.خوب می بود ١٣٨٧نام دارد.ھردوجلد 
  کردند.منابع این رسائل را ذکر می 

 در«این رسالھ و شمار در خور توجھی از اسناد مدرسھ علوم سیاسی را برای نخستین باردر جلد دوم  ١٣۶٨.بھ سال  ٤١
بھ چاپ رساندم.این کتاب را خود در مجموعھ ی نشر فراز کھ راه انداختھ بودم انتشاردادم. » زمینھ ی ایران شناسی

رسالھ ١٣٨٩در نشرقطره بھ چاپ رساندم.بھ سال  ١٣٨٣در »ای تجددریشھ ھ«سپس ھمین مجموعھ ا در کتابی بھ نام 
و شماری دیگری از اسناد » متن دروس دوره ی حقوق اداری عملی«را بازخوانی کردم و ھمراه با رسالھ ای بھ نام 

سور ی سانچاپ دوم بھ امید انتشار بھ نشر قطره سپردم. اداره » ریشھ ھای تجدد«مدرسھ ی علوم سیاسی  یکجا در کتاب 
با چاپ این کتاب مخالفت کرد. ناچار شماری از این کتاب را در ایران و سپس دراروپا چاپ و پخش کردم و سپس آن 

 در شبکھ ی جھانی انتشاردادم.» پی دی اف«را بھ صورت 
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ندارد. این مدرسھ کادرھا و کارمندان در خورتوجھی برای دستگاه اداری خارجی و حتی سازمانھای 
 اداری داخلی ایران تربیت کرد کھ تأثیری بسزا در تحوالت 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 

افتاده ی قاجاری تن دردھد. حکومت سلطنتی قاجاری از درون فروریختھ بود و فسادی گسترده  واپس
از خود بروز می داد. چاره ای نبود جز انقالب مشروطیت. این کمترین ھزینھ ای بود کھ ایران آن 

  پا بھ روزگاری نوبنھد. تا بتواندروزگار متحمل می شد 
ناروشن و بی  بھ شیوه ای ش مشروطھ خواھی و مشروطیت راحاال کسانی را داریم کھ از سویی جنب

ھیچ اتکایی بھ نظریھ ای تاریخی یا سیاسی یا حتی بھره گیری اندک از فلسفھ ی تاریخ می پذیرند 
پیش از این خاصھ چپ اندیشان انقالب مشروطیت را  »!!پانگرفت«اما می گویند عیبش این بود کھ 

ینان تنھا یک انقالب در جھان کامل بود و آن ھم انقالب اکتبر می انقالبی ناقص می نامیدند. برای ا
بود. این مورد چون جدی نیست بھ آن نمی پردازم. فقط می گویم کسانی کھ دوره ی شھریور بیست 

می خوانند از ھمین روش چپ اندیشی پیروی می » دموکراسی ناقص«را  ٣٢تا بیست و ھشت مرداد
  کنند.

این یادداشت را در جایی آورده ام. در ارتباط است با رویکردی از ایرج افشار  یاداشت مقدماتی: .۵
راجع بھ کتابھای تاریخ مشروطیت. سنجش تفصیلی رویکرد او را در پایین می آورم. فعالً ھمین 

نھ ی این مبحث را دربرمی گیرد،در آغاز قرار می دھم. جان سخن ایرج افشار ییادداشت را کھ پیش
  نجش آن پس از این یادداشت می آید:در سخنرانی اش آورده است. س ھمان است کھ

ادبیات سیاسی ایران در ارتباط با انقالب 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 

با این رویداد مھم تاریخی سامان نیافتھ است و بھ آن نپرداختھ است . از منسجمی نیز در ارتباط 
سویی کسانی را داریم کھ در طیف تاریخنویسِی مبتنی بر شرح رویدادھا قرار گرفتھ اند و از سوی 
دیگر کسانی را داریم برآمده از اندیشھ ھای چپ روسی و گاه حتی چپ غربی کھ خواستھ اند بھ مدد 

بھ این انقالب و رویدادھای پس از آن بپردازند. ھیچ یک از این دو طیف عمده را عنصر طبقاتی 
ھا در ھر طیف سربرآورده اند لنباید ھمگن و ھمسان دانست. گونھ ھای مختلف از گرایشھا و تحلی

کھ نباید ما را بھ ساده اندیشی مبتنی بر ھمسان پنداری سوق دھند. ھم طیف رویدادنویسان یکدست 
محوران در یک چارچوب واحد و ھمگون  -نبوده اند و ھم طیف تحلیلگران طبقاتی یا غرب و ھمفکر 

نمی گنجند. بھ تازگی گروھی ناھمگن نیز براین باور است کھ انقالب 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 

ی ختاریخی نداریم. سخن او را بھ مضمون نقل می کنم. ھمین سخن را کھ در نوشتھ ای آورده بودم بر

گرفتند و گسترده پراکندند. این سخن نادقیق بود و نادرست. او نمی خواست » کوشش باشیھا«از این 

بھ کتاب کسروی کھ نقد تقی زاده را دربرداشت ارج بنھد. اما بھ جز کسروی کم نیستند کتابھایی کھ 

لت آبادی رویدادھای عصر مشروطیت را شرح و وصف کرده اند. تاریخ بیداری یا خاطرات یحی دو

ھ . افشار کاستو البتھ بسیاری کارھای دیگر گواه نادرست بودن نگاه ایرج افشار بھ این موضوع 

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 عالقھ 

خود بھ چاپ  رساند. » کوشش«نشان داد در اساس در پرتو چنین نگرشی اسناد و کتابھایی را بھ 
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 در این کارھایش از افراط ھم چشم نمی پوشید بھ حدی کھ فریدون آدمیت وقتی بھ او ارجاع می داد

می  »انتشار«زیرا ھیچ تحقیقی در ارتباط با اسناد و نسخھ ھایی کھ » چاپ ایرج افشار«می نوشت 

این داوری، البتھ، از ارزش برخی ». چاپھایش«داد،انجام نمی داد. از تاریخ عباسی گرفتھ تا بقیھ ی 

تالی «راوان در اشاره بھ شاملو ف» اخوان«کارھایش نمی کاھد. اشکال او در این بود کھ بھ قول  

بھ ارث گذاشت. سنجش و نقد کارھای مردمانی چون » کوشش باشیھا«بھ ثمر آورد و انواع » فاسد

ایرج افشار بھ صالح پیشرفت دانش در جامعھ خواھد بود. شمار در خورتوجھی از جوانانی را کھ 

ماعی ماری اجتسوار کار دیگران می شوند و کسب شھرتی آسان را دنبال می کنند بھ تدریج بھ یک بی

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 

ه یان ، بھ حدی رسیدنویسندگان و ھمچنین رونویسی و از آن خود وانمودساختن ترجمھ و اثر پیشین

  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 

ییھایی کھ اجزایشان ھم با ھم نمی خوانند. گاه از انقالب ناقص مشروطیت سخن می نھ پراکنده گو

رود، گاه از دموکراسی ناقص ودر بسیاری از موارد ازاستبداد پس از قاجار کھ ھیچ کدام نھ منسجم 

و بھ ھم پیوستھ ادامھ می یابند ونھ با گذشتھ ی تاریخی ایران الفتی ھمگن و پایدار  آغاز می شوند

ان می دھند. داوریھای استنباطی و پریشان اندیشیھای زیانبار سراسر این دو را فراگرفتھ است. نش

آنچھ کھ سودمند است و بھ درد می خورد ھمان کتابھای شرح رویدادھاست یا کوششھایی مبتنی بر 

ر گ. از دیو ھمچنین تاریخنگاریھای ارزشمند فریدون آدمیت روش مانند نوشتھ ھا و مقاالت فروغی

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 

  }آید.رویدادھا را یکسره پذیرفت یا طردکرد. سنجش انتقادی در این زمینھ بسیار بھ کار می 

  سخنرانی ایرج افشار در نشر فرزان روز
  

ما بود. اوتنھا کس نبود ا» ایرج افشار«یکی از کسانی کھ معتقد بود مشروطیت در ایران پانگرفت ،
شار برخی از این اسناد بھ کار تچون بھ اسناد تاریخی دلبستگی داشت و کوششی کم مانند جھت ان

  می بست،حق است نظر او را شرح کنیم. 
بھ این موضوع توجھ داد و یک » آینده«ایرج افشار یکبار در نشریھ ی پدر و سپس خودش یعنی 

ھمین موضوع را در کسوت یک  »فرزان روز«بار ھم طی یک سخنرانی در یک بنگاه نشر بھ نام 
در مجلھ ی  ٤٢می آورم اشاره دارد بھ متن این سخنرانی. چھسخنرانی مطرح کرد. در اینجا ھر

یک اقتراح مطرح شد تحت ھمین عنوان. افشار می نویسد دوسھ مقالھ رسید ولی  ١٣۵٨در » آینده«
  متن این رویکرد است.چاپ نشد.از این رو سخنرانی او تنھا 

در آغاز خوب است بدانیم کھ ایرج افشار از شمار کسانی است کھ تنھا بھ گردآوری اسناد دلبستگی 
ھمھ ی اسناد باید درانتظار انتشار »جدیدالوالده«مانند شماری ازتاریخنگارانِ شتھ است. برای اودا

ار ندارد زیرا ھیچگاه روش اعتبی تاریخی نشست تا بتوان دست بھ تاریخنگاری زد. این  یک دوره
  نمی توان تاریخی از یک دوره فراھم آورد. در این باره در زیر توضیح می دھم. بدین طریق

                                                           
 .نک. ایرج افشار، سخنانی اجمالی در باره ی مشروطیتی کھ پانگرفت. متن سخنرانی در نشرو پژوھش فرزان ٤٢

  .انتشار اینترنتی.١٩٠-١٧٩.چاپ شده در نشریھ ی بخارا. صص١٣٨۴دی  ٢٧شنبھ  ۴روز. 
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اغلب کتابھای مشروطیت بھ مسائل آرمانی پرداختھ اند. نمونھ ای می آورد از دیداری  افشار می گوید
وم رفت و آلب» مسشتار الدولھ«مثالً ... بھ یاددارم کھ در یک جلسھ «کھ با مستشارالدولھ داشتھ است.

از آن روزگاران داشت آورد و یکی یکی را ورق می زد و برای من کھ چندان با کھ عکسھایی را 
ود کھ از ب مھره ھا آشنا نبودم آنھا را می شناساند. فردی کھ در آن زمان ھفتاد سالھ بود معلوچ

ه ھا را با دلپذیری گذرانده بود ولی نمی ررمانی مانده است. او آن دومشروطیت برایش یک تفکر آ
گفت و نمی دانست کھ آیا ما بھ مشروطیت رسیده ایم یانھ. می خواھم بگویم کھ در ذھنش مشروطیت 

تا اینجا ھنوز نمی توان فھمید افشار چھ می خواھد بگوید. از » موجود زنده و ادامھ یافتھ ای نبود.
طور بوده اند. یعنی کسانی کھ مشروطیت را بھ جان نظر او حکیم الملک و نصر الملک ھم ھمین 

کم بخواھیم این سخن افشار آموختھ بودند نمی دانستند مشروطیت موجود زنده ای است یا مرده. یک 
ھ ممکن گونھ بوده است. وگرنھ چی اینان نمی دانستھ اند مشروطیت چنتر بیان کنیم یعنی حترا روش

  بھ چھ معناست؟» زنده یا مرده«تازه  ا مرده!د زنده است یاست آدم نداند این موجو
شمھ ای از حوادث مربوط بھ «افشار بالفاصلھ مقصودش را روشن می کند و می گوید می خواھد 

مجلس اول با فرمان شاه و «ذکرکند. معتقد است کھ » سال را ٧۵ھم خوردن مشروطیت در مدت 
وران واقعی دوسالھ ی خود را طی اشکال عمده بھ وجود آمدولی این مجلس د وبدون خونریزی 

با پیش آمدن ) و١٣٢۶جمادی االول  ٢٣نکرده بود کھ توسط محمد علی شاه بھ توپ بستھ شد(
در اینجا افشار از قول تقی زاده »روز تا فتح تھران فاصلھ افتاد ٢٠ماه و  ١٢استبداد صغیر مدت 

آن  گونھ کھ بھ او و قل می کند بدینکھ بھ او و زریاب خویی و مجتبی مینوی گفتھ بود ، مطلبی را ن
اگر ما با محمد علی شاه راه آمده بودیم و جوانی نکرده بودیم شاید مشروطھ « فتھ بود:دونفر دیگر گ

باتجربھ و نگرش بر کل وقایع بعدی زده «بھ باور افشار این سخن ». آن چنانکھ مطلوب بود می ماند
ین ا«این مطلب را ننوشتھ است و توضیح نداده است اما افشار نمی گوید چرا تقی زاده ».شده است

بوده است؟ تازه خود افشار ھم این مطلب را وقتی نقل می کند کھ فریدون  معنا چھبھ  »جوانی کردن
آدمیت آن را بھ تفصل در کتابش شرح کرده بوده است.از این گذشتھ افشار بھ متمم قانون اساسی 

واھی را منعکس می کرد نمی پردازد و اشاره ھم بھ مشروطھ کھ در اساس روح جنبش مشروطھ خ
  آن نمی کند چھ رسد بھ خونھایی کھ در این راه ریختھ شد.

 ١٣٢٧ذی اقعده ی  ٢سپس بعد از آن فترت،مجلس دوم روی کارآمد. در این زمان مجلس کھ در 
 چندماھینایب السلطنھ عضدالملک بود کھ »!احمدشاه بچھ بود«چون » شاھی نداشتیم«افتتاح شد 

شدیم بھ نام ناصرالملک. از نظر » دچارتحصیل کرده ی آکسفورد«بیشتر زنده نماند. بعد از فوت او 
مستبدھای ترسوی دو دلھ ی دوره ی مشروطیت بود. می خواست نایب السلطنھ ی «افشاراو یکی از

 ت و چندسال). ناصرالملک با بختیاری ھا ساخ١٨٠ص ھمانجا.(»ران باشد اما در خارج زندگی کندای
  ).١٨١صھمانجا.(»ھمھ کاره ی مملکت بودند«اینان 

مجلس دوم بھ اولتیماتوم شدید روس برخورد کرد. اولتیماتوم روس بھ احتمال قوی «در این مقطع 
ی کار بھ جای ».نقشھ ای بود کھ با توافق انگلیسی ھا بھ بھانھ ی بردن شوستر از ایران پیش آمد

بھ ناصرالملک  ٤٣».توسط ناصرالملک خالف قانون منفصل شد مجلس«رسید کھ بھ قول افشار 
بھ ھمین آسانی مجلس دوم «ال را بھ مجلس راه ندھند.کرئیس نظمیھ یعنی یپرم خان دستورداد و

سھ سال دولت بھ طور بالمنازع ھرچھ خواست کرد تا تشکیل  ) و حدوداً ١٣٣٠محرم ٣مختومھ شد(
  ھمانجا).»(مجلس سوم

شد. در اینجا  ار مسائل جنگ بین المللافتتاح شد. این مجلس دچ ١٣٣٣محرم  ١۶مجلس سوم از 
پایان گرفت چون عده ای ١٣٣۴محرم ۶در » اضطرار«قضیھ ی مھاجرت پیش آمد. این مجلس بھ 

از ترس اشغال تھران توسط روسھا بھ قم رفتند و سپس بھ کرمانشاه و مجلس از اکثریت «از وکال 
دایرشد. این مجلس با ١٣٣٩شوال  ١۵در » ج سال و نیمی مجلس چھارمافتاد تا اینکھ پس از پن

                                                           
  شد چیزی نمی گوید؟» منفصل«.چرا افشار در باره ی مجلس ھفدھم کھ بھ ھمین طریق خالف قانون  ٤٣

  نقل قولھا از افشار بھ ھمان سخنرانی باز می گردد.
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 ١٣۴٢رجب ۵پیامدھای ناگوار جنگ دست بھ گریبان بود. سرانجام پس از یک فترت کوتاه در 
   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 

او بسپارد. از احمد شاه کھ ترجیح می داد در فرنگ بھ پست ترین ھ را نداشت بتواند زمام امور را ب
انون ق«پنجم کارھا تن دردھد تاپادشاه ایران باشد بھ سکوت می گذرد.  فقط بھ اشاره می گوید مجلس 

  .(ھمانجا)»اوضاع بھ رنگ و سامان دیگردرآمد«تصویب کرد و » خلع سلسلھ ی قاجار را 
با ھمھ ی آشوبھا و فترتھا »روح زمانھ«در اینجا الزم است بھ دو نکتھ توجھ دھم. نخست اینکھ 

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 

مجلس حال ھمین این با مجلسی دورانسازشد کھ مطلوب دربار قاجار و ھواخواھان گونھ گونش نبود. 
ھای متعارف مشروطیت تشکیل یافت. حضور نمایندگان موافق و مخالف حکایت ھم براساس معیار

  از تنوع ترکیب این مجلس دارد.
عبارت بودند از فراکسیونھای در این مجلس چند فراکسیون فعال حضور داشت. سھ فراکسیون عمده 

تجدد،سوسیالیست و اصالح طلب. فراکسیون تجدد حزب نبود. ھواخواھان و حامیان سردارسپھ در 
ر مده داین فراکسیون گردھم آمده بودند. رھبری آن با سید محمد تدین بود. شمار نمایندگان گردھم آ

  ھل نفر برآورد کرده اند.این فراکسیون را بالغ بر چ
ون سوسیالیست نمایندگان متعلق بھ حزب سوسیالیست را دربرمی گرفت.رھبری این فراکسی

فرکسیون با سلیمان میرزا بود.تعداد نمایندگان این فراکسیون را حدود چھارده نفر تخمین زده اند. 
س کسیون اکثریت را در مجلادرنتیجھ این دو فر در عمل بھ فراکسیون تجدد پیوست. این فراکسیون

  رگرفتند و ھردو فراکسیون از سردارسپھ حمایت می کردند.در اختیا
کسیون اصالح طلب تشکیل می شد از حدود ھفت تن از نمایندگان بھ رھبری مدرس کھ اقلیت افر

مجلس را می ساخت. ملک الشعرا بھار نیز عضو ھمین فراکسیون بود. عبدهللا مستوفی در کتاب 
دگا این سھ فراکسیون اندکی تفاوت دارد با آنچھ آمد. او برآوردش از تعداد نماین» شرح زندگانی من«

ذکر می کند و فراکسیون سوسیالیست را دارای » چھل و چندنفر«فراکسیون تجدد را دربرگیرنده ی 
  می آورد. »ده،پانزده نفر«مرکب ازو فراکسیون اصالح طلب را » شانزده،ھفده نفر «

کھ گاه با اکثریت و گاه با اقلیت ھمراھی می کردند.  افزودبھ این عده باید عده ای وکیل منفرد را ھم 
نامیده اند. مشھورترینشان عبارت بوده اند از مشیرالدلھ،مستوفی » وجیھ الملھ ھا«اینان را برخی 

ترکیب نماینگان نشان می دھد این مجلس  ٤٤مصدق و حسین عالء . محمدالممالک،تقی زاده ، دکتر
ھر نوع تفسیری دیگر منصفانھ نیست. باید در نظرداشت کھ در این خصلتی دموکراتیک داشتھ است. 

را  خواستار خلع سلسلھ ی قاجار بود و استقرار حکومتی مرکزی و با اقتدار» روح زمانھ«مقطع 
تا نھ فقط تمامیت ایران را در برابر دسیسھ ھای انگلیس پاس بدارد، بل بتواند آرمانھای  می طلبید

  واقعیت درآورد.مشروطیت را در عمل بھ 
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 

  افتتاح شد. ١٣٠٢بھمن  ٢٢احمدشاه حاضر نبود بھ ایران بیاید. مجلس شورای ملی در روز 
   ند بابت از اھمیتی استثنایی برخوردار بوده است.پنجم از چمجلس 

نخست اینکھ این مجلس بھ مردم خواستار تغییر امید می داد وضع کشور را سامان دھد. دوم اینکھ 
 ،مدرس فی کھ می شناسیم مانند دکتر مصدق،تقی زاده،سلیمان میرزااسکندری،وھمھ ی نامھای معر

قا ملک(ملک التجار) و ،حاج حسن آمشیرالدولھ،پیرنیا مؤتمن الملک،صولت الدلھ قشقاییپیرنیا 
در این مجلس حضورداشتند. انتخابات مجلس ھنوز در  ھره ھای شناختھ شدهبسیاری دیگر از چ

                                                           
قانونگذاری «دوره مجلس شورای ملی تحت عنوان  ١۶.نک در این باره در ضمن بھ گزارشھای مجلس من جملھ  ٤٤

  ).مرکز پژوھشھای مجلس شورای اسالمی. بی تا. ١٢٨۵-١٣٢٨در ایران. دوره اول تا دوره شانزدھم (
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ساختار قدرت سیاسی حکومت قاجار و در چارچوب جامعھ ی ایلی و فئودالی و در مواردی شھری 
جلس بھ واقع بازتاب جامعھ ی آن روز ایران بود و سیاستھای جاری و رقابتی آن. شده انجام شد. م

در فھرست نماینگان نام رضاخان پھلوی(سردارسپھ) را ھم می بینم بھ نمایندگی از بابل. شاھزادگان 
  در این مجلس شرکت جستھ بودند.از جاھای مختلف بھ نمایندگی قاجاری نیز 

وع خلع سلسلھ ی قاجار بھ تصویب می رسد. چھارم اینکھ سرانجام موضسوم اینکھ در این مجلس 
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. 

  طھ ای کھ پانگرفت،موجھ نیست.حداقل تااینجا سخن گفتن از مشرو
جمعاً در مدت ھیجده سال کھ می توان آن را دوره ی اول از تاریخ جدید ایران «افشار می گوید . ۶

کھ قسمت عمده را ناصرالملک با  متی داشتیمده سال مجلسی وجود نداشت.حکوش ازنامید بی
بسیارخب، اما نمی گوید چرا مردم و حتی  ٤٥»بختیاریھا و سپس عمدتاٌ وثوق الدولھ گرداننده بودند.

 یرجال سیاسی کھ در ایران بازیگری بسیار می کنند، با ھمھ ی این وقفھ ھمچنان بھ مشروطیت پایبند
نشان می داده اند؟ زیرا قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تنھا سند و میثاق ملی بھ شمار می رفتھ 

  است.
برای آنکھ از اھمیت این  ».تا دوازدھم بھ بعد فترتی نبود از مجلس ششم«افشار ھم قبول دارد کھ
کیل می شد تا دلخواه تش» ارشادی«اشاه مجلسھای زیرا در دوره ی رض«رویداد بکاھد،می گوید

او نمی پذیرد کھ افول قاجاریھ و بھ پادشاھی رسیدن رضاشاه .» اینکھ جنگ بین الملل دوم شروع شد
و اشتیاق ملی بھ رضاشاه چنین وضعی امکان پذیر » روح زمانھ«یھ مدد مجلس مؤسسان در پرتو 

کھ ایرج افشار بھ کار می بندد در اساس معنایی ندارد. انتخابات » مجلس ارشادی«اصطالح شده بود.
طبقاتی ایران بھ  -این مجلسھا بھ ھرحال با توجھ بھ فضای زمانھ و با توجھ بھ ساختار اجتماعی

بودن » ارشادی«افتند از یمی اگرچھ کسانی  دراین مجالس حضور اجرادرمی آمد. معلوم نیست
مجالس کاستھ می شد؟ وقتی اسامی نمایندگان را می بینیم، روشن می شود کھ حتی مخالفان رضاشاه 

اجتماعی معتبری در  -ھم در آنھا حضور داشتھ اند. تازه ھمھ ی اینھا بھ کنار ھیچ گزینھ ی سیاسی 
شاه نمی بوده است. کشور در حال پیشرفت بوده است و از بابت امنیت و این دوران در برابر رضا

رفاه بھ ھیچ رو نمی توان این دوره ھا را قابل قیاس دانست با سردرگمیھای دوران افول قاجار. 
بلشویسم «ل ھا و نوعی ماند، تجزیھ می شد بھ دست شیخ خزعچنانچھ قاجار می ماند،ایران نمی 

ھ مبھم بی اتکاء باستنباطی است » مشروطھ ای کھ پانگرفت«ور افشار از و زیانبار. تص» تقلیدی
فت می توان نادیده گر مسئلویت نسبت بھ بقای ایران. آیانظریھ ای حقوقی یا ملی و در یک کالم بی 

کھ در یک دوره ی کوتاه در زمان سلطنت رضاشاه، ایران از یک نظام قضایی، ارتشی، دانشگاھی، 
ین ا پیشرفتھا بقای خود را تضمین کند؟ برخوردار گشت و توانست بھ مدد ھمینفرھنگی واجتماعی 

کسانی کھ با فاصلھ و نادیده گرفتن امکانات، ھمھ ی این پیشرفتھا را می نکوھند بی تردید نوعی 
ھ در نمونولنگاری تاریخی پیشھ می کنند.  کافی است نگاھی بیندازیم بھ ھمسایگان ایران. برای 

را درحدی حتی افراطی ستودند اما در ایران تمام مدت این رجال ولگرد و » رکآتات«ترکیھ ھمھ 
 »آیرون ساید«احزاب ولگردتر از این رجال رژیم را نفی می کردند و مھمالتی مانند دیدار رضاشاه با 

 توصیف »خبر جعلی«و اشاعھ ی  »آگاھی کاذب«را ترویج می دادند!! این قاجارنگری را باید نوعی 
. فضای اندیشگی در ایران در این دوره نھ فقط ستیز با نظام پھلوی می بود، بل بھ گونھ ای کرد

خوارشمردن تاریخ ایران خاصھ تاریخ ایران باستان و در یک کالم دیگر خردستیزی و آشکار 
» بیماری برآمده از تجدد«مقاومت در برابر تجدد ھمھ جانبھ بود کھ در عرف جامعھ شناسی آن را 

امند. بھ اینھا باید نکتھ ای دیگر را افزود کھ فرصت طلبی ناصادقانھ ی کسانی است کھ از قبل می ن
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 »وجیھ الملگی«رژیم بھره می بردند و در علن و در خفا بھ گونھ ای آشکار و پنھان بستھ بھ مجلس 
  ارزان بھا پیشھ می کردند.

این خصوصیات  را باید بھ نوبھ ی خود بررسید و ازنظر روانی و اجتماعی بھ سنجش سپرد. رضاشاه 
ینحال او ھم اشتباھاتی داشت. مانند ھر رجل سیاسی ابرتر بود.  با » آتاترک«از ھر نظر نسبت بھ 

  دیگری در چنین اوضاعی.

ه برای گزینش رضاشا ؤسسانھمین ایرج افشار کھ این گونھ سرسری از رضاشاه و تشکیل مجلس م
می داند تمام داستان خلع » محشرخر«بھ قول عشقی(شاعر معروف) «می گذرد و مجلس چھارم را 

 ١٣۴٢رجب  ۵باالخره مجلس پنجم پس از فترت کوتاھی در «سلسھ ی قاجار را چنین کوتاه می کند:
(ھمانجا. » دیگر آمد. افتتاح شد و با تصویب قانون خلع سلسلھ ی قاجار اوضاع بھ رنگ و سامان

  ).١٨١ص

افشار در ارتباط با مجلس این بخش از این گفتار را ارجاع می دھم بھ داوری نادقیق دیگری از ایرج 
را گذراند و مجلس ھفدھم پس  مجلس شانزدھم دوره ی خود«صدق منحل کرد. می گویدھفدھم کھ م

تا بھ مناسبت استعفادادن عده ای از ره ی حکومت مصدق با عده ی غیر کامل آغاز بھ کارکرد ود از 
بھ تمھید دکتر مصدق با رفراندم خاتمھ گرفت...از دکتر مصدق پرسیده بودند چرا  و وکال از کار افتاد

 ٤٦»چنان کردید، گفتھ بود کھ چون با تشکیل مؤسسان و واگذاری حق انحالل بھ شاه مخالف بودم.
ر مصدق نمی پردازد. او نمی گوید چگونھ می افشار با زیرکی بھ این داوری نادرست مرحوم دکت

می رسد وقتی بھ مصدق  نھ بھ آینده. نھ بھ حال توجھ داشت ، توان یک نظام را خودسرانھ دورزد ،
لی وقتی بھ رضاشاه و محمدرضاشاه می رسد سخن از مجلسھای سخن می گوید و» تمھید«از 

ا این حال از قلمش می پرد و معترف ب»! کودتا«و » حسب االمری«می رود و مجلسھای » دیارشا«
»! سھ دوره اش آزادگونھ«از میان مجلسھا»! کودتا«می شود بھ اینکھ در دوره ی رضاشاه از زمان 

این ھم از فرمایشات این دوستداران اسناد و سنجشگران تاریخ ایران در عصر تجدد! این سھ  ٤٧بود.
و ششم و ھفتم است. مجلس مجالس پنجم  دوره ای کھ افشار اشاره دارد ھمان سھ دوره ی معروف

پادشاھی او برگزارشد. بسیار خب، آغازین ه را برگزید،ششم و ھفتم ھم در دوره ی پنجم رضاشا
قانونی یعنی براساس قانون اساسی مشروطیت بھ پادشاھی در یک فراگرد حداقل اینکھ رضاشاه 

برپاشده اند. ایشان گویی  »ادگونھآز«رسید و تازه حضرت افشار می پذیرد کھ دو دوره ھم مجالس 
حسب «، »ارشادی «، »آزادگونھ«از فرنگ تشریف فرما شده اند تا با اصطالحاتی نادقیق ھمچون 

در اینجا نمی پردازم. فقظ تکرار فرمایند. بھ مابقی نطق افشار» ارشاد«و از این دست ما را » االمری
یران در صر ااشی منسجم نمی بینیم. تاریخ معبھ جایی نمی رسیم و نگر یبا چنین گفتھ ھای می کنم

قدان نظریھ و عدم وجود بستری عصر تجد دربھترین حالت در معرض چنین داوریھایی بوده است. ف
شی ونگر یت نبود، بل آگاھی تاریخی و فلسفیمشروط» پانگرفت«بھ ھم پیوستھ و منسجم. آنچھ 

  تاریخی بود. 

. سرانجام ایرج افشار پرسش اصلی خود را در باره ی استمرار مشروطیت مطرح می کند. می ٧
آیا اگر تاریخ ھفتاد و پنج سالھ را می نویسیم امکان دارد آن را ذیل عنوان مشروطیت قرار «گوید:

 ابدھیم، یا اینکھ مشروطیت واقعی ایران دوره ی کوتاھی داشت کھ جنبھ ی آرمانگرایی آن برای م
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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 
  ٤٨»را مشروطھ خواھان گرفتند دوره ی کوتاه بازگشت بھ مشروطیت بود.

در واقع این استنباط خود افشار است کھ بھ جنبھ ی مبھمی از آرمانگرایی دل می بندد. او دگرگونیھای 
ن اساسی، قانونی است الیتغیر و ثابت. او درکی از سی را نمی پسندد. تصورش از قانوقانون اسا

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 

ھمچنان » روح زمانھ«نی مجلس را . از این گذشتھ نمی گوید آیا آرمانھای مشروطیت ھمچون یع
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 

ھ بدر ضمن او بھ جریانھای سیاسی ضد قانون اساسی اعتنایی ندارد و از آنھا یاد نمی کند.  است.
علیھ مشروطیت نمی » پنھان«نقش چپ روسی ھیچ اشاره ای ندارد و بھ تشکلھا و جماعتھای 

پردازد. حتی استمرار مجلس کھ یکی از مھمترین خصوصیات جنبش مشروطھ بود از نظر او فاقد 
و مانند بسیاری دیگر از سیاست ورزان اھمیت حضور مجلس را درک نمی کند. نفس ارزش است. ا

قانونگذاری را کھ در واقع در برابر شریعت اندیشی شکل گرفتھ بود، ارج نمی نھد  و ھمچنان 
یعنی مجلس اول دلخوش می کند کھ تازه از » دوره ی کوتاه مشروطیت«بھ ھمان » آرمانگرایانھ«

ست نمی دھد؛ نھ تفسیری حقوقی و نھ تفسیری مبتنی بر فلسفھ ی تاریخ و نھ آن ھم تفسیری بھ د
ز این تعجب می کنم ا«تفسیری جامعھ شناختی براساس واقعیتھای سیاسی و اجتماعی. فقط می گوید

دوره ھایی کھ بھ ظاھر مجلس وجودداشت کھ بعضی افراد جریان مشروطیت را می کشانند بھ تمام 
از اصول «افشار ناراحت است کھ در این دوران » شروطیت می خوانند.و کل این دوران را م

ذره ای بھ مباحث عمده نمی پردازد.  او ٤٩».آزادی،دموکراسی و مفھوم فلسفی مشروطیت خبری نبود
چھ کسی و چھ کسانی  از برون گسیختھ بود برقرار ماند؟ نمی گوید چگونھ کشوری کھ از درون و

جریانھای تجزیھ طلبانھ ی افرادی چون خزعل را عقیم کردند و نگذاشتند ایران از ھم بپاشد و حتی 
نھ ی روسیھ در بخشھایی از ایران ایستادگی بھ خرج دادند. از این ادر برابر سیاستھای تجزیھ طلب

ھ از اصالحات ارضی و گسترش تماعی ایران خاصی درست نشان نمی دھد از تحوالت اجاو درک ھگذشت
را ھمچون شعارھایی » آزادی و دموکراسی«نظام آموزش و عرفی شدن روزافزون نظام قضا. او 

شھریور بیست تا بیست و  ی گوید چرا جامعھ ی ایران در مقطعرونامھ پسندانھ جار می زند اما نم
از «امیانھ ای می گوید با فضل فروشی ع ھشت مرداد باردیگر در آستانھ ی فروپاشی قرارگرفت؟

ی از فآیا کسی جلوی کسی را گرفتھ بود کھ پرداختی فلس». مفھوم فلسفی مشروطیت خبری نبود!!
این قلم بھ این نقصان پیشترھا توجھ داشتھ است اما نباید این امر  مشروطیت بھ جامعھ عرضھ کند؟

تان و ھمدالن ایرج افشار را بھ گردن حکومت و نظام سیاسی وقت انداخت. جامعھ ی ایران و دوس
حتی سرکرده ی بزرگشان یعنی تقی زاده ذره ای در این راه نکوشیدند زیرا در یک کالم بضاعت 
چنین کاری را نداشتند. اینان ھیچگاه نتوانستند تفسیری فلسفی از مشروطیت بھ دست دھند و جایگاه 

تقی زاده در عصر مشروطیت  قدرت و نظام سیاسی و جامعھ ی مدنی را با بستری نظری بشکافند.
مدام درگیر تندروی و حتی قتلھای زیانبار بود و در دوران بعد با فرصت طلبی در مجالس مؤسسان 
جابجا می شدو باالخره از کرسی مجلس سنا سود و منزلت اجتماعی پی می گرفت. آسان تر از اینکھ 

ابعاد دیگر زیست سیاسی و اجتماعی ھمھ ی نارساییھا را بھ گردن نظام پادشاھی پھلوی بیندازیم و 
ار می بھ ب» وجیھ الملگی«و فرھنگی را نادیده بگیریم،راه دیگری نمی توان یافت. این آسان پسندی 
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معاصر ایران است. از نظام وقت بھره ببر و در خفا آن را نشاند و کم ھزینھ ترین رویکرد بھ تاریخ 
  بھ نکوھش بسپار.

 نھ نگاه او بھ کتابھایی کھ بھمشروطیت نیز از دقت برخوردار نیست. ایرج افشار بھ کتابھای  توجھ
نھ بی اعتنایی اش بھ انواع  روی وبط وقایع پرداختھ اند، نھ نگاھش بھ کتابھای احمد کسض

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 

خود یعنی تقی زاده » مرشد«حضرات بھداشتند و نھ بھ این کار دلبستگی نشان می دادند. چرا این 
ن است یشان ایا» دانشمندانھ ی«بنویسد؟ تنھا اظھار وجود » تاریخ مشروطیت«نمی گفتند بنشیند و 

 »!ن است کھ ما برای ھمان مشروطھ ای کھ پانگرفت کتابھای اساسی نداریمُمرادم ای«کھ بگویند
و این اسناد چیزی نیستند جز ت آورد ست کھ باید اسناد را بھ دستصور این حضرات ھنوز این ا

انتشار داده شود، نیک است و سودمند ھرچھ اسناد بیشتری بھ دست آید و  چندنامھ. بدیھی است کھ
اما این کار نمی تواند داوری در باره ی جنبش مشروطیت بھ این سو را متوقف کند. تاریخ در انتظار 

افشار حتی یک باره ھم کھ شده بھ خود اجازه  نمی نشیند. ایرج» بھونھ گیران«و » سند دوستان«
کھ در اداره ی سانسور بھ را شتھ باشد. توھینھایی اشاره ای دا» پایی جمھوری اسالمیبر«نداد بھ 

د افشار فاق سکوت کرد و کنارآمد.یاددارم. »  آینده«تباط با انتشار مجلھ ی او می کردند خاصھ در ار
  فلسفی بھ تاریخ.بینش تاریخی بود چھ رسد بھ نگرشی 
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  پیوست

  بھ مشروطیتنگاھی گذرا 

  چھار دوره ی اول مجلس در 

در زیر بھ اختصار نگاھی می اندازیم بھ روند گسست و استمرار در چھار دوره ی  
آنچھ در اینجا در خورتوجھ است استمرار اندیشھ و نظام  .نخست مجلس شورای ملی

شار و بسیاری از این نکتھ را ایرج اف. مشروطیت است حتی در بحرانی ترین لحظات
پسند متوجھ نمی شوند چون با اندیشھ و تفکر یا نظریھ ای تاریخی  تاریخنگاران عامھ

  .بھ تاریخ نمی پردازند

  

ھجری قمری  ١٣٢۴ذیقعده  ١۴اصل در  ۵١قانون اساسی بھ اسم نظامنامھ ی سیاسی مشتمل بر )١
میالدی بھ امضای مظفرالدین ١٩٠۶دسامبر  ٣٠ھجری شمسی  برابر با  ١٢٨۵دی ماه ٨برابر با 

  .١٣٢۴جمادی االخره  ١۴فرمان ھمایونی مورخھ  شاه رسید.

شعبان ٢٩ھجری شمسی /مورخ  ١٢٨۶ه دھم مھرماماده در تاریخ پانز ١٠٧متمم قانون اساسی در 
  .بھ امضای محمد علی شاه رسید  میالدی ١٩٠٧تبر ھجری قمری/برابر اک ١٣٢۵

دوره ی اول مجلس داستان و  .بود١٢٨٧بودتیرماه  ٢تا  ١٢٨۵مھرماه  ١۴مجلس اول  ی دوره
تفصیلی نیز در باره ی آن بھ چاپ رسیده است. در رسالھ ی  یاھمیت جداگانھ ای دارد و کتابھای

  بھ آن وجایگاھش پرداختھ ام.» مجلس مؤسسان«

یک تصور عامیانھ ی تاریخی در ایران این است کھ انقالب مشروطیت بی خونریزی بھ ثمر نشست. 
ررسید. ی براه کننده است. جنبش مشروطیت را باید با نگاھی پویا و تکوینماین تصور نادقیق و گ

ھمان مجلس اول در نیمھ ی کار خود بھ بحران رسید. گرایش بھ سوی متمم قانون اساسی فی نفسھ 
قانون اساسی از متن کوتاه بحران زا شد. بھ اعتباری دیگر جنبش مشروطیت با دستیابی بھ 

تیابی سمی جوشید و درانتھاز فرصت بود برای دنان درون این جنبش ھمچسیاسی درآگاھی پانایستاد.
  بھ مراحلی باالتر.

م متممتن اصلی قانون اساسی وتصویب یک نگاه بھ ھم پیوستھ می کوشد مجلس اول،تصویب 
را در یک مجموعھ بنگرد. در » فتح تھران«قانون اساسی، بھ توپ بستن مجلس و رویداد بزرگ 

ن مقاومت ھمین و ھمراه با آابیم. یکی ضعف نظام قاجارجا ما دو پدیده ی ھمزمان را درمی یاین
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 

خواھی. باشتھ بود از مشروطھ نا» روح زمانھ«. بھ اعتباری دیگر استاندیشھ ی مشروطیت 
طھ خواھی مقاومت می کردند رومشروعھ خواھان ھم بانگارش رسالھ ھا و گفتارھایی در برابر مش

» انھروح زم«و بھ اصول شریعت پایبندی نشان می دادند اما نمی توانستند در برابر قدرت استدالل 
  پس نشستند.و میل بھ استقرار عدالت در انبوه توده ھای ستمدیده ، پایداری نشان دھند. ناچار 
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قرار بود البتھ شمسی بر ١٣۵٧بھمن ماه  ١٨مجلس تا پایان بیست و چھار دوره اجالس در تایخ 
رگانھ بھ تصویب امصوبھ قانونی در مجالس بیست و چھ ۵۵٨۶در مجموع تعداد با فترتھای مختلف. 

  .رسید

داد صغیراز فترت: در دوره ی استبشمسی. ١٢٩٠دی  ٣تا ١٢٨٨ابان ٢۴از دوم ی )مجلس دوره ٢
خورشیدی.مدت  ١٢٨٨کھ مجلس بھ توپ بستھ شد تا روز بیست وچھارم آبان ماه ١٢٨٧دوم تیرماه 

فترت یک سال و بیست روز. بھ گزارشی دیگر از گزارشھای تھیھ شده در مجلس شورای اسالمی 
خوشیدی و افتتاح دوره ی دوم مجلس  ١٢٨٨ابان ماه سال  ٢۴دوران فترت مجلس تا روز «

مبنای این دو محاسبھ اندکی با ھم  ٥٠»ی ملی،شانزده ماه و بیست و دوروز بھ طول انجامیدشورا
  تفاوت دارند.

با بستھ شدن مجلس بسیاری متواری شدند. سرانجام بر اثر قیام مشروطھ خواھان مردم در تمام 
از شمال شھرھای ایران وعلیھ دربار بھ پاخاستند. مشروطھ خواھان گیالن و تفنگداران بختیاری 

د آنان تا سھ ھزار نفر بوده است. اینان  در کرج ردند. آورده اند کھ تعداو جنوب بھ پایتخت روآو
نھا جنگی خونین درگرفت. پس از چند روز این نبرد بھ سود مشروطھ ابھ ھم رسیدند . در خیاب

  خواھان پایان گرفت.

در عمارت » کمیسیون عالی«سھ روز پس از پناھنده شدن محمد علی شاه بھ سفارت روسیھ، «
می گویند این کمیسیون عالی کھ تعداد آنان از بیست تا پانصد نفر ثبت شده » مجلس تشکیل شد.

بھ ھرحال کمیسیون  ٥١است در نبود مجلس برای تصمیمگیری توسط مشروطھ خواھان تأسیس شد.
مدمیرزا نام داشت عالی محمد علی شاه را از سلطنت خلع کردو فرزند سیزده سالھ ی او را کھ اح

  بھ عنوان پادشاه انتخاب نمود.

جمادی الثانی  ٢٧اعالنی بھ تاریخ «کمیسیون عالی در محل عمارت بھارستان تشکیل شد. در 
قانون اساسی مجلس فوق العاده اعالم داشت.  ٣٧و  ٣۶ھجری قمری با استناد بھ ماده  ١٣٢٧

در امور کشور بھ خارج فرستاد و سلطنت  دخالت کمیسیون عالی شاه را با دریافت مستمری و عدم
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 

فرم خان بھ عنوان رئیس نظمیھ خارجھ،فرمانفرما وزیر عدلیھ، مستوفی الممالک وزیر مالیھ و ی
  ٥٢»معرفی شدند.

شمار اعدام رل هللا نوری دھ اعدام و حبس محکوم کرد. شیخ فضھمین کمیسیون عالی عده ای را ب
شدگان قرار گرفت. ستیز اوبا دوتن از روحانیون مشروطھ خواه(مانند سید بھبھانی و سید طباطبایی) 

  بستر اصلی این روداد ناخوشایند شد.

ھمچنان خصلتی انقالبی داشت. مردم » روح زمانھ«ران فترت و استبداد صغیر و فتح تھران در دو
در پرتو پیروزی انقالب 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 

ک اعتبار می توان فاصھ ی مجلس نخست تا تشکیل مجلس دوم را مرحلھ ی ملی سازی بستند. بھ ی

                                                           
)مرکز پژوھشھای مجلس ١٢٨۵-١٣٢٨.نک.آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران.دوره اول تا شانزدھم( ٥٠
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انقالب مشروطیت نام برد. فضای انقالب مشروطیت بر ھمھ جا مستولی بود و مردم چیزی نمی 
  تند جز اجرای قانون اساسی مشروطیت و متمم آن را.سخوا

بھ پاسخ بنشیند رھبران وقت ملت و  درست ااز آنجا کھ مجلس عالی قادر نبود بھ ھمھ ی تقاضاھ
د مطلع سرداران مصحلت دیدند مجلس عالی را منحل نمایند و بھ جای آن یک ھیأت مدیره از افرا

از دوازده نفر انتخاب کنند. با ھمان اختیارات مجلس عالی تا افتتاح  و مورد اعتماد عمومی مرکب
اتفاق آراء موافقت کرد. و اشخاص زیر خود مجلس عالی با این پیشنھاد  بھ ٥٣مجلس شورای ملی.

خود را بھ آن تفویض کرد. این افراد عبارت  ترا بھ عضویت ھیأت مدیره انتخاب کرد و تمام اختیارا
بودنداز: سپھداراعظم،سرداراسعد،صنیع الدلھ،تقی زاده،وثوق الدولھ،حکیم الملک، مستشار 

حسنقلی خان نواب ومیرزا محمد علی خان الدولھ،سردارمحیی،میرزاسلیمان خان،سید نصرهللا تقوی،
تربیت. فرض براین بود کھ تصمیمات ھیأت مدیره مانند تصمیمات مجلس شورای ملی واجب 

  االجراست و و وزرا مکلف بھ پیروی و اطاعت از آن ھستند.

 بود کھ» کمیسیون پروگرام«پیش از دوره ی دوم مجلس دو ترکیب دیگر داریم کھ یکی بھ نام 
حی در امور گوناگون مانند جھت برنامھ ریزی اصال درجال دولت آن را تأسیس کرده بودن گروھی از

مجلس شورای «تفاده از مستشاران خارجی در زمینھ ی عدلیھ،مالیھ و نظمیھ. دیگری سا مالیھ،
نام داشت کھ بھ دستور محمد علی شاه بھ ھنگام سکونت در باغشاه تشکیل شد و » کبرای دولتی

  نیز می نامیدند.» شورای کبرای دولتی«آن را گاه 

تھیھ شد کھ روش  ١٣٢٧جمادی الثانی  ١٢در این مقطع نظامنامھ ی انتخابات برای مجلس در 
انخاب نمایندگان برابر این نظامنامھ با روش اتنخاب صنفی نمایندگان در دوره ی اول تفاوت اساسی 

ی انتخاب نمی شدند. روش انتخاب غیر داشت. در نظامنامھ ی دوم نمایندگان دیگر بھ صورت صنف
  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 «
ود و تأکید کرد کھ در الملک نایب السلطنھ صادرشد و او بھ دولت آزادی انتخابات را توصیھ نم

حکومت مشروطھ انتخاب وکیل طبیعی ترین حقوق ملی مردم است و اگر این حق را از مردم سلب 
  مجلس دوم یک ماه و نھ روز بیش از دوسال ادامھ یافت. ٥٤»کنند مشروطھ باقی نخواھد ماند

بود،روح در اینجا می بینیم کھ گرچھ محمد علی شاه در مراحلی دیگر از سلطنت عزل شده 
مشروطیت ھمچنان حاکم بود و حکومتگران و رجال و مردم با استناد بھ قانون اساسی مشروطیت 

انفکاک کامل قوه سیاسی از قوه «بھ میدان می آمدند. دموکراتھا در این مجلس آشکارا خواستار 
الیات ح م: تعلیم اجباری،بانک فالحتی،ترجییگر خواستھ ھایشان عبارت بودند ازبودند. د» روحانی

  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 
، د صادق طباطباییکردند.رؤسای این گروه کھ اعتدالیون نامیده می شدند عبارت بودند از میرزا محم

  میرزا علی اکبر خان دھخدا و حاج میرزا علی دولت آبادی و حاج آقای شیرازی و ...

اعتدالیون «علمای بزرگ مانند بھبھانی و طباطبایی و بسیاری از افراد با نفوذھوادار حزب 
راه «بودند مانند ناصرالملک نایب السلطنھ و سپھدار اعظم. عده ای ھم با ھردوطرف » اجتماعیون
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از آغاز فتح تھران ضدیت و خصومت میان این دوحزب شدت گرفت تا باالخره منجر .»می رفتند
ن دموکرات او را کشتند. علما برآشفتھ شدند. خالف ند مجاھدیقتل سیدعبدهللا بھبھانی. می گفت شد بھ

تقی زاده مطالب بسیار بھ نجف نوشتند. با آنکھ تقی زاده وکیل مجلس بود و لیدر جمعیت نتوانست 
  ٥٥در ایران بماند. تازمان حکومت پھلوی بھ ایران بازنگشت.

ورداشتند. دوحزب کوچک بھ ت نفر در دوره ی دوم مجلس حضل بیساز نمایندگان دوره ی او
نامھای حزب اتفاق و ترقی و حزب ترقی خواھان ھریک چند کرسی داشتند. در خارج مجلس احزاب 

حزب اجتماعیون  گفتکوچک با عقاید سوسالیستی پایھ گذاری شده بودند. از جملھ می توان 
دموکرات فعالیت داشتند کھ ھمھ بھ نحوی از اتحادیون،حزب اصالحیون عامیون و حزب سوسیال 
مستقل می ایندگانی ھم بودند کھ خود را نم احزاب سوسیال دموکرات خارجی الھام می گرفتند.

در اکثریت بود  کھدانستند. حزب دموکرات کھ اقلیت مجلس را تشکیل می داد با حزب اعتدالیون 
  دت بھ مخالفت باھم برخاستند.باش

مدت دوسال و یک ماه و نھ روز فعالیت داشت ناصرالملک منحل اعالم کرد.  مجلس دوم را کھ بھ
این مجلس کھ از درون مجلس اول سربرکشید مشخصات پارلمان مدرن را دارابود. این مجلس در 

این مقطع مالیھ ی ی احمدشاه کھ سپھداراعظم قرائت کرد افتتاح شد.درعمارت بھارستان با خطابھ 
نا امنی  انھ خالی بود،قوای نظامی روس و انگلیس از شمال تا جنوب ایرایران آشفتھ بود،خزان

ایجاد کرده بودند؛قتل و غارت و شورش و ناامنی سراسر ایران را فراگرفتھ بود. نافرمانی ایالت و 
عشایر در ھمھ جا بھ چشم می خورد. منازعات بیوک خان وشاھسون ھا در آذربایجان و صمدخان 

قصد تصرف تبریز را داشت بھ یاری مردم و قوای دولت عقب کھ ١٢٩٠یاغی در شھریور 
ن کاشی در کاشان و رشیدالسلطان در ورامین و قشقایی ھا در جنوب و ینشست.سرکشی نایب حس

شیخ حسین زایر در تنگستان و محمد علی نیشابوری در نیشابور وضع ایران را آشفتھ ساختھ بود 
رش در خارج مرز ھمھ را بھ شورش تحریک می بھ خصوص کھ محمدعلی شاه مخلوع و براد

  کردند.

محمدعلی میرزا شاه مخلوع و برادرش ساالرالدولھ و اطرافیانشان وارد ایران شدند وبا قشونی کھ 
با مخارج فراوان از میان ایالت و عشایر درشرق و شمال و غرب ترتیب داده بودند و از حمایت 

طھ بھ جنگ برخاستند. شاه مخلوع سرانجام پس از روسیھ برخوردار بودند باقوای دولت مشرو
شکست خورد و از طریق استرآباد از ایران گریخت. برادرش  ١٢٩٠دوماه در خراسان در اسفند 

شمسی بھ قتل و غارت ادامھ داد. سپس بھ سفارت روس در کرمانشاه پناه  ١٢٩٢تا دوسال بعد تا 
  برد و با وساطت روسیھ از ایران بھ اروپارفت.

قانونی در جھت دستگیری یا اعدام محمد علی میرزا(شاه مخلوع)  گذراند بھ مبلغ  ،لسمج
  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 
  انون دیوان محاسبات و قانون عدلیھ.عمومی،ق

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 

الیھ را بھ ریاست مورگان منظر مجلس قرارگیرد. دولت با تصویب مجلس ھیأتی از مستشاران 
بھ ایران دعوت کرد. از سوئد پالمرسون و از فرانسھ دومورنی (= دمرنی)را برای  شوستر 
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ھمان است کھ رسالھ ای از » دومرنی«خدام گرفت. تامورداخلھ و پرنی را برای امور عدلیھ بھ اس
آنچھ بیش  ٥٦داخلھ بود. چاپ دوم انتشارداده ام. مستشار وزارت» ریشھ ھای تجدد«او را در کتاب 

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 

د. ھیأت دولت خزانھ دار د کرنخواھرابطھ با ایران قطع تھدید می کردند  این تحول را نمی پذیرفتند.
ت قیام کرده بودند ر الدولھ برادر شاه را کھ ضد دولکرد امالک شعاع السلطنھ و ساال کل را موظف

ی و کسی نم بھ نفع دولت تصرف کند. روس ھا بھانھ آوردند کھ این دونفر تبعھ ی روسیھ ھستند
وسیھ اولتیماتوم داد و گفت تا بط کند.درگیریھای نظامی بھ وقوع پیوست. رتواند اموال آنان را ض

ساعت دیگر روابط خود را با ایران قطع خواھد کرد. روسیھ نھ تنھا خواستا برکناری شوستر  ۴٨
درمورد اشخاصی «و ھمکارانش شد،بل ازاین وراتر رفتھ  و از دولت ایران خواست متعھد شود 

و انگلیس مشورت کند و با  کھ می خواھد بھ عنوان مستشار دعوت نماید قبالً با سفارتھای روس
مردم مقاومت کردند و مجلس اولتیماتوم را ردکرد. انگلیس  ٥٧اجازه ی آنھا دعوت بھ عمل آورد.

نیز طی مکتوبی از ایران خواستھ بود اولتیماتوم روس را بپذیرد. شماری از رجال قاجاری خاصھ 
ھ ھر حال دوره اش را بکھ  نایب السلطنھ طرف روس را گرفتند. سرانجام نایب السلطنھ مجلس را

قوای روس تا ل کرد. قوای روس پس ازبمباران مجلس وارد تبریزشد.تعطیگذرانده بودمنحل و
 نایب السلطنھ ناصرمشھدحرم امام رضارابھ توپ بستند.درایران باقی ماندند. در انقالب شوروی

ی ملی دوره ی خورشیدی مجلس شورا١٢٩٠تاریخ سوم دی ماه یماتوم درالملک با پذیرش اولت
دولت نجف قلی خان بختیاری (صمصام السلطنھ) اولتیماتوم را رسماً «دوم را منحل اعالم کرد. 

  »پذیرفت و شوستر بھ آمریکا بازگشت.

آن پایان داشت و با اولتیماتوم روسیھ عمر مجلس دوم شورای ملی بیست و پنج ماه و نھ روز ادامھ
رت پس از مجلس دوم سھ سال ادامھ یافت. در سال فت .)١٢٩٠دی ماه  ٣-١٢٨٨ابان  ٢۴یافت(

خورشیدی دولت مستوفی الممالک روی کار آمد و انتخابات مجلس سوم را برگزارکرد. پس  ١٢٩٢
از آن کھ ناصرالملک مجلس رابستھ بھ نوع نگاه حقوقی و سیاسی  تعطیل و در واقع منحل کرد 

الملک (نایب السلطنھ) بایاری دولتھای مردم در نقاط مختلف کشور دست بھ شورش زدند . ناصر
سرکوب کرد. اینکھ عده ای می گویند انگلیس ھواخواه انگلیس ھمھ ی شورشھا و قیامھا راروس و 

ھ گلیس مدام بنند. چنانکھ دیدیم و می بینیم انمشروطیت بوده است سخن دقیقی بر زبان نمی را
  یاری روسیھ می شتافت. با روسیھ می اندیشید و ھماره سربزنگاه بھ ١٩٠٧پیمان 

) احمد شاه کھ بھ سن بلوغ رسید،ناصرالملک کناررفت و انتخابات دوره ی سوم آغاز شد. ٣
  شمسی مجلس افتتاح شد. ١٢٩٣آذرماه  ١٣و بھ روایتی دیگر در  ١۴سرانجام در 

 ١٢٩٣آذرماه  ١٣شمسی تا  ١٢٩٠دی ماه ٣دوران فترت بین مجلس دوم و سوم نزدیک سھ سال (
طول کشید. در این مدت ناصرالملک، نایب السلطنھ بود واداره ی امور کشور رادردست  شمس)

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 

                                                           
ھ ی مدزسھ ی علوم سیاسی و رسالھ ی حقوق اساسی اثر محمد علی فروغی .نک.چنگیزپھلوان.ریشھ ھای تجدد.نمون ٥٦

. این کتب چون در ایران اجازه ی انتشار ١٣٨٩و مجموعھ ای از اسناد مدرسھ.متن دروس دوره ی حقوق اداری عملی.
 نیافت. تعدادی تکثیرو پخش کردم. درخارج از ایران در فضای مجازی انتشاروسیع دادم.

  .۵٣اریخ مجالس قانونگذاری.ھمانجا.ص.آشنایی با ت ٥٧
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جام شود و اجازه نمی دادند مجلس افتتاح شود. عالءالسلطنھ انتخابات مجلس سوم را انتخابات ان
  شروع کرد و سرانجام در زمان حکومت مستوفی الممالک پایان گرفت.

  درزمان فترت چھار کابینھ تشکیل شد بھ شرح زیر:

ی مستوف نجفقلی خان بختیاری(صمصام السلطنھ) دوبار ،محمدعلی خان عالء السلطنھ(عالء)،حسن
  الممالک.

در تمام دوره ی مجلس انتخابات و الیات  .انتخابات این دوره آھستھ و سخت کند جریان داشت
درجریان بود و نمایندگان بستھ بھ وضعیت اتنخابشان مورد بھ مورد وارد مجلس می شدند. در 

نمایندگان حداکثر  نماینده افتتاح شده بود. برخی ۶٨واقع مجلس قبل از خاتمھ ی انتخابات با حضور 
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 مالکین و روحانیون بیش از قبل بوده 

  است. بازرگانان و مشاغل آزاد کمتر از مجلس دوم.

روح «با ھمھ ی دشواریھا و نفوذ فزاینده ی روس و انگلیس نشان می دھد  تشکیل مجلس سوم
ھمچنان متأثر از اندیشھ ھا و آرمانھای مشروطیت بوده است. ھیچ گفتار جدی دیگری در » زمانھ

سربرنکشیده است. حتی می بینیم در این مجلس چھار گروه سیاسی فعال » روح زمانھ«برابر این 
قویت عنصر دموکراتیک در میان مشروطھ خواھان بھ حساب می آید. این بوده اند کھ نشانھ ی ت

چھارگروه را حزب دموکرات، حزب اعتدال،ھیأت علمیھ و گروه بی طرف نام برده اند. از آنجا کھ 
نیز باال و پایین می شده است. گویا در مجموع ائتالف  ھمچنان ادامھ داشتھ است توازن قواانتخابات 

ر نیز حضوروحانیون  یه بی طرف می توانستھ نوعی اکثریت بسازد ولی تعداددموکراتھا با گرو
نمی شد اھدافشان را نادیده گرفت. روحانیون بھ ھرحال شریعت خواھی می کردند و داشتند کھ 

  قوانین بیگانھ با اسالم را نمی پسندیدند.

معرض تجاوز روسیھ نکتھ ی در خور توجھ اینکھ کشور ایران در این مقطع از شمال و جنوب در 
ی حاکم بر روابط میان این دوکشور ھمچنان »روح زمانھ«و انگلیس قرارداشت. بھ یک اعتبار 

بود و میل بھ تجزیھ ی ایران. قوای روس تا قزوین پیش آمدند  و تھران را  ١٩٠٧ھمان قرارداد 
د. اینان بھ قم تھدید می کردند. مستوفی الممالک از تعدادی از وکال خواست تھران را ترک کنن

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 
رد. کمیتھ دفاع ملی بھ سمت کاشان و اصفھان حرکت کرد و از آنجا بھ کرمانشاه روس بھ قم حملھ ک

رفت. در این زمان کرمانشاه در دست نیروھای عثمانی بود. در آنجا بود کھ کمیتھ دفاع ملی خود 
  ».دولت دفاع ملی«را تبدیل کرد بھ 

 شکست خوردند، دولتوھای عثمانی رھنگامی کھ تحول وضعیت جنگ بھ نفع متفقین تمام شد و نی
  ملی نیز دوام نیاورد.

در مجلس سوم مباحثاتی ریشھ ای جریان داشت کھ در اساس ادامھ ی مباحثات دوران آغازین 
متمم  ٢ت براراضی. روحانیون می خواستند ماده ی د تحصیل زنان یا مالیامشروطیت بود. مانن

» مجتھدین«نفره از ۵تشکیل ھیأتی  ٢ قانون اساسی را الزم االجرا کنند اما موفق نشدند. ماده ی
را پیش بینی کرده بود جھت تطبیق قوانین مصوب با اصول اسالم. در واقع ھیچگاه این ماده بھ 
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اجرادرنیامد.آنچھ امروز در جمھوری اسالمی بھ عھده ی شورای نگھبان گذاشتھ شده است صورتی 
  اساسی مشروطیت است.متمم قانون  ٢گسترده و اختیاراتی بیشتر از ھمان ماده ی 

مانند » روح مشروطیت«قوانینی کھ در مجلس سوم بھ تصویب رسید ھمھ حکایت دارند از تداوم 
ن سربازگیری،قانون منع خروج طال و وقانون تشکیالت وزارت عدلیھ،قانون مالیات مستغالت،قان

  نقره و ... 

اھای مھاجرت دموکراتھا و مجلس سوم براثر جنگ جھانی اول و فشار روسھا و انگلیسھا و ماجر
  ضعف نطام سیاسی  بھ تعطیلی انجامید.

  شمسی. ١٣٠٢خرداد  ٣٠خورشیدی است تا  ١٣٠٠) دوره ی مجلس چھارم از اول تیر ماه ۴

سال و ھفت ماه  ۵فترت میان مجلس سوم و چھارم را باید فترتی طوالنی برشمرد. مدت این فترت 
  شمسی). ١٣٠٠- ١٢٩۴قمری برابر با ھجری  ١٣٣٩ -١٣٣۴و ھشت روز بوده است (

نفوذ قدرتھای خارجی و اعالم حکومتھای محلی  چنان بھ ناامنی  ،در این مدت ضعف دولت مرکزی
روح «در کشور دامن می زد کھ ھمھ خواستار تقویت قدرت دولت مرکزی بودند. بھ بیانی دیگر 

است بدانیم کھ در این مقطع  خواستار استقرار حکومت ملی ومرکزی نیرومندی بود. کافی» زمانھ
زمانی قیام کلنل محمد تقی خان پسیان را داریم در خراسان،نھضت جنگل را داریم در گیالن، قیام 
اصالح طلبان را داریم در تبریز و شورش مردمان کرد را داریم در آذربایجان کھ تازه اینھا ھمھ 

سوی دیگر پیروزی انقالب اکتبر را برخی از مسائل و معضالت داخلی بھ حساب می آمده اند. در 
در روسیھ کھ در نتیجھ قوای روس ازایران عقب نشستند. انگلیس حاال خود  ١٩١٧داریم درسال 

را بی رقیب می دید. از این رو فرصت را غنیمت شمرد تا ایران را وادار سازد بھ موجب قرارد بھ 
قرارداد میان ایران و انگلیس را  طور کامل تحت سلطھ ی انگلیس در بیاید. دولت وثوق الدولھ

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 

را بھ تصویب مجلس برساند انتخابات . وثوق الدولھ برای آنکھ قرارداد ١٩١٩است بھ قرارداد 
ر ااغتشاش مواجھ شد. وثوق الدلھ ناچ دوره ی چھارم مجلس را برگزارکرد. انتخابات با آشفتگی و

لھ کھ روی کار آمد مخالف قرارداد بود. قول داد قرارداد را کنار بگذارد تا قادر واستعفاداد. مشیرالد
دوره ی چھارم آلوده بود بھ اغراض سیاسی گوناگون. باشد مجلس چھارم را افتتاح کند. انتخابات 

انتخابات دوره ی چھارم را برگزارکرد. انتخابات در  ١٩١٩وثوق الدولھ بھ قصد تصویب قرارداد 
برخی مناطق کھ تحت نفوذ دولت بودند بھ انجام رسید. فضای عمومی اما بھ نتایج بھ دست آمده 

وکالی مزبور،وکالی «الشعرای بھارمی گفتنداعتماد نداشتند و از این رو بھ قول ملک 

عبدهللا مستوفی و حسین مکی ھم شماری از وکالی این دوره را محصول دخالت دولت می دانند. 
را برھم زد. می خواستند در  ١٩١٩بعد از وثوق الدلھ نخست وزیری مشیرالدولھ آمد کھ قرارداد 

لھ وضایتی مردم تجدید انتخابات شود. وکالی زمان وثوق الدمورد وکالی انتخاب شده در صورت نار
اعالم کردند. مدرس کھ نایب رئیس مجلس شده  ١٩١٩طی اعالمیھ ای مخالفت خود را با قرارداد 

گویا از طرفداران  مخالفت می کرد. ١٩١٩بود با تصویب اعتبارنامھ ھای وکالی موافق قرارداد 
  وارد مجلس شوند. انستھ بودند ونفر ت ١٨قرارداد فقط 

                                                           
 ١٣٢٣. چاپ ٢٢-١٣٢١.نک.ملک الشعرای بھار.تاریخ احزاب سیاسی. انقراض قاجاریھ.جلد اول.تاریخ تألیف  ٥٨
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در این میان باید رویداد سوم اسفند را واقعھ ای دانست کھ اساس تواناییھای نظام قاجاری و 
می  هاشرافیت ناتوان آن را بھ پرسش گرفت.کابینھ ھامدام ازیک رجل قاجاری بھ رجلی دیگر سپرد

اسفند بھ رھبری سید مرج حاکم برایران اثر بگذارند. رویداد سوم شد بی آنکھ بتوانند برھرج و
» فندکودتای سوم اس«ین طباطبایی و رضاخان میرپنج کھ بھ اشتباه در تاریخ معاصر ایران دضیاء ال

نام گرفتھ است،وضع تازه ای بھ بار نشاند. کودتایی صورت نگرفت. از آنجا کھ ھمھ نگران بودندعده 
این مقطع تنھا امید شاه وبھ قول  ای بھ فکر افتادند جلوی اغتشاش و آشوب را بگیرند. در واقع در

تنھا اعتماد و پشت گرمی او نیز بھ قوه ی قزاقھا بود و قزاقھا ھم در حدود «ملک الشعرای بھار 
  ٥٩»قزوین لخت و بی چاره و بی فرمانده...و بی حقوق و بی تکلیف درمانده بودند.

رضاخان بھ تھران  نیروھای قزاق مستقر در قزوین بھ سرکردگی ١٢٩٩در بامداد سوم اسفند 
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 

» تاتوردیک«بھ او لقب از پادشاھی تنھا نامش را یدک می کشد دیدارکرد. سید ضیاء خواستھ بود شاه 
اعطاء کند. سید ضیاء دارای افکاری آشفتھ بود. ازھمھ چیز اطالعاتی سطحی داشت. در گفتگویی 

بھ » دیکتاتور«از نظر سیدضیاء  ٦٠امده است این نکتھ را تأیید می کند.» سید ضیاء«کھ در کتاب 
وشت. سید ضیاء بود! اما احمد شاه حکم را آن طور کھ می خواست ن» مصلح مقتدر«معنای

. است» شیکی«نیز استنباطی درست نداشت. فکر می کرد واژه ی » کودتا«درارتباط با واژه ی 
آخر سر اونخست وزیر احمدشاه شد. واقعیت این است کھ رویداد سوم اسفند و پی آمد آن مطابق 

د ارتباطی ش قانون اساسی تحول یافت. کنار گذاشتن سیدضاء نیز بھ ھمین سان بود. چیزی کھ تجربھ
  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 

موجود بھره می بردند و بھ آن  شتند و در حفظ آن می کوشیدند. ھمھ ی اینان اما از وضعباوردا
  ون قدرتی ناپایدار و مستعجل و گذرا می نگریستند.ھمچ

ونھای مختلف بود. حضور اقلیت و اکثریت در مجلس مشھود بود. یسمجلس چھارم دارای فراک
قش اقلیت را بھ عھده داشتند. تمایالت ن» سلیمان میرزا«سوسیالیستھای این مجلس بھ رھبری 

  سوسیالیتسی و عقاید انقالبی شان را بازاریان و عامھ ی مردم نمی پسندیدند.

شخصیتھای مشھوری ھمچون مدرس و ملک الشعرای بھار خط مشی اصالح طلبی پیشھ کرده 
ن ن روشمی نویسد: اصالح طلبان نظرشا» تاریخ مختصر احزاب سیاسی«در کتاب » بھار«بودند. 

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 

دون ب این جمعیت بدون تشکیالت منظم حزبی و«او سپس می گوید » بدین مسائل نیز موفق شدند.
تناسب مسلکی از افراد متفرق و بقایای احزاب قدیم بھ وجود آمده بود،در مرکز والیات تشکیالتی 

  ٦١»نداشت ولی در تھران با کمال عقل خود را اداره می کرد.

                                                           
  ..۶١.ھمانجا.ص ٥٩
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  است از گفتگو و مطالب دیگر. انسجام ندارد.ای 
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قشون «در ھمین دوره فکر قشون متحدالشکل نیرومند گشتھ بود. ملک الشعرای بھار در باب 
ھ  و البتھ بحث انگیز. بھ استنباطات البی آورده است در خور توجیران مطدر تاریخ ا» متحدالشکل

را نیاز بھ گفتاری تفصیلی دارد. بھ ھر حال می یتاریخی او از ھخامنشیان تا نادرشاه نمی پردازیم ز
قوام السلطنھ و » ورد زبانھا شده بود ١٩١٩زمزمھ ی قشون متحدالشکل بعد از قرارداد «نویسد 

بعد از افتتاح مجلس نخستین قدمی کھ سردار سپھ «فکر بودند و باالخره سید ضیاء ھم بھ این 
   ٦٢»برداشت این قدم بود.

ھارم را باید ھمچنان ادامھ ی فکر مشروطھ خواھی در امتداد جنبش و آرمانھای مشروطیت مجلس چ
تھ جسخدمات بر«دانست. در ضمن با ھمھ ی مجادالتی کھ میان نمایندگان درگرفتھ بود بھ قول بھار 

نزاعھای میان نمایندگان و اوضاع آشفتھ ی ». وقابل تقدیری انجام داده است کھ قابل انکار نیست
  کشور بھ تدریج تمایل عمومی را بھ سردار سپھ بھ گونھ ای فزاینده بھ نمایش گذاشت.

در ھمین دوره قوام السلطنھ رئیس الوزرای وقت الیحھ ی نفت شمال را بھ تصویب رساند. قانون 
ماده شامل ایاالت  ۵ با اکثریت قریب بھ اتفاق در» استاندارد اویل کمپانی«اگذاری نفت شمال بھ و

رآباد(گرگان)،مازندران،گیالن و خراسان بھ مدت پنجاه سال بھ تصویب مجلس تسآذربایجان،ا
شمسی). دو روز نگذشتھ بود کھ دو دولت روسیھ و انگلیس بھ مخالفت  ١٣٠٠ابان  ٣٠رسید(

د و بھ اعطای این امتیاز دست بھ اعتراض زدند و در جھت بی اثر گذاشتن این الیحھ زمینھ برخاستن
بھ خود حق می دادند  ١٩٠٧موافقتنامھ ی » روح«چینی کردند. این دو کشور ھمچنان در پرتو 

  در امور داخلی ایران دخالت کنند.

شکال گوناگون مطرح می یکی از برجستگیھای دوره ی چھارم دفاع از حقوق زنان بود کھ بھ ا
بھ پایان  ١٣٠٢خرداد  ٢٣شد.آخرین جلسھ ی دوره ی چھارم مجلس شورای ملی در جمعھ 

  ٦٣رسید.
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  روح ملی چیست؟

ویژگیھای فکری،اخالقی و .روح ملی بھ طورکلی ارجاع دارد بھ مجموعھ ای از خصوصیات و ١
  ھستند.» مردم«یا » ملت«فرھنگی گروه معینی از انسانھا کھ معّرف یک 

پیش از آنکھ بھ محتوای این مفھوم و دیدگاه ھای مختلف بپردازم ، می کوشم اندکی از راه واژه 
ود. ی ششناسی نشان دھم این واژه ی ترکیبی در برخی از زبانھای اروپایی بھ چھ شکلھایی نمایان م

نخست بھ زبان آلمانی اشاره می کنم کھ در ھمین ارتباط بھ نوعی ھمچون خاستگاه و سرچشمھ ی 
  ھمین واژه جلوه می فروشد.

. ھمین واژه را درانگلیسی بھ دو  Volksgeistدر زبان آلمانی واژه ای ترکیبی داریم بھ صورت 
برابر گرفتھ اند  را  انگلیسی   folk، است. بھ مدد شباھت  folk spiritصورت برگردانده اند. یکی 

آورده اند.  national spirit این واژه ی ترکیبی را بھ زبان انگلیسیآلمانی. صورت دیگر Volkبا 
» مردم«در زبان آلمانی در زبان انگلیسی یک بار در معنای    Volkبدین ترتیب می بینیم واژه ی 

ر واقع در زبانی آلمانی ھم ھمین دو معنا مراد می د». ملی«بھ کار رفتھ است و یک بار در معنای 
در شماری از کاربردھا جاافتاد. این امر بھ واقع چیزی » ملی«شده است و مدتھا طول کشید تا معنای 

بیشتر بھ عادت برمی گردد مگر آنکھ متفکر یا نویسنده ای خاصھ پس از  .عادی بھ شمار می رود
نھد. تأکید ب»مردم «در برابر» ملی«استھ باشد برمفھومخو»ملت -کشور«و پدیده ی شکلگیری مفھوم

بھ معنای مجموعھ ای از خصوصیات روحی، » روح ملی«یا » روح مردمی «چنانکھ آمد در یک کالم 
لیتی کھ کجمع و فکری،اخالقی و فرھنگی گروه ھایی انسانی است بھ قصد نمایاندن بھ ھم پیوستگی 

ھمین چارچوب بھ کاررفتھ اند عبارتند نامند. واژگان دیگری کھ درمی » ممرد«یا» ملت«آن را معموالً 
  folk soul( بھ ھمان معنای روح مردم ) ؛ در انگلیسی در برابرش  Volksseeleاز: بھ آلمانی 

خلق و خوی ملی) و در زبان فرانسوی می گویند »(=کاراکتر ملی«را بھ کاربرده اند بھ معنای 
esprit de la nation گلیسی:(در انspirit of the nation (  روح ملی«بھ معنای«.  

نخستین کاربرد این مفاھیم یا اصطالحات 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 

گروه/جماعت/ قوم و البتھ  یک ملت یا مردم را نیز منظور می  شباھتھا و خویشاوندیھای درون یک
و مانندھایش) در اساس با یا جمعی کند. این وجھ دوم یعنی شباھتھای درون گروھی (ملی یا قومی 

برپاسازد.  بھ صورت جمعیبتوان نوعی آگاھی در یک جماعت این ھدف آمیختھ بوده است کھ 
  ج در ارتباط با این خانواده از اصطالحات بھ شمار می رود.اصطالح آلمانی در اساس سرعنوان رای

ناسیونالیسم «فیلسوف و منتقد آلمانی را پروراننده ی مفھوم » یوھان گوتفرید فون ھردر.«٢
، »میناسیونالیسم قو«دانستھ اند کھ گونھ ای از ناسیونالیسم قومی است. در » رومانتیک یا طبیعی
ھای فرھنگی ِ تاریخی یا گروه ھای موروثی نشأت می گیرد و از گروه » دولت«مشروعیت سیاسی 

مبتنی بر عناصر ھمین حوزه ھا برپا می شود. فرضیھ ی اساسی و بنیادی دراینجا ادعا می کند  ھر 
راجع بھ این موضوع در » ھردر«اندیشھ ی  ٦٤قومیتی باید از نظر سیاسی متمایز و متشخص باشد.

  متجلی شده است.»  Volksgeist«وری ئتاو یعنی در » روح قومی«نظریھ ی 
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انسان شناختی نقشی برجستھ داشتھ است.  - بھ واسطھ ی تحول دو مفھوم فلسفی خاصھ» ھردر«
است کھ معّرف خصوصیات فرھنگ عمومی،فکری،اخالقی، معنوی و » روح زمانھ«نخست  مفھوم 

در اثری در نقد  کرد ضرب ١٧۶٩ن مفھوم را بھ سال فضای سیاسی یک عصر بھ شمار می رود. ای
  ».کریستیان آدولف کلوتز«واژه شناس آلمانی بھ نام 

این مفھوم را در انگلیسی بھ »).  Volksgeist(«است » روح مردمی«مفھوم دوم ھمین مفھوم 
نظر ترجمھ کرده اند. یک استنباط کلی و عمومی براین »کاراکتر ملی«یا » روح ملی«طور معمول 

مردمان) ھمان سان کھ ویژگیھای ریخت شناختی و ازای  ستردهاست ھر جمعیتی (جماعت گ
ز، یفیزیولوژیک مشابھی دارند، با ھمھ ی تفاوتھای درون گروھی ، روان شناسی گروھی یّکھ و متما

، اخالقیات و در نھایت فرھنگ و تمدن خاصی را بھ نمایش می گذارند. بھره ی ھوشی، رفتار، کاراکتر
دازان نژادی در ایاالت متحده ی آمریکا بر این باور است کھ آمریکاییان از نظریھ پر» جیرد تیلور«

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 

ل تشکی»  نژادپرستان«باید توجھ داشت کھ بھ مدد ھمین چیزھا وجوه عقیدتی  متفاوتند. در ضمن
معتقد بود ما با یک فرھنگ سروکار نداریم بل با فرھنگھای مختلف » ھردر«می گردد. از آنجا کھ 

معرفی کرده اند. » نازی«روبھ روھستیم، شماری از نظریھ پردازان او را پیشگام نظریھ ی مکتب 
نین توصیفاتی از دقت برخوردار باشد. نظریھ ی نژادی مدرن بھ عنصر تفاوتھا می تصور نمی کنم چ

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 

بپردازم. این نظریھ برتری جویی را می پروراند و یک نژاد را برجستھ » نژاد محوری«ھ ی بھ نظری
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 

خصلتی بیولوژیک یا » Volk«از مفھوم » ھردر«بینجامد. مھم این است بدانیم کھ استنباط و فھم 
» مردم« کزیستشناسانھ ندارد یا دسِت کم چنین خصوصیتی را آشکارا برزبان نمی راند. او خصلت ی

(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.

می متفاوت از انگلیسیان اند نگاھی نژادپرستانھ را دامن اگر ما بگوییم، برای نمونھ، چینیان مرد
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 

دانست. این سخن سخیف است و بی پایھ .  استعمار روس و انگلیس سخت رویکرد را نژادپرستانھ 
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 

کھ گروه ھای پایبند بھ تاریخ و فرھنگ ایران در برابرشان بایستند. در چنین  دھد و بدیھی می نمود
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 انحالل طلبان اند. کسانی بھ شمار می روند 

ر انحالل کشور و فرھنگشان می شوند بھ قصد کسب رضایت استعمار و ادغام در فرھنگ کھ خواستا
  و کشوری دیگر.
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مبتنی بر نگرش زیست شناسانھ ی » Volk«را درارتباط با » ھردر«با آنکھ بسیاری نظریھ ی 
نژادی و قومی  آشکار و روشنی نمی دانند،بھ آن ھمچون آشفتگی فکر زیست شناختی می نگرند و 

نویسنده ی ھمین » آندرو ھامیلتن«را برآمده از محدودیتھای فھم محدود علمی زمانھ  می دانند.  آن
رابا ھمھ ی این توجھات باز بھ قطعھ ای ارجاع » ھردر« ،»نظریھ  ملی«یا » نظریھ ی قومی«گفتار 

» ھردر«می دھد کھ رنگ وبویی نژادگرایانھ دارد. برای اثبات ادعای خود بھ قطعھ ی از نوشتھ ی 
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 

ھ تھ اند کلھام گرفمحروم گشتھ اند از دستیابی بھ ابداع و آفرینش علم! اینھا ھمھ از نوشتھ ھایی ا
این مردم را » ھردر«ان خوانده است. این داوری چندان اعتباری ندارد. در باره ی چینی» ھردر«

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 

  ھر روی بحث انگیزند.  است. این سخنان بھ

االطراف بود. بھ ھمین سبب ھم باید  داوریھایش را با دقت و نگاھی انتقادی  دانشمندی جامع» ھردر«
روح «(یا حتی بھ اعتباری » روح قومی«یا » روح مردمی«بھ سنجش سپرد. در اینجا ما با مفھوم 

ین وجھ از نظر او خصیصھ و سروکارداریم. ا» روح ملی«کھ سرانجام تبدیل شده است بھ »)جمعی
خلق و خو یا چنین روحی را تجلی مردمی معین وصف می کند. بھ ھمین اعتبار چنین روحی را الھام 

قھ وجوددارد. این طبقھ بت کھ در چارچوب یک کشور فقط یک طبخش ملت می داند. بر این باور اس
ادشاه متعلق بھ این طبقھ و بھ است ، نھ عوام الناس یا اراذل و اوباش. دراین حال پVolk  ھمان

است. این روح با گروه ملی  (=مردم)بھ قدمت خود ملت(= روح مردمی) دھقانان است. روح ملت 
است. بنا بر این رویکرد (= جمع مردمی)شکل می گیرد. پژمردگی و مرگ آن بیانگر پایان یک ملت 

تی دارای روحی یکھ و یگانھ است. ھرگروه انسانی از ھرگروه دیگر متمایز می شود و ھر مردم یا مل
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 

امھ سامان می دھد کھ از نسلھای خود را ازطریق زبان،ادبیات، دین،ھنرھا،آداب و رسوم و فرھنگ ع
  ٦٥را جلوه ی تمام عیار خانواده برمی شمرد. Volkپیشین بھ ارث برده است. ازھمین رو 

موافق باشیم یا تنھا بخشھایی از ساختار فکری او را بپسندیم یا با او موافق » ھردر«چھ با 
ی کند. معتقد است قانون نباشیم،واقعیت این است کھ  سامانھ ی فکری درھم تافتھ ای را عرضھ م

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 

  نھا حکومت می رانند،بازمی تابانند.و در تفاوت با دیگر جامعھ ھای سیاسی،فرھنگ مردمی را کھ برآ

تھ ھمانندی داش» روح ملی«بھ بیان دیگر از این نکتھ می توان نتیجھ گرفت کھ دو ملت نمی توانند  
قالب فرانسھ و حتی باور امروزین کھ نبا این عقیده ی برآمده از ا» ردرھ«باشند. بھ ھمین اعتبار 

در آفریقا ، چھ در انگلستان توافق نداشت. او پیرو  انسان را در ھمھ جا برابرو مشابھ می گرفت،چھ
را تنھا می توان » روح ملی«یا » روح قومی «مکتب اصالت ویژگیھا بود. بھ بیان دیگر معتقد بود 

پدیده ای تاریخی دانست و در پرتو تاریخ بھ درک آن دست یافت. تصور نمی کنم چنین نگرشی را 
» ناسیونالیسم«بود اما » پروس«اھل » ھردر«نست. گرچھ دا» نژاد باوری«بتوان آسان پسندانھ 

تمامی «ی جغرافیایی نبود. نگاھش بیشتر متوجھ مرزھاپروسی را طرد می کرد. نظریھ ی او مبتنی بر
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بھ حساب می آورد در برابر روسیان یا لھستانیان » ملت«را نیز یک » اسالو«بود. مردم » مردم آلمان
علوم نیست بھ چھ مشترکی می نگریست. م» روح ملی«خوردار از و بھ ھمین سبب ھم آنھا را بر

کھ ملتھای اسالو روزی قدرت  ،بر من روشن نیست چرا براین باور بود، و علت تصور می کرد
پان «مکتب » پدرخوانده ی«واقعی اروپا خواھند بود. بھ ھمین سبب ھم روشنفکران اسالو او را 

  می نامند.» اسالویسم

ط ملتھا را نمی پسندید. می گفت ھر ملتی متناسب با یک گوشھ ی محیط زیستی نظر اختال» ھردر«
و فاجعھ   ھماھنگی و سازگاری دارد. ھر ملتی در نگرش او ھمچون شکوفھ ای است در باغ. سوانح

 را از سویی بھ سوی دیگر می رانندون گرسنگی،زلزلھ،جنگ و مانندھایشان توده ھای مردم چھایی 
پیشینشان تفاوتھایی دارد. از این رو می توان گفت مردمان در روی کره ی زمین  کھ با محیط زیست

  حداقل یک بار یا بیشتر تن بھ مھاجرت داده اند. 

می گوید  »ھردر و ناسیونالیسم«درگفتاری تفصیلی در ارتباط با » پرینستن«از دانشگاه » آلن پاتن«
با این حال تکھ ھایی مھم از  ٦٦سیاسی. ھردر را ملی گرای فرھنگی می دانند،نھ یک ملی گرای

  بھ وجھ سیاسی در ارتباط با ملت می پردازد.» ھردر«نوشتھ ھای 

مقولھ ی دولت را دارای خصوصیتی ملی می داند و براساس اصل فردیت و اصل ملیت » » ھردر«
 »پاتنآلن «وضع می گیرد. » ملت-کشور«دست بھ داوری می زند .از این روست کھ  در مقابل اصل 

توجھ می کند او را یکی از پیشگامان نظریھ » ھردر«می نویسد تقریباً ھر کس کھ بھ اندیشھ ھای 
معتقد است کھ افراد بھ اعتبار فرھنگ ملی ارزش و معنا » ھردر«پرداز در این زمینھ می شناسد. 

ید نکنند و می یابند. او از ھمشھریان آلمانی خود می خواست کورکورانھ از نمونھ ی فرانسھ تقل
نخستین نظریھ » ھردر«،» آلن پاتن«اصرار داشت کھ زبان و فرھنگ خود را بپرورانند. بھ باور 

ر از نظ» ناسیونالیسم«را بھ کار برده بوده است. » ناسیونالیسم«پرداز سیاسی بود کھ واژه ی 
را پاس می  حقوق ھمھ ی ملتھا» ھردر«بھ معنای وابستگی عمیق بھ ملِت خود بوده است. » ھردر«

می نویسد او ھمھ ی اشکال » پاتن«داشت و این امر را مختص و محدود بھ ملت خود نمی پنداشت. 
تجاوز برآمده از ملی گرایی و شووینیسم را محکوم می کرد. از این بابت می توان گفت تفاوتی بنیادی 

 دی. شماری از محققانوجوددارد میان ناسیونالیسم ھردر و ناسیونالیسمھای متفکران و جنبشھای بع
ملت «از » ھردر«را دارای خصلتی فرھنگی برمی شمرند. » ھردر«بھ ھمین سبب ناسیونالیسم 

او می خواست شکلگیری ملت آلمانی را از طریق ». ملت سیاسی«سخن می گفت در برابر » فرھنگی
  خصلتھای معنوی،زبانی، و زیبایی شناختی نیرومند سازد.

حامیان چنین نگرشی نسبت بھ  ٦٧می توان او را ازبرجستھ ترین» پاتن«ظر کھ بھ ن» آیزایا برلین«
خصلتی سیاسی نداشتھ  ھرگز» ھردر«دانست، می نویسد مھم است بدانیم کھ ناسیونالیسم » ھردر«

  آمیختھ است با اغراق و مبالغھ.» پاتن«بھ نظر » آیزایا برلین«است.  این دیدگاه 

اعتقادداشت مردم می توانند و خود باید راه فرھنگی خود را  اندیشگری مردم باور بود و» ھردر«
یزایا آ«انتخاب کنند. او قاطعانھ مخالف ھرگونھ نتیجھ گیری سیاسی از چنین تعھد و نگرشی بود. 

می تواند شخصیت آزاد » ھردر«از دولت بیزار بود. دولت از نظر » ھردر«اعتقادداشت » برلین
سلطھ. بھ قدرت و رش اجتماعی او در تضادقرارداشت با حکومت،انسانی را ضایع و علیل کند. نگ

خواستار کسب قدرت نبود و نمی خواست برتری طبقھ یا فرھنگ یا ملت خود » ھردر«ھمین منوال 
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را مورد تأکید قراردھد. آرزوداشت جامعھ ای برپاسازد کھ در چارچوب آن انسانھا صرف نظر ازاین 
طورکامل برخوردار شوند، عقاید خود را آزادانھ برزبان برانند و  زندگی بھموھبتھای کھ کیستند از 

است. می گفت دیگر  معتقد بود ھرچھ حکومت کمتر باشد، بھتر» ھردر«باشند. » کسی«برای خود 
لیستی برداشتھای ناسیونا»ھردر«یونانی بازگردیم. حتی اگرازاین استنباطات » پولیس«نمی توانیم بھ

خود اواین چیزھا را نمی پروراند.گرچھ، بھ نظر آیزایا برلین ھم،واژه ی و شووینیستی شده باشد، 
را او ضرب کرده است،دریافت او از یک جامعھ ی خوب بھ اندیشگران آنارشیست » ناسیونالیسم«

نزدیکتر است. او بھ فرھنگ در معنای تعلیم و تربیت بھ شیوه ی گوتھ و ھومبولت باورداشت، نھ 
چون فیشتھ و ھگل یا سوسیالیستان سیاسی. ملت درنظر او یک کلیت سیاسی  بھ تفکرات اندیشگرانی

نیست. آگرمراحل آغازین دوران آلمان را می ستاید بدین خاطر است کھ این دوران را بخشی از تمدن 
را در مقیاس » تمدن آلمانی«خود می داند و از این بابت بر آن پرتو می افکند، نھ از آن رو کھ 

(=روح جمعی یک » روح یک ملت«تمامی » ھردر«دیگر تمدنھا می نگرد. بھ باور  جھانی برتر از
ی معان تصورات و تخیالت برآمده از  کلیت روح یک ملت نمایان می گردد.بھ بھترین وجھی  در مردم)

نبوغ ملت و مفھومی چون کاراکتر ملی را باید بھ ھمین اعتبار  روح قومی،روح مردمی، روح ملت،
  ٦٨درک کرد.

 فریدریشخوب است نگاھی بیندازیم بھ حقوقدان و اندیشگری دیگر بھ نام » ھردر«بھ دنبال  .٣
  کھ او را از بنیانگذاران مکتب تاریخی حقوق برشمرده اند. کارل فون ساوینی

از محققان پُرکار و درخور توجھ بوده است. او ھم ) ١٨۶١=١٧٧٩( فریدریش کارل فون ساوینی
بھ خصوص از توجھ برخوردارشده است خاصھ   Volksgeistراندن مفھوم بھ سبب برگرفتن و پرو

را دامن » حقوق موضوعھ «ھمین اساس نقد ھ عرصھ ی حقوق بازمی گرداند و برکھ این مفھوم را ب
دانستھ اند. این مکتب در خالل قرنھای » مکتب تاریخی حقوق«را از پیشتازان » ساوینی« می زند.

  ھیجدھم و نوزدھم میالدی سامان گرفت.

مکتب تاریخی حقوق چھ می گوید؟ این مکتب در یک کالم می گوید قانون از آسمان نازل نمی شود. 
  قانون بازتاب فرھنگ جامعھ ای خاص و ارزشھایی خاص است.

ب تاریخی حقوق این اعتقاد را برزبان می آورد کھ تاریخ، بنیاد و اساس معرفت دوران معاصر مکت
) و دیگری بھ ١٨۶١-١٧٩٩است. دو حقوقدان برجستھ یکی بھ نام فریدریش کارل فون ساوینی(

ب درخورتوجھ اند.  دراینجا ) در ارتباط با اندیشھ ھای این مکت١٨٨٨-١٨٢٢»(سر ھنری مین«نام 
  می پردازیم.»  ساوینی«صار بھ معرفی این مکتب و ھمچنین اختبھ 

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 

صلتی خ ضعیت کنونی و آینده می گذارد، در عین حالپیشن با وبابت تأکیدی کھ بر ارتباط نسلھای 
  ٦٩یگانھ دارد.

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 

ر نظر گرفتن عوامل اجتماعی،تاریخی و جزآن بھ نحوی خردمندانھ از این آنھا را می توان بی د
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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 ومستقالنھ سامان دھد، فارغ از معیارھای اخالقی و ارزشھای 

  ٧٠فرھنگی.

  مکتب تاریخی حقوق را می توان بھ صورت زیر جمعبندی کرد:پایھ ھای اعتقادی 

نخست اینکھ قضات بھ ھنگام داوری در منازعات بھ عوامل تاریخی،سنت و آداب و رسوم توجھ می 
  کنند؛

حقوق را میراث گذشتھ و محصول آداب و رسوم ، سنتھا و اعتقادات غالب در  ،دوم اینکھ این مکتب
  ن می داند؛جامعھ ھا و جماعتھای گوناگو

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 
ر عوامل اجتماعی و اقتصادی و در گرایشھای اعضای گذشتھ و بھ تصور این مکتب ریشھ دارد د

  حاضر جامعھ.

ش،تنظیم پذیرجوھر حقوق(= قانون) عبارت است از ،اینھا کھ بگذریم در چارچوب مکتب تاریخیاز
تیب بسترحقوق(=قانون)، مقررات توسط اعضای جامعھ. بدین ترمقررات ورعایت قوانین و

یی کسب می کند کھ در گذشت زمان تاب آورده اند و برجا مانده اقتدارش را از معیارھامشروعیت و
اند. بدین اعتبار است کھ این مکتب می گوید حقوق(= قوانین) مبتنی است  بر نوعی آگاھی عمومی 

)نامیده می شود. پس می توان گفت Volksgeistیا روح مردمی یعنی »(= روح جمعی«جمعی کھ 
می یابد و حیاتش ھمپای جامعھ پایان می گیرد. از این روست  قوانین) ھمراه جامعھ تحول حقوق (=

  ع قانون بھ شمار می رود.مترین منبآداب و رسوم مھ ،کھ بھ باور مکتب تاریخی

خاصھ در امر قضا و قضاوت   ،مکتب تاریخی حقوق مکتبی صرفاً نظری نیست، بل در عرصھ ی عمل
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 

در موارد مشابھ چگونھ داوری شده مورد خاص رخ داده است اعتنا داشتھ باشند. قاضی باید ببیند 
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 اختالف نظر.

بھ راه انداخت و بھ » ساوینی«کھ » ملی کاراکتر«یا » کاراکتر جمعی«یا » روح مردمی«مفھوم 
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. 

ی آورند سعی می کند بھ مدد این مفھوم کھ او را پیشگام مکتب تاریخی نیز بھ حساب م» ساوینی«
ارتباط متقابل میان قانون و مردم را توضیح دھد. براین عقیده است کھ قانون و مردم را نمی توان 

در ارتباط با مکتب » روح مردمی«جدا از ھم درنظرگرفت. بدین سبب است کھ اھمیت نظریھ ی 
  تاریخی حقوق یعنی در چنین بستری آشکار می شود.
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برمی گردانند و ھمین را »بھ روح ملی«لب بھ کھ آن را در انگلیسی اغ»  مردمی روح«ح اصطال
در واقع ارجاع دارد بھ اصلی خالق در ارتباط با خصوصیات » کاراکترملی«مترادف می گیرند با 

روحی و روانی فعال و عمل کننده در مجموعھ ھای ملی کھ بھ صورت زبان،فولکلور، سنتھا و نظام 
  متجلی می شود. قانونی

می گوید طبیعت ھر نظام حقوقی (= قانونی) در اساس بازتاب روح آن » ساوینی«اینجاست کھ 
بر این باور بود کھ قانون ثمره ی شعور و » ساوینی«مردمی است کھ این نظام را تکامل داده اند. 

یعنی در » مردمیروح « آگاھی عمومی مردم است و تجلی روحشان. منشاء آغازین قانون را باید در
آگاھی  یا اراده ی مردم جستجوکرد یعنی درسنتھایشان، عاداتشان، اعمال روزمره و در عقایدشان. 

در چارچوب علم حقوق در آلمان  بدین معناست کھ قانون را فقط ھنگای می » روح مردمی«مفھوم 
  لمان نگریست.بھ عنوان تجلی روح و آگاھی مردم آتوان درک کرد کھ بھ آن 

ھشداری بھ شمارمی رود دربرابر قانونگذاری شتابزده، اندیشھ ھای »ساوینی«نجاست کھ نظریھ یای
انقالبِی انتزاعی در ارتباط با نظام قانونی مگر آنکھ قادرباشد اراداه ی عمومی را بسیج کند یعنی 

ت. قانون را بیان و تجلی خواست مردم می دانس»  ساوینی«را. اندیشھ ی محوری » روح مردمی«
قانون بدین اعتبار محصول قانونگذاری ارادی نیست،بل محصول تکامل تدریجی آگاھی مشترک و 

بدین معنا بود کھ نظام قانونی یک » روح مردمی«جمعی یک ملت است. بھ بیان دیگر جوھر مفھوم 
ی متأثرمی بود از تاریخ فرھنگ و سنتھای مردم و بھ ھمین جھت ھملت  بھ میزان در خور توج

از این روست کھ پیرو این مکتب  ٧١بالندگی و تکامل قوانین باید متکی شود بھ پذیرش عمومی.
قوانین را دارای خصلت یا کاربردی جھانشمول نمی دانند. بھ بیانی دیگر ھرمردمی عادات حقوقی 

» یساوین«خود را دارند چنانکھ زبان،اخالق و رفتار و قانون اساسی مختص بھ خود رادارند. بھ نظر 
 »روح مردمی«این چیزھا را نمی توان در ارتباط با مردمی دیگر بھ کاربست. بھ ھمین جھت معتقد بود

در قانون آن مردم متجلی می شود. برھمین اساس می گفت باید بھ مدد تحقیقات حقوقی بھ تکوین 
العھ ھ مطمبتنی براین اصل بود کھ برای تدوین قانون باید ب» ساوینی«روح مردمی پی برد. نگرش 

و تحقیقاتی منسجم و علمی در زمینھ ی قانون دست زد. بدین اعتبار مطالعھ ی تاریخی قانون و 
ھیھ ی ت» ساوینی«اصالح آن باید وابستھ شود بھ نتیجھ ی تحقیقات تاریخنگاران حقوقی. از نظر 

صول مجموعھ ی قوانین  وقتی سودمند است کھ بھ صورت نظامی منسجم باشد و متکی شود بھ ا
  بنیادین قوانین بھ گونھ ای کھ در طول زمان تحول یافتھ اند.

و تجسم تمامی تاریخِ فرھنگ یک ملت می » روح مردمی«قانون را محصول » ساوینی«کوتاه آنکھ 
داند و می گوید تمامی اعتقادات درونی برخاستھ از تجربھ ی مشترک مردم را بازمی تاباند. بھ ھمین 

  و  بھ تدریج  در طی تاریخ تحول بیابد.جھت قانون باید آھستھ 

روح « ھومفرا نیز نباید دست کم گرفت. نخستین انتقاد بھ خود م» ساوینی«نگرشھای انتقادی بھ 
روح «یا » روح جمعی مردم«،»روح ملی«را بھ » روح مردمی«بازمی گردد. در باال گفتیم » مردمی

بیشتر استفاده » روح مردمی«ا از اصطالح برگردانده اند. اگر م» روح قومی«یا حتی » جمعی ملت
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 

  ا از بار داوری برھانند.اصطالح آلمانی را بھ کار می گیرند تا خود ر
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و  در تجزیھ تخیلی است و قابل اثبات نیست، و امری» روح مردمی«منتقدان براین باورند کھ مفھوم
 تتحلیھای حقوقی ارزش چندانی ندارد. حتی می گویند این مفھوم لفافھ ای ناسیونالیستی بوده اس

 ،زندگی مشترکی را پی می گیرند کھ ی از مرم را در نظر می گیردبرای او. در اساس جماعتی معنو
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 

 شناسایی کنیم. شاید او را »کیآگاھی مشتر«سراسر جھان مشاھده می کنیم دشوار بتوان این چنین 
  بھ جامعھ ھایی ھمگن اشاره داشتھ است بی آنکھ این امر را بھ وضوح توضیح دھد.

اھمیت قانونگذاری در جامعھ ھای » ساوینی«از سوی دیگر اورا نقد می کنند و می گویند این تصور 
ی گوید جامعھ ای بھ درستی م» سر ھانری مین«مدرن را دسِت کم می گیرد و ناچیز می شمرد. 

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 الزم را جھت دستیابی بھ اھداف خودفراھم آورد. باید در 

 فع متضادھ و خشونتبار میان منانظرداشت کھ گاه قواعد مھمی از قانون در ھیأت پیکارھایی آگاھان
سربرمی کشند، نھ بھ صورت بازده رشدی تدریجی و در درون یک ملت جلوه گرمی شوند و

  مصداق می یابد. ینامحسوس.این امر بھ خصوص در نزاعھای میان اتحادیھ ھای تجاری و صنعت

نمی دانند، بل بھ » میروح مرد«منتقدانی ھم بھ تاریخ برده داری اشاره می کنند و آن را متأثر از 
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 

ت تبار برخی از این تحقیقاشکلگیری سرمایھ داری در آمریکا نگاه می کنند. سرمایداری آمریکا بھ اع
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 

ی داخلی در آمریکا دامن زد ولی دقت بسیار می طلبد بھ کنار،مھم این است کھ ھمین امر بھ جنگھا
مریکا این جریان را می پسندید و بھ بخشی از ھمین آ» روح جمعی«نیم کھ در ضمن مھم است بدا

آن دامن می زد و حتی نقشی مھم در جنگھای داخلی بھ عھده گرفت درحالی کھ بخشی دیگر برای 
واحدی » روح جمعی«کھ حد اقل با الغای برده داری در این نبرد سھم داشت. این تحول نشان می دھد 

  نداریم.در اینجا سروکار

ایراد می گیرند کھ او بیش از اندازه بھ توانایی آداب و سنن اھمیت می داد. » ساوینی«برخی ھم بھ 
درست است کھ آداب و رسوم نقشی ایفا کرده اند در استحکام ھمبستگی بخشھایی از جامعھ اما 

اعی و چالشھای توسعھ و چیزھایی باید در پرتو بغرنجیھای اجتمسودمندی این آداب و رسوم را 
ھمین دست مورد توجھ قرارداد. اگر نگاھی بھ آفریقا بیندازیم می بینیم این قاره در معرض ر ازیگد

بھ  انین این کشورھااستعمار انگلیسی زبانان،فرانسوی زبانان و پرتغالی زبانان قرار گرفت و قو
خود، آداب و رسوم موجود را از کار انداختند و بھ جایشان نشستند. گرچھ قوانین  ھنگام استقرار

مردم بومی در آغاز در برابر این جابجایی ایستادگی کردند اما سرانجام بھ پذیرش بسیاری از 
  جابجاییھا تن دادند.

و ا خرده گرفتھ اند کھ او با تناقضی درونی دست بھ گریبان بوده است.» ساوینی«از سوی دیگر بھ 
بھ نحوی حامی خصلت ناسیونالیستی قوانین بوده است. ھمچون یک آلمانی می خواست نظام حقوقی 

ینحال توصھ می کرد کھ نظامی پاالیش یافتھ از حقوق ا آلمانی مبتنی برآداب وسنن آلمانی باشد اما با
نمی بود؟ » یروح مردم«از صود او روم برای آلمان بھ کاربستھ شود. آیا این امر خالف قصد و مق

صور وتفسیری نمی توان روم و آلمان را چیزی واحد پنداشت. بسیاری در دوران جدید براین با ھیج ت
عقیده اند کھ وابستگی متقابل کشورھا مبتنی شده است برنیازھا . درنتیجھ کشورھا داوطلبانھ و 
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بسیاری قراردادھای بین  وارد نظامھای حقوقی خود می کنند. از سوی دیگررا آزادانھ قوانین بیگانھ 
  المللی بر اثر پذیرش تبدیل گشتھ اند بھ قوانین داخلی کشورھا.

نگاه می انداخت بھ » روح مردمی«کافی است نگاھی بیندازیم بھ عصر مشروطیت در ایران کھ 
در واقع متأثر وحتی اقتباس بود ازاصول قانون اساسی  » یک کلمھ«قوانین غربی. رسالھ ی معروف 

. مؤلف آن در واقع ترجمھ ای بھ دست داده بود از حقوق فرانسھ . با اینحال ھمین رسالھ از  فرانسھ
قانون اساسی مشروطیت ایران نیز برگرفتھ از اندیشھ  ٧٢استقبالی استثنایی برخوردار گشتھ بود.

  ھای بیرونی است و تلفیقی با اندیشھ ھای دینی. 

ده از اینھا بی خبر بو» ساوینی«دانشمند و متفکری چون با ھمھ ی این نمونھ ھا نباید تصور کرد کھ 
در آن مقطع حس » یساوین«. باید دید ھر فکری در چھ بستری از نظر زمانی عرضھ می شود. باشد

می شود. می خواست ن بھ مجموعھ ی حقوقی و قانونی درفرانسھ ابرازآلمان اشتیاقی فراوامی کرد در
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 

» قانونگذاری و علم حقوق رسالت زمان ما در ارتباط با«و معروفش کھ عنوان آن تقریباً می شود 
در فصل ششم از سھ کتاب قانون جدید سخن می  )انتشار یافتھ است ١٨٢٨کھ چاپ دوم آن بھ سال (

گوید کھ می خواستھ اند بھ تصویب برسانند در جھت تدوین یک مجموعھ ی حقوق مدنی بھ منظور 
صفحھ توجھ بسیار این کتاب کوچک حدود دویست  ٧٣یکسان سازی ایاالت آلمان از این بابت. 

بھ انگلیسی ترجمھ شد. این کتاب   ١٨٣١برانگیخت و در فاصلھ ی زمانی نھ چندان زیادی حتی در
را دربرمی گیرد. البتھ کارھای بزرگ و مفصل او در زمینھ ی حقوق » ساوینی«مجموعھ ی آرای 

ھ قلید از فرانسنمی خواست آلمان بھ ت» ساوینی«خاصھ حقوق روم داستان دیگری است. در یک کالم 
  بپردازد .می خواست قانونگذاری آلمان با توجھ بھ شرایط آلمان سروسامان بیابد.

 »قانون جھانشمول«قرار یک تدر آن زمان مخالفت با اس» ساوینی«در واقع محور فکر و جان کالم 
 ھجبرای ھمھ ی کشورھا بود. تصورم این است کھ او در این زمینھ بھ خصوص بھ قوانین مدنی تو

داشتھ است ھرچند کھ می توان از رویکرد او نتیجھ گرفت کھ قانونھای اساسی نیز نمی توانند برای 
 لی عام دراین قلم گرچھ اصوکھ تا کنون ھم نشده است. بھ باورھمھ ی کشورھا یکسان باشند چنان

 گرفت کھ می جھان رواج یافتھ اند مانند اصل تفکیک قوا اما نباید ازاین امر نتیجھھردو زمینھ در
کردی توان یک الگوی واحد و متحدالشکل برای ھمھ ی کشورھای جھان طراحی کرد. چنین روی

می نشاند. بھ ھرحال ویژگیھای تاریخی و فرھنگی ایجاب می کند کھ نابسامانیھای فراوان بھ بار
 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 
بستھ بھ شرایط خاص بازدارد. البتھ این چیزھا بررسی  ،اساسی یا محدود ساختن قدرت مرکزی

  لی جداگانھ می طلبد وگرنھ با کلی گویی بدفھمی بھ بار می نشانیم.یتفص

قانون جھانشمول بستھ بھ شرایط جغرافیایی و فرھنگی در معرض محدودیتھایی می گفت » ساوینی«
قرار می گیرد. او قبول داشت کھ قانون امری ثابت،ایستا و الیتغیر نیست. قانون تابع تکامل و توسعھ 
است. در اینجاست کھ می گوید قانون از مردم نشأت می گیرد. بدین اعتبار یک قانونگذار مطلق و 

می فروشد در اساس این امکان  موجھ ایخرد محور کھ بھ ظاھر جلوه  ریم. مکتب حقوقِ واحد ندا

                                                           
  .١٩٨-١٨٢.صص١٣۴٠.نک. دکتر فریدون آدمیت. فکرآزادی و مقدمھ ی نھضت مشروطیت.انتشارات سخن.مھر  ٧٢

73 .Savigny,Friedrich Carl von.Vom Beruf unserer Zeit fuer Gesetzgebung u. 
Rechtswissenschaft.197Pp.2.Auflage 1828.Pp.54-111. 
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قالنھ ارا فراھم می آورد کھ خردمند یا خردمندانی می توانند در تصوراتشان قواعد حقوقی خوب و ع
ونگذاری را از ھمین راه فارغ از فرھنگ و سنتھای جامعھ غنا نای برای مردم در نظر بگیرند و قا

شند. این ھم البتھ ظاھر کاراست . درعمل این امکان وجوددارد کھ این عقال دست بھ کارھایی ببخ
زنند و زیانھایی بھ بار بیاورند. افراط بدور از فرھنگ و آداب و رسوم مردم و جامعھ ی خودشان 

  در ھمھ سو در ھر مکتبی یافت می شود.

ھ مردم تشخص می دھد و الگویی از باورداشت قانون ب» ساوینی«شاید بھ ھمین سبب بود کھ 
ارزشھایشان می سازد. از ھمین رو قانون را تابع آداب  و رسوم و سنتھای مردم می دانست. 

  محدودیتھای این روش را ھم در باال یادآورشدیم.

دربرابر نظریھ پردازان مکتب حقوق طبیعی، نگرش نسبی گرایی قانونی را تبلیغ می کرد. » ساوینی«
ھ زمان،فضا و جغرافیا. بھ عقیده ی او وابستھ بھ فرھنگی معین است و محدود است بھر قانونی 

نظریھ ی حقوق طبیعی ، قانون ھمیشگی و ثابت نداریم. قانون بستھ بھ مقتضیات برخالف بنابراین 
را  اھ ھر جامعھ تغییر می کند،برخالف حقوق طبیعی کارکردشان امری متافیزیکی نیست. این نکتھ

و تحقیق  بھ برسینوآوریھا و شفافیتھایی درپی باید جدی گرفت و بھ آنھا اندیشید،آنھا را صیقل داد و 
  روآورد. مکتب تاریخی حقوق صرف نظر از کاستیھایش در معرض بدگمانیھایی ھم بوده است.

  استیوارت میل انج. ۴

) نوشتھ ھایی کوتاه ١٨٧٣-١٨٠۶یوارت میل فیلسوف و اقتصاددان برجستھ ی انگلیسی (تجان اس
را بسیاری پرنفوذترین فیلسوف قرن نوزدھم » میل«است. » روح زمانھ«دارد کھ عنوان مشترک آنھا 

وشتھ ھای کوتاه دارم. عنوان اند. در اینجا چند اشاره بھ این ندر حوزه ی زبان انگلیسی برشمرده 
روح «است کھ در اینجا بھ   The Spirit of the Timeمجموع این نوشتھ ھا بھ انگلیسی :  

برگردانده ایم. در اصل این نوشتھ در شش بخش بھ چاپ رسیده است. بعد مجموع آنھا را  » زمانھ
  ٧٤انتشاریافتھ است.١٨٣١بھ صورت یک نوشتھ ی دنبال ھم درآورده اند. نخستین بخش در ژانویھ 

فیلسوف برجستھ ی قرن نوزدھمی بھ شمارمی آید. قرن نوزدھم بھ باور » جان استیوارت میل«
می گوید در این بخش » میل«تاریخنگاران اندیشھ یکی از قرنھای برجستھ و توجھ برانگیز است. 

از نوشتھ ھایش می خواھد خصوصیت و کاراکتر این قرن را نشان دھد. این قرن از نظر او آمیختھ 
بھ خصوصیاتی نابھ ھنجار و صفاتی اھریمنی کھ معرف گذار از نظامی از عقاید فرسوده است است 

در آن ھنگام اصطالحی تازه و نو بھ حساب » روح زمانھ«اصطالح بھ نظامی در حال شکلگیری. 
دو ادیب و تاریخنگار ملی گرای آلمانی این اصطالح را در معنایی دیگر بھ » میل«می آمد. پیش از 

   برده بودند (ھازلیت/ارنست موریتز آرنت).کار 

 یا استنباط و» عصرھای پیشین«با » عصر خود«بر این نظر بود کھ گرچھ فکر مقایسھ ی » میل«
برداشت نسبت بھ عصرھایی کھ ھنوز درراه ھستند درنظر فیلسوفان مطرح بوده است اما ھیچگاه 

  نمی آمده است.بھ نوبھ ی خود اندیشھ ای غالب در ھیچ عصری بھ حساب 

پیش از آنکھ انسانھا شروع ». عصرگذار«این مفھوم در اساس متعلق است بھ » میل«بھ عقیده ی 
کنند بھ اندیشیدن در باره ی ویژگیھای زمانھ شان ،می باید  پیشترشروع می کرده اند بھ اندیشیدن 

در خور توجھ متمایز باشند  در این باره کھ این زمانھا مقّدر و در نظر گرفتھ شده اند تا بھ شیوه ای
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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. 

آمیختھ است با شادمانی و شعف و از نظری دیگر آغشتھ است » روح زمانھ«از یک نظر مضمون 
اریم و حرکت بھ سوی خرد کھ دھان بھ دھان می چرخند. ھرجملھ وگفتھ بھ ترور. خرد نیاکان را د

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 

  ھانت.    بھ تمسخری توأم با نفرت و ا

یعنی عصر کنونی، عصری کھ  سخن می گوید بھ عصر خود» روح زمانھ«از » میل«در اصل وقتی 
درآن قراردارد،توجھ می کند. می گوید تغییری درذھن بشر پدیدارشده است؛این دگرگونی بھ گونھ ای 

ت پیش از تدریجی و نامحسوس رخ داده است؛آرام و بی سروصدا جریان یافتھ و ادامھ پیداکرده اس
آنکھ عامھ ی مردم آن را درک کرده باشند. ھنگامی کھ این واقعیت برمال شد،بسان آن بود کھ گویی 
ھزاران ھزارنفراز خواب برخاستھ باشند. اینان نمی دانستند چھ در ذھن دیگران و حتی در ذھن 

ھمیدند ا بود کھ فخودشان بھ وقوع پیوستھ است تا آنکھ دگرگونی در حوزه ی بیرونی متبلورشد. اینج
  آنان بھ راستی انسانھایی جدید ھستند و اصرارمی ورزند بھ سبکی نو حکومت شوند.

بھ دنبال این توصیف از پدیده ی گذار می گوید اکنون اما بشریت از موقعیت جدید خود آگاه » میل«
ھ واج دارد کاست. اکنون باور دامنگیر این است کھ زمانھ آبستن دگرگونی است. اکنون این باور ر

قرن نوزدھم در نظر آیندگان این عصر یکی از بزرگترین انقالبھایی 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 

د پیوندھایی تازه  از دگرگونیھایی عظیم. احساس می شود کھ انسانھا بھ ھمین سبب باید بھ مد
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.

سیختھ و بی بندوبار و ھمھ ی درمیانھ ی ھمھ ی این مداحیھا وستایشھای عنان گ» میل«بھ باور
سوءاستفاده ھا، ھمھ ی امیدھای متعارف و معمولی، بھ نظر می رسد کھ این امر موضوعی مناسب 

یعنی روح این عصر) بھ راستی بھ چھ »( روح زمانھ«برای بررسیھای فلسفی در این مورد است کھ 
اوت و متمایز است. این معناست وچگونھ و از چھ لحاظ  از روح زمانھ در ھر عصری دیگر متف

بس مھم است زیرا بھ ھر نحو کھ راجع بھ عصر کنونی بیندیشیم یا وانمود » میل«موضوع بھ نظر
کنیم کھ می اندیشیم،گریزی از آن نداریم؛ دچار مصیبتھای آن ھستیم و از خشنودیھایش خشنود می 

م. ش باید شرکت بجوییشویم. ناچار باید درسرنوشتش سھم بگیریم و بھ ھر رو حتی در خصوصیات
ثیری بسزا بر عصر خود برجا گذاشت. بھ مدد خصوصیات نیک عصری دیگر  تأبا این حال نمی توان 

صر معرفت نسبت بھ ع تنھا بھ یاری شناسایی عصر خود می توان آینده را ترسیم و پیش بینی کرد.
 ھ حساب می آید. تنھا ازخود سر چشمھ و منشاء پیشگویی است و تنھا کلید تاریخ نسلھای آینده  ب

  راه شناخت عصر حاضر است کھ می توان آینده را شناخت و برآن اثرگذاشت.

براین نظر است کھ چنانچھ از یک دولتمرد خواستھ شود کھ دست بھ مطالعھ بزند قبل از » میل«
 و بھترین چیز آن است کھ بھ مطالعھ ی روح دوران و ھرچیز باید بھ مطالعھ ی تاریخ روآورد؛

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 

  اتب غنی تر است از تمام گنجینھ ھای گذشتھ. ربرای داوری بھ دست می دھد کھ بھ م
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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 

 ایدیگر متناسب با موقعیت و احواالت جامعھ ی کنونی و روح مردمان این زمانھ نیست. ھمھ ی ملتھ
  اروپا تغییری در شکل حکومت خود پدیدار ساختھ اند یا در حال پدیدار ساختن اند.

می گوید تاریخ ھمچون ثبت ھمھ ی رویدادھای » میل«تحولی پیشرونده است. » میل«تاریخ در نظر 
بھ بیان  ٧٥بزرگی کھ بھ دست بشریت انجام یافتھ است، باید بتواند پیشرفت جامعھ را توضیح دھد.

دیگرھدف تاریخ توصیف الگوھایی است کھ رویدادھای تاریخی بھ ما نشان می دھند. اندیشھ ی 
ایفا می کند. بھ ھرحال چنانچھ نگاھی بیندازیم بھ  » میل«پیشرفت نقشی مھم در فلسفھ ی تاریخ 

ی از در چارچوب مفھوم پیشرفت در سراسر آثارش بھ کار می گیرد، بھ تنوع» میل«مفاھیمی کھ 
بر این » لوپز روزاریو«موضوعات برمی خوریم مانند پیشرفت اقتصادی ثروت یا بھبود اخالق. 

بھ تاریخ ھمچون یک رشتھ ی مستقل توجھ می دوزد، » میل«عقیده است کھ درانگلستان ھنگامی کھ 
ھمزمان » میل«یکی از محققان می گوید زندگی  ٧٦رشتھ ی تاریخ مراحل کودکی اش را می پیمود.

شد با بالندگی حرفھ ی مدرن تاریخ اندیشی. بھ بیان دقیق تر گروش بھ این منزلت حرفھ ای و 
  ٧٧در اساس طی دھھ ھای میانی قرن نوزدھم بھ وقوع پیوست. دگرگونی نقش اجتماعی تاریخنگاران

 »میل«آلمان و فرانسھ وضعیت دیگری دارند. از این رو می توان گفت تحول تاریخنگاری در نظر 
ی درموارد» میل«آوری بزرگی محسوب می شد. بھ ھمین سبب است کھ فلسفھ ی تاریخ در نگرش نو

تفکر تاریخی تبدیل می » میل«با تجزیھ و تحلیل تاریخنگاران فرانسوی درھم می آمیزد و بھ قول 
  شود بھ فلسفھ ی تاریخ.

ا می خواھم توجھ دھم کھ نمی خواھم در اینجا گسترده بھ این وجھ از موضوع بپردازم. در اینجا تنھ
وم با بھ کارگرفتن مفھ» میل«در چنین بستری شکل می گیرد. » روح زمانھ«از مفھو » میل«استنباط 

در اساس می خواھد تأکید بگذارد براین نکتھ کھ چنین مفھومی در چارچوب دوره ی » روح زمانھ«
ان خواستھ ھا و ق داشت و مردمگذار بھ کار می آید. در نیمھ ی قرن نوزدھم ھمھ چیز با گذشتھ فر

می خواھد زمانھ ی » روح زمانھ«ند وعنوان می کردند. بدین اعتبارای داشتتقاضاھای تازه 
  دگرگونیھا را بھ بیان درآورد و تمایز وضع حاضررا نسبت بھ گذشتھ بنمایاند.

را از  نگاه و نگرشی خاص را مطرح می کند کھ بھ نوبھ ی خود مفھوم مورد بحث» میل«رویکرد 
پیوند می خورد یا نگرش او در » میل«از نظر» روح زمانھ«دار می سازد. غنای بیشتری برخور

در » روح زمانھ«این مفھوم بدین اعتبار متفاوت می شود از مفھوم ». پیشرفت«ارتباط با مفھوم 
  در یک دوره ی زمانی .» روح غالب«معنای 

  آندره زیگفرید .۵

ازمحققان برجستھ ی  ١٩۵٩مارس  ٢٨و در گذشتھ ی ١٨٧۵آوریل ٢١زاده ی » آندره زیگفرید«
انتشار  ١٩۵٠نام دارد. این کتاب را بھ سال » روح ملتھا«فرانسوی است. یکی از آثار مشھور او 

                                                           
75 .Lopez,Rosario.J.S.Mill,s Idea of History:A Rhetoric of Progress.P.64.IN:Res Publicq.Revista 
de Filosofia Politica27(2012).Pp.63-74. 
76 .Ibid.P.65. 
77 .Ibid. 
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ارسی ترجمھ شده است. این ترجمھ فصلی فبھ » احمد آرام«الھا پیش بھ قلم کتاب س ٧٨داده است.
  ٧٩».روحیھ ی ایرانی«ھم دارد بھ نام  الحاقی

استاددانشگاه، جغرافیاشناس و نویسنده ای سیاسی بود. سرانجام بھ عضویت » یگفریدزآندره «
  آکادمی فرانسھ نیز درآمد.

برای ایرانی و شرقی واجب است بداند آمریکایی «در مقدمھ ی ناشر ترجمھ ی فارسی آمده است کھ 
. چھ عیبی و چھ حسنی دارد،آلمانی از چھ جھات امتیاز دارد، چگونھ فکر و چطور کار می کند

فرانسوی کجا از انگلیسی برتر است و معذالک سر سعادت انگلستان در چھ بوده است،روسھا 
برای ما بسیار ارزنده است «بھ ھمین علت بھ باور ناشر » چگونھ موقعیت فعلی را احراز کرده اند.

درت آنھا بھ این حقیقت نیز برسیم کھ آنھا ھم مثل ما بشراند و کھ ضمن شناسایی اسرار موفقیت و ق
موجودات خارق العاده و غیر قابل وصول و شکست نیستند. اگر قرار بر تأسی و تقلید است ال اقل 

  ٨٠»بدانیم چھ چیزھایی را باید اقتباس نماییم.

رنج بھ حساب آورد. این رویکرد را می توان بھ نوعی ساده سازی یک جریان تاریخی پیچیده و بغ
مؤلف کتاب می ». آندره زیگفرید«بھ ھرحال خوب است اشاره ای داشتھ باشیم بھ رویکرد و نگرش 

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.

دوران پایانی قرن نوزدھم وبیش از نیمی از قرن بیستم را تجربھ کرده بود. بیش از  »زیگفرید«
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 

جامع و فراگیر می داند. ھیج چیز سر جای خود نیست و ھیچ چیز بھ گذشتھ نمی ماند. آنچھ انقالبی 
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 

ا برای انسانھا ر ،بشریت اکنون یعنی در قرن بیستم در وضعی تازه قرارگرفتھ است. گذشتھاین رو 
این وضع تازه آماده نکرده بوده است. این قرن با سلف خود کھ قرن نوزدھم باشد تفاوتی فاحش 

 را ھم در نظر بگیریم در می یابیم کھ متفکران اروپایی از» جان استیوارت میل«دارد. در واقع اگر 
سویی شیفتھ ی قرن نوزدھم اند و از سوی دیگر در گذار بھ قرن بیستم درحیرت اند و در اندیشھ ی 

می » اندره زیگفرید«درک وفھم خصوصیات مرحلھ ی گذار خاصھ گذار بھ این قرن. در یک کالم 
  .بھ وضوح می بینیم» میل«اندیشھ ی پیشرفت را در آثاردراینجاگوید جھان در حال پیشرفت است. 

در ایران کسانی کھ با انقالب مشروطیت سرسری برخورد کرده اند و می کنند قادر نیستند توضیح و 
تفسیری درست از این انقالب را در ایران بھ دست دھند و تفاوت عصر مشروطیت و رویدادھای پس 

ادھای با رخداز آن را با گذشتھ بسنجند و از این مھمتر این کھ نمی توانند پیوند انقالب مشروطیت را 
  پس از آن خاصھ گذار از نظام پادشاھی قاجاری بھ نظام پادشاھی پھلوی درست ترسیم کنند.
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ی. ت عمده: ناسیونالیستی و امپریالیستیقرنی است  مبتنی بردوخصوص»زیگفرید«قرن نوزدھم از دید
او براین   ٨١در واقع  این قرن دو خصلت عمده داشتھ است: انترناسیونالیست بوده است و لیبرال.

عقیده است کھ نژاد سفید غربی یعنی اروپایی توانستھ بود بھ رھبری خود نوعی وحدت جھانی 
  برپاسازد کھ یادآور وحدت امپراتوری روم می بود.

نوزدھم  نھا تفاوت آن را با گذشتھ خاصھ قربا اینحال ھنگامی کھ بشریت پا بھ قرن بیست گذاشت مدت
سی سالی الزم می بود تا مردمان براثر تحوالت در بستر صنعت و  حس نمی کرد. بھ تدریج و شاید

  ھایی را در قیاس با گذشتھ تجربھ کنند.ت برآمده از آنھا بفھمند و تفاوتمدیریت و مالکی

در ضمن » زیگفرید«دوجنگ بزرگ جھانی حوادثی عظیم در جھان بھ بارنشاندند. این دوجنگ را 
ما را تحت تأثیر » عقل و فکر«معرض انقالبی قرارگرفت کھ انقالب می داند و می گوید جھان در 

  خود قرارداد.

مھمترین انقالبی 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 

تمرکز یافت. بھ باوراو کھ درست نیز می نماید درجریان جنگ انواع سازمانھا و  نیز درساختاردولت
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 

تصور کرد چنین رویداد مھمی با پایان یافتن جنگ، پایان می گیرد  و این وضع استثنایی را نباید 
  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 
ی گریزند و تحوالتی دامن می زنند،ازواقع بینی م خود را مخالف جنگ می نمایانند و نفرت از جنگ را

نگ بھ بار می نشینند،نادیده می گیرند. ھنگامی ھم کھ برخی از نویسندگان و محققان جرا کھ براثر 
بھ تحوالت برآمده از جنگ اشاره می کنند با بدفھمی چنین رویکردھایی را جنگ خواھانھ جلوه گر 

  بھ جنگ می گریزند. می سازند و از نگاه سنجشگرانھ نسبت

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. 

افغانستان را توجیھ می کردند.  عده ی زیادی این قلم را می نکوھیدند و در عمل تجاوز شوروی بھ
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 

ی را بھ شکست سوق داد. ساز بھ رھبری احمشاه مسعود استقالل افغانستان را پاس داشت و شورو
  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 
 ھنگامی کھکس پدیده ی جنگ را نمی پسندد اما چویھ و آسان پسند برخوردنکنیم. ھیبُعدی یکس

  جنگی تحمیل می شود نباید از مقاومت در برابر آن سرباززد.

ھم نیازمند دو جنگ بزرگ موسوم بھ جنگھای جھانی اول و دوم نیز پیامدھایی داشتھ اند کھ ھنوز
کرد کھ پیامدھای این دو جنگ از یک قماش بوده اند. سنجش و بررسی اند. ازسوی دیگرنباید تصور

                                                           
می آورم براساس متن فرانسھ است و ترجمھ ی فارسی آن. ترجمھ ی » آندره زیگفرید«. ھمھ ی نکتھ ھایی کھ از  ٨١

مرحوم احمد آرام ترجمھ ای است در اساس خوب اما گاه افتادگیھایی دارد کھ اغلب ھم مطالبی ساده می نمایند. از این 
  ام بھ متن فرانسھ ھم رجوع کنم. رو ناچار بوده
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آغازگشتند و با وضعی خاص پایان گرفتند. کشورھای مختلف واکنشھایی ھریک بھ وضعی خاص 
  متفاوت بھ این دو جنگ داشتھ اند و ھر کشور بھ گونھ ای جنگ و رویدادھایش را تجربھ کرده است.

بھ ویژه بھ پدیده ی نیرومند گشتن قدرت دولتی در برابر بخش خصوصی نگاه انداختھ » زیگفرید«
ین باور است کھ شرایط و اوضاع و احوال  تولید صنعتی مدرن خالف جریان  است. دریک کالم او برا

 در اینجا یکبار  پدیده ی تولید صنعتی مدرن را ٨٢ابتکارات فردی و آزادیھای شخصی سیر می کند.
داریم کھ در برابر تولید فردی و تولید دستی قراردارد و یکبار  پدیده ی جنگ  را داریم کھ ساختار 

را سوی تمرکز بیشتر می راند. تصور نمی کنم بتوان این دوپدیده را یکسان گرفت. قدرت دولت 
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.

البتھ در اینجا نمی خواھیم بھ این موضوع بپردازیم، مھم این است کھ از اینھا کھ بگذریم و 
می خواھد بھ موضوع روح یا روحیھ ی ملتھای اروپایی و اشتراکات تمدنی آنھا توجھ » زیگفرید«

کند. او گاه بھ این حوزه بھ نحوی نگاه می اندازد کھ عنصر نژادی را برجستھ می سازد و در نتیجھ 
  ی یا حتی برداشتھای نژادی را می تواند بھ بار بنشاند.امکان بروز بد فھم

بھ عامل جغرافیایی و تأثیر آن برشکلگیری روحیھ ی » زیگفرید«در ارتباط با فرانسھ برای نمونھ 
فرانسوی اشاره می کند. کشور فرانسھ در ھمین چارچوب  بھ باور او سھ جنبھ می یابد. این کشور 

وپای قاره ای و مدیترانھ ای. از این بابت فرانسھ را کشوری در عین حال رنگ غربی دارد و ار
ا ور می شویم کھ ایتالیآھ این سھ مورد بپردازیم تنھا یادمنحصر بھ فرد می داند. بی آنکھ بخواھیم ب

وتھایی ھمین وضع را دارند. از نظر او فرانسھ در ضمن بھ فرھنگھایی تعلق انیا ھم با اندک تفاو اسپ
ی محبتی نھانی فرانسویان  بھ خود بیگانھ می داند. اما رشتھ تشمالی آنھا را نسبدارد کھ اروپای 

ن فرھنگھا پیوند زده است. در حالی کھ آلمانھا نتوانستھ اند بھ وحدتی کھ فرانسھ بھ آن دست آرا بھ 
 ید می گذارد کھ این وحدت برپایھ ی نژاد برپا نگشتھ است.کجا تأنیافتھ است برسند. درست در ھمی

  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 خالف انگلستان و آلمان بیش از آنکھ سیاسی باشد، 
 وخصلتی اجتماعی دارد. این وحدت پس از گذشت قرنھا از درون سنتی تاریخی سرچشمھ می گیرد 

  می توان آن را ثمره ی نوعی از زندگی و نوعی از فرھنگ دانست. 

انباشتھ است از نگرشھای جغرافیایی،تاریخی وفرھنگی. درمجموع قدرت و » زیگفرید«رویکرد
جستجو نمی کند.این قدرت  در ساختار خانواده » دولت و حکومت«نیرومندی فرانسھ را در ساختار 

ر در فرانسھ د» وطن پرستی«برمی کشد. بدین اعتبار می گوید و خاصھ در وجود فرد فرانسوی سر
حدی متوسط بھ چشم می خورد اما آنچھ مھم است مالط 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.

نمی توانست » تمدن ما«وجوددارد کھ بدون آن » روح التینی«روپا یک معتقد است در ا» زیگفرید«
بھ تعادل برسد. این چنین دیدگاھی بار دیگر بھ عنصر نژادی نزدیک می گردد اما خود او باصراحت 

تینیان ریم کھ الیچنانچھ بخواھیم این اصطالح را در معنای درستش بھ کا رگیریم باید بپذ«می نویسد
بھ جای آن می توان از زبانھای التینی سخن  ٨٣»کلمھ یک نژاد محسوب نمی شوند.بھ معنای واقعی 
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وسیلھ ی بیان اندیشھ اند و از تمدنی برآمده اند کھ گھواره ی آن مدیترانھ بوده است. بھ  اگفت. اینھ
واقعیتی آشکار است. نمی دانم بھ چھ میزان می توان این » التینیگری«ھمین اعتبار می توان گفت 

 ملتھای نکتھ ھا را کنار ھم چید و از آنھا معنا و توصیفی منسجم بھ دست داد. اوسعی دارد شماری از
اروپایی را در ارتباطی تمدنی قراردھد ضمن آنکھ خصوصیات متفاوت آنھا را ھم درنظربگیرد. این 

نام نھاده است. اینکھ بتوان مجموعھ ای از ملتھا را داری چنین » واقعبینی التینی«فصل از کتابش را 
  کیفیت واحدی دانست،جای بحث دارد.

» انضباط«استفاده می کند وآلمانیان را دارای »تی انگلیسیسرسخ«ط با انگلیسیان ازاصطالحدر ارتبا
دند. و بالندگی بھره من» پویایی«دارند و آمریکاییان از خصوصیت » صوفی منشی«می داند؛ روسیان 

این چنین توصیفاتی گاه نشانگر یک استنباط اولیھ اند ھرچند کھ گوشھ ای از واقعیت را نیز بنمایانند. 
ه است کھ از این مجموعھ و چنین تصویری می توان خصوصیاتی مشترک براین عقید»زیگفرید«

کشید کھ معرف تمدن باختراست. این خصوصیات،موفقیت درخشان این تمدن را می نماید و  بیرون
در ھمانحال احتمال انحطاط آن را نشان می دھد. این تصویر تا مقطع اکتشافات بزرگ بھ صورت یک 

ھ حساب می آمد و در خاطره ھا جاسازی شده بود. ھنگامی کھ مجموعھ بھ عنوان تمدن غرب ب
ا ی دیگر اروپسراسر کره ی زمین پراکنده شدند، سفیدپوستان با ھدف اکتشاف و تسخیر جھان در

 عیندرو اصلی با آنکھ اقامتگاه اصلی شان می بود،تنھا مسکن و اقامتگاھشان بھ حساب نمی آمد 
گیری بود کھ از خاستگاه اصلی جغرافیایی خود بیرون آمده ین مقطع تمدنی در حال شکلاحال در 

آمریکای شمالی اکنون بود و بھ جایی دیگر از جھان رسوخ کرده بود. برخی براین باورند کھ 
و از تأثیرتمدن غربی ده است درحالی کھ یک نوار اروآسیایی از این تحول شمحوراصلی این تمدن 

این تحول دیگر بھ مغرب این امکان را نمی دھد کھ بتواند » زیگفرید«برکنارمانده بوده است. بھ نظر 
شمھ ھای تمدن چاز این رو سر ٨٤خصلت سنتی خود را کھ شخصیت آن را می سازد، پاس دارد.

  غربی اکنون دور افتاده اند و پراکنده.

یی کھ با وجود چنین خصوصیاتی سعی دارد تمدن غربی را در چارچوب معیارھایی واحد درآورد گو
ھمھ ی این تمدن متکی بھ این معیارھا و متأثر از آنھا ست.  برای نمونھ می گوید تمدن باختری 
روشھای اندیشیدن و استدالل کردن خود را مدیون یونانیان است. بحث کردن آزاد و نکتھ سنجی و 

ث رسیده است. ھمچنین مشاھده کردن نمودھا را میراثی می داند کھ از یونانیان بھ تمدن غربی بھ ار
تصور می کند یونانیان بھ استقالل 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 

ھ د. این شیوه ی استدالل البتھ کگوید خدایان نیز ناچار بوده اند در برابر منطق سر تسلیم فرود آورن
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 

ازی پیشھ می کند کھ ھمھ ی ھمھ ی دورانھا و در ھمھ ی فرھنگھا واحد می انگارد. نوعی ساده س
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 استدالل 

نانی بر تمدنھای دیگر است. را می پروراند. این نوع نگرش تنھا در جستجوی اثبات برتری تمدن یو
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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وھیچ پیوند فکری و معنوی با ھم  جلوه گر می سازد در برابر ایرانیان کھ مردمی بی شکل بوده اند
  نداشتھ اند.

) می داند بھ معنای نسبت و  Logos» (لوگوس«جوھر فلسفھ ی یونانی را مبتنی بر » زیگفرید«
تناسب. یونان ھماھنگی و ھمسازی را ھمچون ثمره ی اندازه گیری می پسندید در حالی کھ مشرق 

مغرب زمین متمایز می شود از مشرق و  زمین عظمت و بزرگی را می ستود. با چنین خصوصیاتی
می سازد. در اینجا » نژاد سفید را از دیگر نژادھا ممتاز و برجستھ«اینھا چیزھایی می شوند کھ 

برای توجیھ استدالل خود بھ عنصر نژادی متوسل می شود و معتقد است کھ » زیگفرید«باردیگر 
   ٨٥.شده است» نژاد سفید«ھمین امر موجب کارآمدی و کارآیی 

گاه از مغرب زمین سخن می گوید و گاه از نژاد سفید و گاه از رسم عقلی و استداللی » زیگفرید«
یونانی. از نظر او با آن کھ یونان در رواج خردگریزی و خرافات سھم داشتھ است با اینحال توانستھ 

حوزه بھ پیشرفت  بوده است حوزه ای از زیست و زندگی را بھ مدد عقل و استدالل جدا سازد و در این
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 اسالم. البتھ قبول دارد کھ تمدن 

د. رتی کھ امروز ھست،درآیمغربزمین نمی توانستھ است تنھا بھ مدد سنت فکر یونانی بھ شکل و صو
در اینجا بازمی گردد بھ خوشھ چینی از جھان یھودی و انجیل . بھ بیانی دیگر ھرجا کھ از نظر 
استداللی کم بیاورد بھ خود حق می دھد بھ بوستانھای دیگر فکری دست بیندازد. از آنجا کھ تمدن 

ن خود را از ست داد. بنابراین یونانی در طول زمان عقیم و سترون گشت، قدرت الھام بخشی آغازی
نھای دینی نیز بھ یاری تمدن مغرب شتافتند و گونھ ای از جھان فکری و اخوشھ چینی از بوست

اندیشگی بھ بارنشاندند کھ بھ ھیچ رو نمی توان ھمھ ی آنھا را مستقیم بھ تمدن یونان بازگرداند. 
را بھ یونان برگردانند تا سرچشمھ تصورم این است کھ غربیان می کوشند جواز ھویت آغازین خود 

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 

آن مسیحی  بھ عدالت می اندیشیدند. این  می گیرد کھ یونانی بھ نظم می اندیشید و یھودی و پس از
  دو حوزه سخت ازھم متفاوتند.

بھ نکتھ سنجی رومی آورد و ریزه کاریھا و خصلتھایی را برمی شمرد،گاه » زیگفرید«ھنگامی کھ 
می توان با او موافق بود و گاه در سمت مخالف او وضع گرفت. آنچھ مھم است تصویری کلی است 

ب بھ دست دھد. از این رو او بھ بعدی دیگر از تمدن غرب ارجاع می دھد کھ می خواھد از تمدن غر
می نامد. بدین ترتیب است کھ می گوید غرب اندیشھ ی نظم  را و » خوانبندی حقوقیتاس«کھ آن را 

ھمچنین استخوانبندی حقوقی خود را از روم وام می گیرد. از این نکتھ ھا سرانجام نتیجھ می گیرد 
دن غرب سھ سنت بھ موازات یکدیگر از قرون وسطی گذشتھ و بھ دوره ھای کھ در حوزه ی تم

» گفریدزی«پسانتر موسوم بھ دوره ھای جدید رسیده است. این سھ سنت عبارتند از : سنت یونانی کھ 
)؛ سنت انجیل ھمراه با بازتابھای یھودی  libérte d,espritآن را برابر می گیرد با آزادی روح (

شد و بخ رید معتقد است روم در مرحلھ ی کاتولیکی خود توانست انجیل را انضباطگفیاش( البتھ ز
جویی و آرمانیگری انسان سازد) ، این مرحلھ را نمودار و بازتاب کمال زادآآن را از منبع یھودی اش 

؛ و سوم سنت روم است کھ آن را مربی اشاعھ دھنده ی نظم و ترتیب می داند. بھ باور او می داند 
مرحلھ ھا برآمده است و تبدیل شده است بھ قرن روشناییھا.  اینرنسانس یا عصر نوزایی از یکی از
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مرحلھ ی پایانی این فراگرد بھ حساب » زیگفرید«آنچھ این سھ مرحلھ را بھ کمال رساند و وبھ تصور 
  می آید ھمانا مرحلھ ی صنعتی شدن است.

 ھ ی شرقی بودهربی در مدیترانھ خاصھ در مدیترانمی گوید آغاز پیدایش تمدن غ» ندره زیگفریدآ«
 نیستند.قابل توجیھ  . بھ ھر حالھم جور می شونداین زمینھ می آورد سخت با است. سخنانی کھ در

 ن سھیمآغربی را نساختھ اند و در برپایی تمدن  ،باالخره می گوید با آنکھ ھمھ ی سفید پوستان
نسبت بھ آن مقاومت نشان داده اند، با این ھمھ وبا آنکھ این  کھنیستند، مانند سفید پوستان آسیا 

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 استداللش ناجور می شوند. در یک کالم معتقد است فقط 

ند سرخ پوستان فاصلھ ای زیادداربا سیاھان وا ساختھ اند. اینان غرب زمین رسفیدپوستان ھستند کھ م
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. 

ای دارد بھ قلم مترجم ھمین  ضمیمھ» آندره زیگفرید«ثر ا» روح ملتھا«ترجمھ ی کتاب  –تبصره 
در این نوشتھ معجونی از نام دارد.» روحیھ ی ایرانی «مرحوم احمد آرام. این ضمیمھ کتاب ،

نھا را سنجید. برداشتھایی درست می بینیم کھ دشوار بتوان ھمھ ی آ برداشتھای تاریخی و فرھنگی را
ربقای س«و نادرست کنار ھم قرار گرفتھ اند کھ انسجام نظری بھ ھم پیوستھ ای ندارند. یکجا می گوید 

ما اھل نبرد و کوشش برای رقابت و مسابقھ ی «و بالفاصلھ معتقد است »  ایران پفیوزی ماست...
یتھای بیگانھ و با فرھنگھای بیگانھ نیستیم. و اھل جنگیدن و جان کندن در کشمکش با ملبا دیگران 

چنین استنباطاتی فاقد  ٨٦»تقلید و سازگاری را ترجیح می دھیم. بنابراین قالب روحی مستقل نداریم.
» نانجذاب دشم«بستر فرھنگی سامان یافتھ ای ھستند.  ایشان در عین حال معتقدند ایرانیان قدرت 

سالھ ی بھ اصطالح استقالل ایران  ٢۵٠٠در تاریخ «نویسد:  را داشتھ اند. این بھ چھ معنی است. می
ردند. می کمی بینیم فقط ھفتصد ھشتصد سال سلسلھ ھای خالص ایرانی بر سرزمین ایران حکومت 

مغول و افغان و امثالھم بودند. معذلک آنھا را ھ اش مقدونی و یونانی وعرب و ترک وتاتار وبقی
خره رنگ ما را گرفتند. این خود سیاستی است کھ رنگ سالطین خودمان می شناسیم. چون باال

دیگران را بگیریم تا آنھا را بھ رنگ خوددرآوریم، یا عمالً بھ رنگی کھ ترکیب از ھردو باشد 
را غیر ایرانی می بیند، مسئلھ ی توانایی » افغان«ف نظر از اینکھ بھ اشتباه نویسنده صر ٨٧»درآییم.

رھنگ درست نمی نگرد. در تاریخ بارھا دیده ایم کھ فرھنگھای فرھنگ برتر را در فراگرد جذب ف
بر فرھگی پیشرفتھ از نظر نظامی چیره ھ اند در یک یورش استثنایی نستواقبایل و اقوام بدوی ت

غلبھ ی خود عرضھ شوند اما نتوانستھ اند نیروی فرھنگی حکومتداری جھت استمرار بخشیدن بھ 
ی و فرھنگی مردم مغلوب تن داده اند و کوشیده اند پیروزی خود کنند. ناچار بھ رسوم و اصول زیست

را از طریق تسلیم بھ فرھنگ برتر اندکی از استمرار بھره مند گردانند. آیا این فراگرد بغرنج فرھنگی 
نام گذاشت یا توانایی فرھنگی نیروی مغلوب؟ کسانی کھ با نظریھ ھای جنگ » پفیوزی«را باید 

د کافی نیست صحنھ ی نبرد را بھ سود خود فراچنگ آورد. باید در ھانحال نیرو نآشنایی دارند می دان
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 

سازگاری «عنوان فصل الحاقی خود را » روح ملتھا«سنده ی ضمیمھ ی کتاب نوی سرشکستگی.
گی چیر«نام نھاده است. شاید اگر ژرف می نگریست می توانست این ضمیمھ یا پیوست را » ایرانی

را در ضمن » سازگاری«ن خود در ھمین بخش از نوشتھ اش این اایش نام بگذارد.» فرھنگ ایرانی
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اقوام دیگر دنیا با ھمھ ی گردنفرازی و امتیازاتشان چنین ھنری  «می نویسد می داند و» ھنر ایرانی«
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 

نصفش در ھجوم ژرمنھا پایمال شد و نصف  ،. از جمھوری و امپراتوری نیمھ جھانی ُرممدفون شد
، امروز نھ آشوری ھست پس از فتح قسطنطنیھ بھ دست ترکان از صحنھ ی روزگار نابودگردید. دیگر

نھ کلده ای، نھ فنیقی،نھ مصر فراعنھ و نھ بسیاری از دولتھا و ملتھا کھ زمانی حریف یا معاصر 
ھی ایران بھ شمار می رفتھ اند. سازگاری ایرانی بوده است کھ ضمن خم شدن در برابر شاھنشا

باالخره  دشمن،دشمن را رام و راضی می ساختھ،فرھنگ و فسادھای خود را بر او تزریق می کرده و
توانایی فرھنگی ایران  می توان با واژه ای یا این توصیف نویسنده را ازآ». جذبش می نمودهھضم و

  خوارگردانید؟» پفیوز«و سخیف چون  نازل

در این ضمیمھ احمد آرام مطالب گوناگونی می آورد. قصدندارم بھ ھمھ ی آنھا بپردازم. فقط یادآور 
می شوم کھ چنین مقوالتی را نمی توان با داوریھایی شتایزده یا بی بھره از نظریھ ھای فرھنگی و 

 ب فراھم آورد.تاریخی بھ پایانی منسجم سوق داد و بازدھی مطلو
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  روح زمانھ 

  اکنون و فردا

ای کاربردی برای ما قادر است فایده » روح زمانھ«.در اینجا نخست می خواھیم ببینیم آیا مفھوم ١
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 

ن راه گوشھ ھای مختلف تاریخ معاصر عرصھ ی آسیب دیده ی آگاھی ایرانی را از نو بسازیم و از ای
  را از نوبنگریم.

مطالبی را در باال شرح داده ام. حال می  ۵٧در ارتباط با تاریخ معاصر تا انقالب یا ضد انقالب بھمن 
و پس از آن خاصھ بھ موقعیت  ۵٧خواھم بھ گوشھ ھایی دیگر توجھ دھم کھ در اساس بھ رویداد 

  یرانیان نگاه می اندازند. کنونی اندیشھ و آگاھی در میان ا

سازمانھای سیاسی وقت وبخشی از مردم در » ۵٧انقالب «.در آستانھ ی برآمدن و شکلگیری ٢
ھیأت توده بھ پا خاستند و نسبت بھ وضع موجود مخالفتی ھمھ جانبھ ابرازداشتند. این مخالفت نھ 

در عین حال گونھ ای از  تنھا از نوعی آگاھی کاذب و بھ اعتباری آگاھی مصنوع نشأت می گرفت،
  جنون آمیختھ با فرصت طلبی را بھ نمایش می گذاشت. 

بھ واقع توانایی عملی خود را از دست داده بودند و  ۵٧سازمانھای مشھور سیاسی ایران در مقطع 
نمی توانستند خطاب بھ توده سخن بگویند و بسیج توده را تدارک ببینند. این ویژگی محدود بھ طیف 

ازمانھای سیاسی سنتی نمی شد. ھمھ ی سازمانھا و تشکلھای رسمی مشمول این خمودگی معینی ازس
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 

پ برآمده از انقالب کوبا و جنبشھای مسلحانھ ی آمریکای التین و برخی جنبشھای چپ گرای ھای چ
جبھھ ی ملی بھ جای آنکھ پرچمدار جنبش مشروطیت شود و بھ بالندگی آن بینجامد،تن داد  آسیایی.

بھ حرکتی واپس مانده از دین. روگردان شد از قانون و استمرار بخشیدن بھ اندیشھ ی مشروطھ 
ی، و راه افتاد دنبال توده در خیابانھا. درست بھ جایی رفت و در جایی قرارگرفت کھ ھیچ قدرتی خواھ

  نداشت و نمی توانست داشتھ باشد.

ملی بود بی آنکھ  -نھضت آزادی کھ از درون جبھھ ی ملی برآمده بود در جستجوی ھویتی دینی
با تکیھ بر دین بھ نقد گذشتھ ی دینی از  بتواند با اتکاء بھ تاریخ نوین ایران راھی ملی بپیماید یا

مشروطیت بھ این سو تفسیری تازه با توجھ بھ شرایط موجود فراھم آورد. این حزب تبدیل شده بود 
بھ تشکل مکالھای دینی کھ نھ بھ مشروطیت دلبستگی داشتند و نھ بھ فقھ شیعی. از درون این نھضت 

 مذھبی راھی مسلحانھ را تبلیغ -خصوصیات ملی جنبش چریکی مجاھدین خلق سربرکشید کھ با ھمین
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 انقالب سفید شاه با 
دنھ ی جوان خود را بھ دو گروه انشعابیون مائویی و چریکھای فدایی نگاھی مثبت و بھ ھمین سبب ب

سرانجام بھ  واسپرده بود و حتی در جدل آشکار ایدئولوژیک با آنھا نگران حفظ تمامیت خود بود.
اریا رھبری پرولت جای دفاع از حقوق کارگران، دلبستگی نشان داد بھ مستضعفانی کھ نمی شناخت.

  ی مالیان.را واگذار کرد بھ رھبر
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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 

ھ و تتاریخی ملموسی در برابر تحوالت سیاسی اپوزیسیوِن خف -نیرومند نبود کھ بتواند فکر سیاسی
بیدار عرضھ کند. برخی از تحلیلگران مقطع بروز بحران انقالبی 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.

زادی آمیختھ بود با چنان افراطیگریھایی کھ بی تردید نخست اینکھ بدنھ ی جبھھ ی ملی و نھضت آ
نمی توانستند بھ ھنگام حکومت کردن حتی پاسخگوی افراطیون و چپ اندیشان درونی باشند چھ 

اقتصادی موجود را پاس دارند یا بھ تحولی جدید مبتنی بر -رسد بھ آنکھ بتوانند سامان سیاسی 
  اندیشھ ی مشروطیت دلبستگی نشان دھند.

اینجا باید روح زمانھ را در مقیاس جھانی نیز در نظرآورد. ھمھ چیز وابستھ بود بھ فضای جنگ  در
سرد و نگرانیھای غرب از  اتحاد جماھیر شوروی و رشد فزاینده ی اندیشھ ھای انقالبی در آسیا و 

ی و عادآفریقا و آمریکای جنوبی. چنین فضایی اجازه نمی داد حرکتھا و تحوالت توسعھ گرا روندی 
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. 

قابلھ با برای نمونھ مصر بھ دو عامل مھم تکیھ می زد. یکی ناسیونالیسم عربی بود و دیگری م
اسراییل بھ عنوان متجاوز بھ حقوق اعراب خاصھ فلسطینیان. عامل مذھبی در این میان آمیختھ بود 

  با ناسیونالیسم عربی و با نماد اسالمی مسلمانان در بیت المقدس.

عربستان سعودی آویزان بود بھ دو مکان مقدس مسلمانان و مشروعیت خود را نھ بھ اعتبار نظام 
عتبار خدمت بھ حرمین شریفین توجیھ می کرد. کشورھای دیگر منطقھ بھ این یا آن سیاسی کھ بھ ا

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 

خلی را نیز نست بھ میراث عثمانی و حاال بھ جھان سنی در داخل اسالم. سرکوب داوابستھ می دا
  خشونت بھ اجرا می گذاشت. اھرگاه کھ می توانست ب

تنھا کشوری کھ موقعیتی استثنایی داشت کشور ایران بود. ناسیونالیسم ایرانی در اساس خصلتی 
می آمد و اقوام داخلی در حاشیھ ی فرھنگی را پی می گرفتھ است. سرکوب داخلی بھ نمایش در ن

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.

وستانش تجربھ می کرد. از ایران در دوران آخر پادشاھی محمدرضا پھلوی خصم خود را از میان د
طیف وسیعی از ملیون قرارداشتند کھ تحت لوای قانون اساسی مشروطیت بھ مخالفت برمی  ،درون

خاستند بی آنکھ بھ این قانون باورداشتھ باشند و از بیرون آمریکا و اسراییل و انگلستان شاه را 
و در خلیج فارس و در خطری محسوب می داشتند برسرراه مقاصد گسترش طلبی شان در منطقھ 

  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 
 نھ ایبھا و ھیچگاه بھ استمرارمشروطیت نیندیشیدند. از این رو توسل بھ مشروطیت چیزی نبود جز

نظام پادشاھی. چنانکھ بارھا نوشتھ ام مجموعھ ی اپوزیسیون داخلی با صبغھ ای  ابرای مخالفت ب
قاجاری بھ نظام پھلوی می نگریست و ھدفی نمی داشت جز الغای نظام پادشاھی در کسوت پادشاھی 
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ومت کپھلوی. از این رو حتی اگر یک سال یا دوسال پیش از فروپاشی نظام پادشاھی، ملیون فرمان ح
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 اسالمخواه را سرجایشان بنشانند. در 

الفان وا می ھردو مورد ضعف داشتند و بھ طوربدیھی در بحران حکومت و نظام سیاسی را بھ مخ
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 

بستھ و عقیمی در وجود دکتر محمد مصدق خالصھ می ساخت و مصدقیگری را ھمچون ایدئولوژی 
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 

 پاکدل می توانند در نمی نشاندند. در عرصھ ی قدرت نباید بھ دو دل اندیشان تکیھ زد. تنھا مخلصان
  بحران بھ یاری بیایند.

سازمانھایی کھ برشمردم نمونھ ای بھ شمارمی روند از وضع موجود سیاسی در آستانھ ی رویداد 
  در عرصھ ی داخلی.۵٧

. در عرصھ ی خارجی نیز محمد رضاشاه متحدانی در خوراعتماد نداشت. ھیچ یک از متحدانش ٣
ع منطقھ باشد. میل بھ تضعیف یا تجزیھ ی ایران فقط امری نشأت نمی خواستند ایران قدرت بالمناز

  مطلوب آمریکا بود و اسراییل و البتھ انگلستان.  ،گرفتھ از درون نبود. این گرایش بھ علل راھبردی

اشتباه بزرگ محمد رضاشاه اتکاء بھ امریکا بود بھ خصوص درزمینھ ی نگاھداری و مدیریت ارتش 
از حد در این زمینھ اطالع داشتند و دخالت می کردند و در جذب سران ارتش  ایران. آمریکاییان بیش

  بھ خود سیاست بھ کار می بستند.

نیروھای ملیون نیز بھ آمریکا دلبستگی نشان می دادند و ارتباطاتی تنگاتنگ با محافل و سازمانھای 
لیسی قد سیاستھای انگسیاسی این کشور می پروراندند. تصور کالسیک در ایران منحصر می شد بھ ن

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 

ذاری شد و آنچھ شاه پی می تبلیغ می کردند. آمریکا خواھی در اساس در دوران قوام السلطنھ پایھ گ
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 

  می بود.این امر بھ تنھایی برای حراست از نظام سیاسی کافی ن

باال می گرفت افکار عمومی جھانی نیز بھ سود محمدرضاشاه  ۵٧.ھنگامی کھ بحران در آستانھ ی ۴
جریان نمی یافت. مخالفت با پادشاھی پھلوی ابعاد گسترده ای یافتھ بود و تبدیل گشتھ بود بھ نوعی 

یده از سویی ترقیخواھی در میان روشنفکران و اندیشگران در غرب و در مقیاس جھانی. این پد
انحال عناد و خصومت با کشور و برآمده بود از مخالفت با ایران ھمچون قدرتی منطقھ ای و در ھم

  ن ایران در مقیاس منطقھ ای و جھانی. دتم

اسراییل با توجھ بھ تمایل شاه در جھت برپایی قدرتی ھستھ ای شاه را نمی خواست و مخالفت با او 
خفا دامن می زد. اینکھ موضوع قیمت نفت را عده ای برجستھ می را در حد و توان و نیرویش در 

کنند اشتباھی است اساسی. غربیان و بھ خصوص اسراییلیان نمی خواستند ایران از نظر نظامی 
و ھم بخشی گسترده ازجناح  ھم جناح دموکراتھا ،نیرویی بالمنازع در منطقھ باشد. در خود آمریکا
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ضد شاه پی می گرفتند بی آنکھ جرأت داشتھ باشند آن را علنی از دیرباز سیاستی  جمھوریخواه
  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 

امکان تجزیھ شده می طلبد. با اتکاء بھ خاطره ی تاریخی نمی توان دوستی و ضعیف ودر صورت 
ھم پیمانی ماندگار برای خود طلب کرد. این خاطره باید با شرایط و تحوالت موجود پیوند بخورد و 
معنایی تازه بھ بار بنشاند چنانچھ بخواھیم بھ آن تکیھ بزنیم. اشتباھات سیاسِی جمھوری اسالمی در 

با اسراییل نباید ما را از بازشناسی سیاست اسراییل درارتباط با تحوالت منطقھ و شکلگیری  ارتباط
  نوعی سیاست ضد ایرانی بازدارد.

افکار و اندیشھ ھای غربیان را در این مختصر نمی خواھیم و نمی توانیم بھ تفصیل شرح دھیم. تنھا 
م کھ در نگاه بیندازی» میشل فوکو«ون متفکر برجستھ ای چ» ژورنالیتسی«کافی است بھ گزارشھای 

  بی ھیچ مانع و رادعی بھ  ایران  می آمد و با ھمھ در تماس بود.» ۵٧انقالب «آستانھ ی 

فوکو بھ حدی متناقض و پریش اندیشانھ است کھ در تصور نمی گنجد. نھ » ژورنالیستی«گزارشھای
توانستھ است دواریھایی مستقل بپروراند. از تاریخ ایران بھ ویژه تاریخ معاصر آگاھی دارد و نھ آنکھ 

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. 

یاسی و فرھنگی و دینی معینی تکیھ می زند. نھ انقالب مشروطیت را می شناسد و نھ بھ نظریھ ی س
جوری جلوه می دھد کھ گاه تصور می رود بھ امام زمان باوردارد و بھ فقھ شیعی. او از خود نمی 

این گروه ھا چھ مسیری را پیموده اند و بھ چھ نحو شکل گرفتھ اند،خاستگاھشان » گفتارھای«پرسد 
» نظریھ ی گفتار«واھند داشت. او کھ خود واضع چھ بوده است و در صورت غلبھ چھ پیامدھایی خ

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 انقالب بھ حدی پشیمان بود کھ دیگر حاضر 

بود کھ جلوه و نمایش » معنویتی«. آنچھ او می جست سخن بگوید» انقالب معنوی«نبود از این 
واقعی اش کاذب بود و فریبنده. نمی دید ایران در پایان عصر قاجار در منجالب قرار داشت و مردم 

بھ نمایش می گذاشتند در خیابانھای تھران جنازه ھا را بیرون می کشیدند » معنویت«یعنی ھمینان کھ 
ری دیگر بھ خصوص روشنفکران چپ و ملی ودینی فکرش آلوده بھ و دفن می کردند. او مانند بسیا

خون بود. فکر آلوده اش ھمھ چیز را معکوس می دید و می نگریست. در یک کالم توصیف او از 
  بود.» وضع شییء در غیر ماوضع لھ«رویدادھا مصداق 

ت انگیز در این مجموعھ ی درونی، بیرونی و مردمان پیرامونی در غرب و در شرق بھ نحوی شگف
روح کاذب «مسیری پرورده و سامان داده شده خالف محمد رضاشاه عمل می کرد. بھ بیان دیگر 

بھ حدی نیرومند گشتھ بود کھ منافع متضاد وناسازگار جفت وجورشده بودند تا ھدفی   » زمانھ
  بدمند.» معنوی«شیطانی را مدت کوتاھی ھمچون ھدف مشترک وانمودسازند و بھ آن خصلتی 

چنانچھ بر بستری مصنوع تکیھ بزند و برآمد وضعی طبیعی و سازگار با بدنھ ی » روح زمانھ. «۵
روزگار نباشد ناچار باید تسلیم وضعیتی کاذب شود تا بتواند نیروھای ناھمگن را پیرامون خود 

در » روح زمانھ«گردآورد. از این رو می توان گفت بستر کالسیک و تاریخی و شناختھ شده ی 
دیگر با تحوالت تکنیکی و فنی دیگری، قادر است خصلتی کاذب و جعلی بیابد. رھبری جریان  عصری

کھ  »میشل فوکو«بھ کاربستھ بوده است. و » خدعھ«خود آشکارا گفت » انقالب اسالمی«موسوم بھ 
پی گرفتھ بود، بی آنکھ بفھمد در دام این خدعھ افتاده » جنون«مطالعات میدانی مھمی در عرصھ ی 
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و ا» خرددیررس«وده است، از ستایش پریش اندیشانھ آن دل نمی کند. تنھا پس از فاجعھ بود کھ ب
کھ در این زمینھ ھم رویکردی » نقد«را بھ سکوت کشاند بی آنکھ حتی قادرباشد بھ مدد اندیشھ ی 

  برجستھ داشت، بھ نقد خود بیندیشد و مسئولیتی در حد فردی نسبت بھ جنایات پسینی بپذیرد.

ضع تفکر پس از مشروطیت در ارتباط با تاریخ معاصر خاصھ پس از بھ تخت نشستن رضاشاه در و
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 

ام پھلوی سامان داده می شد آغشتھ بود بھ تناقض و انباشتھ بود از آگاھیھای کاذب و جلوه ضد نظ
بھ ھنگام بھ تخت نشستن رضاشاه سھ خصلت » روح زمانھ«ھای ایدئولوژیک بھ شکلھای گوناگون. 

عمده داشت. نخست میل بھ استقرار حکومتی نیرومند و مرکزی بود،دوم عطش سیری ناپذیر بھ 
شت و سوم آنکھ دلبستگی بھ ایران باستان و گذشتھ ی شکوھمند ایران را الگو قرارداده پیشرفت دا

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.

د،چرخشی تحمیلی برای ایران بھ بارنشاند دھھ ی شھریور بیست کھ براثر تجاوز بھ این آغاز شده بو
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 

تی فرھنگی را سست و ناپایدارسازد. اگر کوشید در حد امکان بنیادھای نظام ھمبستگی اجتماعی و ح
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 

و آن را درست و اندیشیده رواج خود گرفت از آنجا کھ بھ قانون اساسی مشروطیت دل نمی بست 
نمی داد،وبا آنکھ بھ مدد ھمھ ی مجلسیان و شخص شاه بھ وقوع پیوستھ بود، خالف ریشھ ھای 
قانونی برآمده از مشروطیت تحول یافت و کل نظام سیاسی را بھ گونھ ای ناموجھ پرسش برانگیز 

پریش اندیشی کھ موجودیت  ساخت. بدنھ ی جامعھ و بھ خصوص نیروھای پاسدار نظام نسبت بھ این
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 

 انقالب«پاسخ مناسب بھ آن ھمان جامعھ ی ایران در انتظار تحولی دورانساز سرمی کرد کھ  ١٣۴٢تا 
بود. این تحول را نھ نیروھای ملی پسندیدند و ارج نھادند و نھ نیروھای چپ کھ  »شاه و ملت

سوداھایی دیگردرسر می پروراندند ونھ نیروھای مذھبی کھ نارضایی خود را ازسھیم شدن زنان 
دورانساز برآمده از اصول درشکل بخشی بھ سرنوشت کشور جار می زدند ، حاضر بھ پذیرش تحول 

این انقالب 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 

ن واپس فراھم آمد. سنتی منفعل و خشمگی۵٧و بھره گیری از ضعفھای مدیریتی نظام حاکم درسال 
و خودآگاھی کاذب را برای خود و ناخودآگاھی » معنوی«ماندگیھای خود راتبدیل کرد بھ وجھھ ای

 روح آشفتھ ی«می بینیم چگونھ را درشیپوراین سنت دمید. بھ بیان دیگر»ھمھ باھم«درھم آمیخت و
  وارد میدان شد.» ھمھ«پادرآورد و علیھ » زمانھ

ی این آشفتگی تن دادن بھ جنگی ناخواستھ بود کھ بھ بھای جان و مجروح شدن میلیونھا تن بھا
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 

ت و جوی ھویتی بر می آمد کھ شناور بود میان نظام پادشاھی، اپوزیسیونی بی باور و مذھبیونی جس



 

٨٨ 
 

سیاسی کھ دین را فقط بھ قصد کسب قدرت پاس می داشتند. از چنین معجونی نباید انتظار معجزه 
  داشت.

 »وح ملیر«خصلتی گذرا دارد در حالی کھ » روح زمانھ«.اگر بدفھمی بھ بارنیاید بھ یک اعتبار ۶
از خصلتی پایداربھره می برد. گذرا بودن را نباید در اینجا در معنای محوشدن عنصرھای اصلی 

را نباید در معنای انجماد و تغییرناپذیربودن » روح ملی«گرفت و خصلت پایدار بودن » روح زمانھ«
ا تنھ ،کارندارمانگاشت. ھرکدام را باید در حدی نسبی در نظرداشت. بھ این مبحث بغرنج در اینجا 

می خواھم برحذردارم کسانی را کھ بخواھند بھ این دو خصوصیت گذرا و پایدار وجھھ ای مطلق 
این فرصت را فراھم می آورد کھ این مقولھ آسان در معرض »روح زمانھ«ببخشند. خصلت گذرای 

 ) و حتی دستکاری واقع شود.درمقاطع بحرانی بستھ بھ نحوه یmanipulationآموزی(-دست
 »روح زمانھ«شکلگیری نیروھا و قوای موجود درصحنھ ی زورآزمایی و نبرد می توان معنا و تجلی 

بھ آن اعطاء کرد. شاید بتوان گفت تنھا بدین اعتبار است کھ روح » کاذب«را چرخاند و معنایی 
 حرو«یا بھ بیان دیگراز» روح دستکاری شده ی زمانھ«طبیعی زمانھ  معنایی متفاوت می یابد از

فقط بھ یاری اندیشھ ی نقد می توان این ظرافتھا را شفاف ساخت و تفاوت معنایی ». کاذب زمانھ 
را گمراه ساخت فقط » میشل فوکو« بازشناخت. آنچھ »روح کاذب زمانھ «را از » روح زمانھ«میان 

ی مبرداشتھای نادرستش نبود،بل طرح بازیگرانھ ی الگویی معنوی بود کھ او را فریفت و تصور 
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 منجالبی فکری انداخت کھ ملغمھ ای بود از پدیده ای 

ھ لناآشنا و غریب. آنچھ را کھ می خواست بشناسد و میان او و یک استعمارگرغربی فاص نامتعارف،
بگذارد،بھ حدی درھزارتوی لفافھ ی معنایی پیچ در پیچی بود کھ سرانجام تبدیل گشت بھ ستایشگری 

از سنتھای شرقی بحران زده کھ پیش از مرگ نھایی ھمھ چیز و ھمھ کس را بھ » ژورنالیستی«
بی خردی توده و « درون آتشکده ای مستعجل می کشاند  کھ تبلور شالق تاریخ است برپیکره ی

  ».شنفکرشرو

برخی از فیلسوفان و روشنفکران و ادیبان غربی سعی دارند وجھھ ی خود را با دیدار از  -تبصره
کشورھا و نظامھای نامتعارف یا بھ نحوی مشھور شده بیارایند. نخستین بار شاید بتوان از ارتباط 

کاست مانند ارتباط با کوبا نام برد. پسانتر اما این عمل بھ گونھ ھایی نازل فرو» ژان پل سارتر«
و بھ ھمین سان دیدارھای ». ریچار رورتی«در ایران یا حتی » اصالح طلبان«با » یورگن ھابرماس«

  اینگونھ شخصیتھا با محافلی در چین. 

نخستین بار در متنھای آلمانی برمن آشکار نگشت. برای نخستین بار این » روح زمانھ«. اصطالح ٧
 کھ سالھا پیش» فوکوتساوا یوکیچی«شاھکار و اثر برجستھ ی » نظریھ ی تمدن«معنا را در کتاب 

شرحی مفصل از این مقولھ می آورد. در اینجا تنھا » فوکوتساوا«٨٨بھ فارسی برگردانده بودم،دیدم.
در واقع » گرایش«این ». گرایش زمانھ«رابرابر می گیرد با » روح زمانھ«یادآورمی شوم کھ او 

سطح معرفت و فضیلت توزیع «روح زمانھ می گوید » کوتساوافو«ست. »روح مردمان  زمانھا«
او معتقد است کھ اقدامات و برنامھ ھای حکومتھا بھ ھمین علت ». شده در میان مردم ھر عصر است

محدود می شوند بھ میزان توان و تمایل عمومی. از این رو فرمانروایان و حکومتگران دشوار می 
اگر شخصیتھای بزرگ تاریخی بھ موفقیتھایی «دارند. می گوید مردم گام بر» عواطف«توانند علیھ 

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 
  ٨٩»یت آمیز بھ انجام برسانند.اجازه داده برنامھ ھایشان را موفق

را باید درنظرداشت » روح زمانھ«البتھ این داوریھا رانباید مطلق انگاشت ھرچند بھ ما توجھ می دھند 
ھنگامی کھ حکومتی می خواھد برنامھ ای را بھ اجرابگذارد. آنچھ مسئلھ می شود این است کھ 

می گوید آن ھم » فوکوتساوا«ند؟ آنچھ مواجھ شد چھ باید بک» روح کاذب زمانھ«چنانچھ حکومتی با
در دوران قبل از انقالب مشروطیت ایران، بھ اوضاع طبیعی فرھنگ یک کشور اشاره دارد. در ارتباط 

با مقولھ ای بھ کل متفاوت سروکارداریم. این مقولھ را باید پدیده ای دانست » روح کاذب زمانھ«با 
ادر بود در برابر وضعیت کاذب درست ایستاد و بھ دستکاری شده و مصنوع. در چنین حالتی باید ق

  مقابلھ با آن برخاست.

. ایران ھم اکنون گرفتار بحران اندیشھ است. این امر بدان معناست کھ جامعھ ی فکری درایران ٨
قادرنیست خود را بھ مدد معیارھای وفاق سیاسی بھ نوعی ھمدلی عمومی برسر شماری از اولویتھا 

بحران اندیشھ بھ یک معنا یعنی غوطھ ور شدن در دریای بیکران پریش اندیشی. نھ بھ ھم بپیونداند. 
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 

بی عدالتیھای گسترده در پھنھ ھای گوناگون زیست اجتماعی. این بحران نھ فقط در عملی در برابر 
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 
تیارندارم. از این رو ھمھ چیز را بھ اشاره و بھ اختصار بیان می کنم. مھمترین نکتھ، خصلت اخ

ایدئولوژیک حاکم بر اندیشھ ورزی است کھ بھ ویژه بر اندیشھ ی تاریخی و اندیشھ ی سیاسی چیره 
  گشتھ است.

آگاھی تاریخی از اندیشھ ی تاریخی کھ حوزه ای گسترده است تنھا یک نکتھ را در نظردارم کھ بھ 
می پردازد. آگاھی تاریخی اما درواقع دو وجھ دارد. یکی برخورداربودن از اطالعات و اخباراست در 
مجموع یا در ارتباط با یک دوره ی معین؛ و دیگری باز بودن نسبت بھ داده ھا و اخبار جدید یا 

طرح ر ھنگامی کھ افقھایی تازه متوانایی بازآرایی اندیشھ و آگاھی یا بھ بیان دیگر یارایی بازآرایی فک
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.

زآرایی کھ این با نترسدبھ یک دوره یا بھ یک پدیده بازبیندیشد و کسی کھ تصور می کند قادراست 
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 

  رواج دموکراسی اجتماعی می گشاید ومیدان کنش ارتباطی را می گستراند.راه را در ضمن بر 

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 

                                                           
 .١۵۴-١۵٣.ھمانجا.صص  ٨٩



 

٩٠ 
 

وب بستھ و ایستایی می افتد کھ آن را آگاھی ایدئولوژیک می نامیم. در واقع در آسان بھ دام چارچ
  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 
نتواند کنش ارتباطی پویایی را پی بگیرد در عمل نھ تنھا عرصھ ی کنش ارتباطی سازد. جامعھ ای کھ 

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 خالق میان فردی و 

ھمتر از آن کنش ارتباطات جمعی از ریشھ و بنیاد خدشھ دار می شود و بھ بحران اندیشھ می انجامد. م
  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 
یک شده است و درنتیجھ از دستیابی بھ تفاھم بازمانده است. دراینجا بھ این سو گرفتار آگاھی ایدئولوژ

می خواھم بر یک نکتھ ی مھم دیگر تأکیدبگذارم و آن اینکھ نباید تصور کنیم تنھا بھ مدد آگاھی پویا 
می توان بر معضالت موجود غلبھ کرد. آگاھی پویا ضمن گشوده بودن در برابر تحول اندیشھ،تنھا 

است دامنھ ای خالق جھت تفاھم بیافریند کھ بھ دانش تاریخی و اجتماعی نیز مجھز در صورتی قادر 
علمی برخوردار باشیم تا از این راه -باشد. این بدان معناست کھ ما بتوانیم از چارچوبھای نظری

مسیری متناسب جھت تبیین پدیده ھا فراھم آوریم. صرف پویا بودن کافی نیست بھ راه و رویکردی 
  مون شویم. درست رھن

یکی از معضالت 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 

فتھ یی متناقض و آشمی کند بی آکھ بنیاد نظری روشنی در اختیار داشتھ باشد. بدین سبب رویکردھا
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 
است. نخستین معضل » ١٢٩٩کودتای «ان رویداد مشھور بھ نزاع و اختالف در تاریخ معاصر ایر

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 

مین نیروھا مدعی بودند برای حراست از حکومت عازم تھران شده توان این امر را کودتا نامید. ھ
اند. در این زمینھ اغتشاش فکری بھ جایی رسیده است کھ حتی یک دانشنامھ ی مشھور ایرانی بھ 

 ٩٠».١٢٩٩کودتای «مدخلی را اختصاص داده است بھ این موضوع تحت عنوان » ایرانیکا«نا 
ا متعارف بھ کاربستھ می شود. سپس ھمین موضوع نخست موضوعی جعل می شود و در معنایی ن

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 

گیرد و بھ صورت یکی از ابزار پھلوی ستیزی عرض اندام کند و از آنجا سرمنزل مقصود را ھدف  ب
انگلیسی زبان » ایرانیکای«درآید. کافی است ھمان بند نخست متن انگلیسی این مدخل را در 

درنظربگیریم. نھ تنھا زبانی غیر علمی دارد، بل گویی از روی یکی از روزنامھ ھای سیاسی نسخھ 
یزھایی از این دست. نقش دروغین ژنرال برداری شده است. سخن از کمک انگلیسیان می رود و چ

ومنبعش اندیشھ ھای » ایرانیکا«با غلو مطرح می شود وسید ضاء کھ بھ قول» آیرونساید«
» ایرانیکا«سوسیالیستی داشتھ است وابستھ بھ انگلیس معرفی می گردد. یکبار پیشترھا نوشتھ بودم 
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 »تئوری توطئھ«عنوان نمونھ از مدخل نباید وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شود. در آن ھنگام بھ 
  نام برده بودم. 

شماری از وابستگان قدرت فئودالی برکنارشدند اما فرمان نخست وزیری از ١٢٩٩براثر رویداد 
سپرده شد نھ بھ » ماژورمسعودخان کیھان«طرف شاه بھ نام سیدضیاء صادرشد و وزارت جنگ بھ 

نون اساسی در معرض تغییر قرارگرفت یا ابطال شد. رضاخان . نھ نظام پادشاھی جابجا شد و نھ قا
فقط شاه و ولیعھد از کاخی بھ کاخ دیگررفتند. از این گذشتھ نیروھای انگلیس بھ علت مشکالت مالی 
داشتند عقب نشینی می کردند و دیگر نمی توانستند در این ناحیھ از ایران حضور و نفوذشان را از 

ود کھ نیروھای تحت فرماندھی رضاخان بھ ھنگام سازماندھی و تداوم برخوردارسازند. بدیھی می ب
 »ایرونساید«آرام سازی محیط با ھمھ مالقات و دیدار داشتھ باشند. می گویند یکی از این دیدارھا با 

انگلیس بوده است.آن ھم نھ در خفا کھ با حضور یکی از ھمکاران رضاخان. آن ھم دریک ھتل. 
بادا بھ ھنگام عقب نشینی از پشت در معرض حملھ ی نیروھای رضاخان انگلیسیان نگران بوده اند م

قرارگیرند. می خواستھ اند از این بابت اطمینان حاصل کنند. در آغاز می خواستھ اند نیروھای 
ماجرا چنین «رضاخان را خلع سالح کنند. اما او زیر بار نرفتھ است. در منابع مختلف آمده است : 

کند ھا، روزی آیرونساید ھمھ فرماندھان ایرانی را جمع میساید و اخراج روسبود کھ با ورود آیرون
فرماندھان از شوند. در جوی کھ ھمھ  سالحخلع کند کھ می» توصیھ«و بھ کمک مترجم بھ آنان 

ند کخیزد و با صدای رسا یادآوری میصالبت این دستور سکوت اختیار کرده بودند، رضاخان برمی
) ھستند و گوشزد کرد کھ فرماندھان ھرگز این دستور احمدشاه( پادشاھشانکھ آنان تنھا تحت امر 

  ٩١»را از یک افسر انگلیسی اجرا نخواھند کرد.

ھ در آغاز مشروطیت سربرکشید وبھ عزل محمد علی اگربخواھیم بھ رویداد مھم ومشابھ دیگری ک
مشھور شده است نگاھی بیندازیم،می بینیم قوای مسلح فاتح تھران » فتح تھران«شاه انجامید و بھ 

سخن از کودتا ١٢٩٩معرفی شوند،درحالی کھ در » کودتاگر«تغییر سلطنت را طلب کردند بی آنکھ بھ 
  ٩٢ن اساسی بھ بار بنشاند.رفت بی آنکھ تغییری در پادشاھی یا قانو

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 

ھمین سبب است کھ می  آراست؟ بھ» شعور کاذب«کاذب سامان داد و بھ مدد چنین دستکاریھایی 
گویم اگرنتوان بھ مدد نظریھ ای، آگاھی را تقویت کرد، این امکان وجوددارد کھ صرف آگاھی نتواند 

بوده  ١٢٩٩کاری انجام دھد. فرض کنیم کھ تازه رضاخان کھ یکی از افراد شرکت کننده در رویداد 
وانستھ رویدادھا را برگرداند و بھ دیدار می داشتھ است. آیا چنین دیداری می ت» آیرونساید«است با 

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؟

دیگر می توان از رویداد مھم بھ تخت نشستن رضاشاه یادکرد. اگر این رویداد را بھ در نمونھ ای 
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 

ی چنانچھ قانون اساس». پاگرفتھ بوده است«نجاست کھ نتیجھ گرفتھ بودم مشروطیت پھلوی. از ھمی
را کناربگذاریم بی تردید گرفتار استنباطاتی سیاسی و نازل می شویم کھ نھایت نخواھندداشت. سیر 
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تحول قانون اساسی و ذکر درست رویدادھای بھ تخت نشستن رضاشاه بھ ما امکان می دھد تفسیری 
م کھ در ضمن بھ سود ثبات سیاسی در ایران است و یاری دھنده بھ درک ما از آنچھ بھ دست دھی

  گذشت.

. انجماد فکری در حوزه ی اندیشھ ی تاریخی و سیاسی کھ اسیر چارچوبھای بستھ ی ایدئولوژیک ٩
شده است محدود بھ یک حزب یا جبھھ یا سازمان سیاسی نمی شود. این پدیده خصلتی عام و فراگیر 

یی ایافتھ است و در بسیاری از اعمال این تشکلھا بھ چشم می خورد بھ حدی کھ فلج اندیشھ و ناکار
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 

بھای چارچو می بینیم خصلتی جھانشمول پیداکرده است. در بسیاری از کشورھا حتی کشورھایی کھ
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 

ن جنبشھای جدید ھمھ فارغ از زدوبندھای سیاسی جار می زنند وتحوالتی ریشھ ای را می طلبند. ای
خصلتی اعتراضی دارند. این خصلت اعتراضی رانخستین بار در پیوند با جنبش اعتراضی مردم نسبت 

جنبش «بھ انتخابات تقلبی در ایران طرح کردم. اصالح طلبان خارج نشین بھ مخالفت برخاستند و از 
 ظام حکومت را پرسش برانگیزسخن گفتند. اینان مانند ھمگنانشان در داخل نمی خواستند ن» اصالحی

کھ بیانگر تردید نسبت بھ کل » اعتراض«معرفی کنند. بھ ھمین لحاظ ھم از بھ کار گرفتن اصطالح 
حاکمیت بود سخت امتناع می ورزیدند. بھ تدریج اما وقتی دیدند دستشان رومی شود برای آنکھ از 

ھمان خصوصیات اصالح طلبی در  غافلھ عقب نمانند اصطالح یادشده را برگرفتند اما رندانھ بھ
چارچوب نظام پایبند ماندند. چنین روشی اما پایدار نماند. سرکوب چنان با شدت ادامھ یافت کھ حتی 
نامزدان اصالح طلب ریاست جمھوری مانند موسوی و کروبی را نیزدرامان نگذاشت و بھ حصر 

دانستند بھ مجازاتھای سخت محکوم  را تقلبی می ٨٨خانگی انداخت و کسانی را ھم کھ این انتخابات 
ساخت و بھ بند کشاند. تظاھرات اعتراضی نسبت بھ انتخابات چنان گسترده شد و بھ خصوص در 

  تھران شدت گرفت کھ نظام جمھوری اسالمی بھ سرکوب آشکار توسل جست. 

تمھیدات با تمام نیرو در فکر حراست از نظام بودند و در این زمینھ با » اصالح طلبان حکومتی«
فراوان پا بھ میدان می گذاشتند.آنچھ نداشتند گواه صادقانھ ای بود از امکان اصالح در ساختار رژیم 
جمھوری اسالمی. با زیرکی و با بھره گیری از اصطالحاتی در مقیاس جھانی این جنبش اعتراضی 

تند. بھ نمایش گذاشامنیتی از خود -نامیدند و باید گفت در ھمینجا ھوشمندی سیاسی» جنبش سبز«را 
الح حرکت اص«کوشش اصلی اینان متوجھ این امر بود کھ چنانچھ فضایی روحی برای پشتیبانی از 

فراھم نیاید ، اصالح طلبی درون ساختاری زیستی کوتاه را تجربھ خواھد کرد و مردم از » طلبان
  داشتن امید بھ آن چشم می پوشند،دیر یا زود.

موسوی کردند. از این -خود را متوجھ برجستھ ساختن حصر کروبی تمام ھم و غم» اصالح طلبان«
را کھ مبتنی بود بر اعتراض بھ نظام حکومت، برگردانند و با » روح زمانھ«طریق می خواستند 

پایان بیابدمردم بھ تحقق »حصر«بیافرینند و وانمود سازند اگر » روح کاذب«گردشی مخدوش 
یگر اصالح طلبان می کوشیدند بگویند ھمھ چیز در ساختار خواستھ ھای خود می رسند. بھ بیانی د

کنونی قدرت قابل وصول است. دیر نپایید کھ خالف ادعایشان در شماری از حرکتھای اعتراضی بھ 
اثبات رسید و مردم خاصھ جوانان دریافتند امیدی بھ چنین نظامی نیست. اوج این نارضایی و عدم 

فوران  ١٣٩۶م در خیزش سراسری خودانگیختھ ای دردی ماه اعتمتد بھ گفتھ ھای سردمداران رژی
پیشتر  ٩۶دی  ٧کرد و اعتراض بھ رژیم آشکار و علنی شد. در این باره و در باره ی شعارھا جنبش 

را » اصالح طلبان«را متبلور ساخت و » روح زمانھ«نوشتھ ام. این جنبش اھمیتی تاریخی دارد. 
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شعار این جنبش خط پایانی بود بر موجودیت نظام سیاسی و دو ». اصول گرایان«ھمسان گرفت با 
اصالح «بود، و دیگری شعار» رضاشاه روحت شاد«باورھای فرھنگی جمھوری اسالمی. یک شعار 

  »!طلب،اصول گرا، دیگھ تمومھ ماجرا

یک معنی داشتھ باشد ھمین است کھ گرایش عمومی را بنمایاند و فارغ از » روح زمانھ«اگر 
اذب، بھ ژرفای تمایل یک ملت اتکاءکند. بدین خاطر می توان گفت جنبشی خودانگیختھ برچسبھای ک

 »انقالب اسالمی«و رھا ازحصار سازمانھای سیاسی عقیم سربلند کرد و از چیزی سخن گفت کھ 
مدعی حذف آن از تاریخ بود و مدام سخن گفتھ بود. رئیس جمھور روحانی بارھا گفت ھمھ ی 

در رسانھ  ۶٧شروع شد. سرکوب بی رحمانھ ی فعاالن جنبش دی  ٩۶دی  ٧گرفتاریھا با جنبش 
ھای فارسی زبان درست انعکاس نیافت زیرا خصلت این جنبش بزرگ و بی نظیر را نمی پسندیدند. 

ای کھ معنا و » روح زمانھ«از مقطع جنبش ھفتم دی بھ بعد ایران برخوردارگشتھ است از یک 
  تارھای دوران چھل سالھ ی این انقالب.مفھومی متفات دارد از تمام گف

. حرکتھای اعتراضی اجتماعی با مالط سیاسی از این تاریخ تا کنون بیشتر در حرکتھای ١٠
مدنی،صنفی،حرفھ ای و مانندھایشان سربرکشیده است و قدرت و نظام حاکم را بھ چالش می کشد. 

د اما در یک قالب کلی درنمی این حرکتھا پیشتر ھم بھ چشم می خوردند و حضوری ملموس داشتن
آمدند و معنا نمی یافتند. اکنون اما مردم امیدی تازه دارند و دلبستگی خاصی را در پشت تقاضاھایشان 
قرارمی دھند. این خصلت تازه چیزی است کھ اصالح طلباِن درون ساختای نمی پسندند و نمی 

بش مدنی سازگار نیستند و بھ ھر شکل خواھند.اصالح طلبان خارج نشین نیز با این وجھ تازه از جن
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
در ھمھ ی فعالیتھای اجتماعی،مدنی وسیاسی رسوخ دینی نظام حاکم. بھ تدریج خصلت خودانگیختگی 

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 

ستھ بھ خود اختصاص داده است. این حرکت چارچوب خاصھ حرکتھای اعتراضی زنان جایگاھی برج
زنان وقتی جلوه ای برجستھ بھ نمایش گذاشت کھ زن جوانی در خیابان انقالب(شاھرضا) روی 
سکویی ایستاد و روسری سفید خود را بھ حالت اعتزاض بھ حجاب دور سرخودچرخاند. ھمین نمایش 

  ی مشابھ سوق داد.ساده موجی سراسری برانگیخت و زنان بسیاری را بھ نمایشھای

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 

جا . باید ھراعراض فردی خود حرکتی جمعی بھ بار بنشاند. نباید در انتظار رھبری سیاسی نشست
کھ فرصتی بھ دست می آید ھر فرد ابتکار خود را نشان دھد. بھ این اعتبار جنبش خودانگیختھ 
خصلتی اخالقی ھم دارد. در جامعھ ای کھ بی اخالقی سخت رواج گرفتھ است حق آن است کھ مسئولیت 

بگیرد. ھر فرد فردی از تأکید برخوردارگردد تا از جمع جلوه ھای اخالقی نوعی اخالق جمعی شکل 
  مسئول است و ھیچکس نباید پشت جمع پنھان شود.

کھ پدیده ای » روح کاذب زمانھ«نمایش معنویت در ھمین شکلھای ابتکار فردی نھفتھ است نھ در 
تولیدمی کند و جامعھ را » توده ی کاذب«با خود » روح کاذب«است در واقع مصنوع و گمراه کننده. 

در درون خود اندیشھ ی نقد را می پروراند و از سنجش گذشتھ » مانھروح ز«گرفتارخدعھ می سازد. 
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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ھنگامی کھ اندیشھ ی فرد و روح فردی از قفس ایدئولوژی برھد،میدان خالقیت و ارج می گذارد. 
  فردی و ایجاد جمع خالق وسعت می گیرد.

بھ صورتی باورناپذیر دلبستگی بھ ایران را ھمچون مفھوم و واقعیت بارورساختھ » روح زمانھ. «١١
ین ھویت یادمی کنند و پاسداری است. مردم ایران اکنون خواستار ھویتی ایرانی اند و با افتخار از ا

بھ شمارروند اکراه دارند. این رویکرد در نھان » امت«از آن را وظیفھ ی خود می دانند و از اینکھ 
  را می پروراند کھ حق برابر و مساوی برای ھمھ ی شھروندان قائل است.» شھروندی«خود مفھوم 

ا می کنند و در نتیجھ آحاد تشکیل عنصر تقلید و عنصر والیت نقش محوری ایف» امت«در مفھوم 
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 

چارچوب قانونی قرار نمی گیرد. بھ  است برقانون. بنابراین ھیچکس حتی فرمانروا بیرون از این
بیان امروزین ھیچکس باالتر از قانون نیست. بھ ھمین اعتبار ھر عمل مالی شھروندان طبق قانون 

  تنظیم می شود و اماکن مذھبی از این امر مستثنی نمی شوند.

در دلبستگی روز افزون بھ ایران خواه ناخواه دلبستگی بھ مفھوم شھروندی را رواج می دھد و 
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 

علق بھ مذھبی معین امتیازات خاصی کسب نمی کند و نمی تواند بھ چنین اعتباری بر پیروان سبب ت
  مذاھب دیگر رجحان داشتھ باشد. 

معیار اساسی و واحد چیزی نخواھد بود مگر ایران و تعلق بھ آن. یعنی مفھومی ملی و سراسری از 
زش ملی است. این خیزش در عمل ایران مبتنی برشھروندی. دستیابی بھ این ھدف بزرگ نیازمند خی

بھ معنی آن است کھ انقالب را با انقالب باید شست.انقالب یعنی دگرگونی بنیادی. این دگرگونی باید 
محدودیتھای ایجادشده در قانون اساسی مشروطیت را بزداید و امکانات تازه را در قانون اساسی 

  جدید منظور کند. 

اعتراضی این رویکردھا رامدتھاست بھ بحث گذاشتھ اند و  مباحث جاری میان ھواخواھان جنبشھای
از ھمھ می طلبد بھ چنین موازینی » روح زمانھ«خواستار تحقق آنھا ھستند. از این رو می توان گفت 

  پایبندی نشان دھند.

ی کنونی از گذشتھ نیست. انقالب »روح زمانھ«.ایرانخواھی بھ تنھایی تنھا وجھ متمایز کننده ی ١٢
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 

وه ی اجرای تحدید را روشن می سازد. باالترین مقامھای کشور در برابر قانون با شھروندان نح
عادی برابرند و تنھا حوزه ی اختیارات و مسئولیتھایشان از ھم متفاوت است. در نظام والیتی مقام 

ھ کوالیت بھ وضوح مقامی مقدس است. نیابت دارد و بھ نحوی گفتھ و ناگفتھ معصوم است در حالی 
در مشروطھ ی نوین واالترین 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 انقالب مشروطھ ی نوین بھ دو بازگشت متعھد است. نخست بازگشت بھ 
برپا می سازد و دودیگر دلبستھ فی راکھ نظام سیاسی ایرانی و عر اندیشھ ی مشروطیت نوین است

  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 
قدرت است دربرابر جامعھ بھ  دارد: نخست مسئولیت فرد است نسبت بھ جامعھ،دوم محدودیت نظام

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 

ن رابر ایرانیان می گشاید کھ تا کنوقرارداشتھ باشند. وجھ تمدنی قانون اساسی جدید افق تازه ای در ب
از ھمھ می طلبد بھ چنین معیارھایی بھ وضوح تعھد و پایبندی » روح زمانھ«مکتوم مانده بوده است. 

  نشان دھند.

.اگر بخواھیم این نگرشھا را بھ واقعیت درآوریم ناچار باید بھ یک بازگشت مھم و تعیین کننده ی ١٣
ت در این بازگش جھت تحقق آن نھراسیم و دالورانھ سخن بگوییم. دیگر نیز بیندیشیم و از راھیابی

دیشھ ھای ایرانخواھی برآمده دردوران پھلوی است. این اندیشھ ھا منحصر ناساس بازگشت بھ ا
نبوده است بھ پادشاھان پھلوی. اندیشھ ھای ایرانخواھی از پیش از مشروطیت رواج گرفتھ بودند و 

نی برجستھ داشتند. کافی است نگاھی گذرا بیندازیم بھ فروغی یا کسروی در دوران پھلوی نیز نمایندگا
آنچھ در دوران پھلوی رخ داد برجستھ  اند.پی می گرفتھ و بسیاری دیگر کھ پرورش ایراندوستی را 

  شدن این اندیشھ ھا بود در مقیاس نظام سیاسی و بھ رسمیت شناختھ شدنشان در عرصھ ی ملی.

رای کشور ایران و تمدن ایران در این سوی جھان اعتبار و ھویت بھ بار می اندیشھ ی ایرانخواھی ب
نشاند. از این رو نباید این اندیشھ را کم بھا داد یا از آن گذرا عبور کرد یا در دادوستدھای سیاسی 

ید فاخر و سربلند گردوجود نظام پھلوی ی سیاسی رفتارکرد. این اندیشھ درروزمره با آن ھمچون کاالی
یافت. امروز برھمھ ی ایراندوستان است کھ گذار از نظام جمھوری اسالمی را لوه ای درخشان و ج

با چنین اندیشھ ای پیوند بزنند و از یک فرصت تاریخی استثنایی بھره بجویند و حضور این اندیشھ 
یت ناکام خواھد شد چنانچھ با اندیشھ ی ھو» جمھوری اسالمی«ھر نوع گذاری از  را ضرور بدانند.

   ایرانی جفت نشود و بھ جایگاه این تمدن در این بخش از جھان ارج ننھد.

کینھ توزیھایی زیانبار و کور رو بھ رو شده ان با حقارتھا وبازگشت بھ این اندیشھ اما در این زم
است. کسانی کھ یک گام وراتر از میدان دید خود را در نظرنمی گیرند سعی دارند جنبش بزرگ مردم 

زرگی یابی بھ بکھ در راه است بھ نگاه ھای کوتھ بینانھ ی سیاسی بیاالیند و ایران را از دست ایران را
  دارند. تنھا برخی از این موانع را در اینجابرمی شمارم.و عظمت فرھنگی باز

ایران امروز در عرصھ ی اندیشھ ی سیاسی در مقابلھ با تمامیت درمانده ی جمھوری اسالمی با سھ 
ایدئولوژیک رایج در  خصلتھای گذشتھ از ،این سھ مانع ھرسھت بھ گریبان است. مانع عمده دس

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.

. پایھ ھای اقتصادی فودالیسم است» فئودالسم سیاسی«روحیھ ی رایج و گسترده ی نخستین مانع 
ت اما آنچھ برجاماند و خصلتی نیرومند نیز برگرفت فرورف اقتصادی با پیروزی انقالب سفید درھم

این پدیده معرف تقسیم حوزه ھای سیاسی بود بر اساس ». فئودالیسم سیاسی«پدیده ای بود بھ نام 
الیسم ھمواره بھ کسب منافع در ھر منافع گروه ھای مختلف، خواه ایرانی،خواه خارجی. این فئود

  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 
سیاسی در سازمانھای » ی حزبی حوزه«روحیھ ی صوفیگری نشأت می گرفت. پدیده ای چون 

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 

ودالیسم فئ«بھ این یا آن شکل متبلور می شد. این محافل در مرحلھ ی نھایی در شکل و شمایل 
 اهر پادشبازتاب می یافتند و حوزه ھای قدرت را در مقابل حکومت مرکزی و سرآخر در براب» سیاسی

فئودالیسم سیاسی در اساس در برابر نظامھای نمایندگی و منتخب قدبرمی افراشت  شکل می دادند.
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 

آمده و قدرت بر» فئودالیسم سیاسی«ربلند کند سخن دقیقی بھ شمار نمی رود. روحیھ ی در ایران س
از درون بحثھای گروھی و بھ اعتبار تماعی ی سیاسی یا اجاز آن اجازه نمی داد مسائل ھر حوزه 

از درون کنشھای ارتباطی قدبیفرازد. فئودالیسم سیاسی بھ ھمین علت و البتھ بھ علل » ھابرماس«
  ن یکی از موانع عمده توسعھ ی سیاسی در ایران بوده است.گوناگو

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 

قتصادی ھر کشور و گرایشھای زمانھ تعریف می شوند. فئودالھا با بھره بستھ بھ امکانات و ساختار ا
 محسوب »حکومت پنھان«گیری از میزان نفوذ کسب شده عمل می کنند و بھ اعتبار امروزین نوعی 

  می شوند.

 راز حضو نھ بھ طبقھ ی خاصی تکیھ می زد ونھ چنانکھ پیشتر نوشتھ بودمنظام پادشاھی پھلوی 
از این فئودالیسم سیاسی سخت آسیب . این نظام برخوردار بودمتشکل وھمبستھ ای جامعھ ی درباری 

م اضر فئودالیسم سیاسی بیال حح  و بررسی جداگانھ ای دارد. در حپذیرشد. این مبحث نیاز بھ تشری
تمدنی آسیب ببیند و کنارگذاشتھ شود. بھ ھمین سبب سخت در یشھ ی ملی ودارد از نیرومند شدن اند

گی می کند و با ایجاد مباحث کاذب و تلف کردن اندیشھ ھا شکلگیری مشروطھ ی نوین ایستادبر برا
  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 
اسالمی سخت کوشید این تنوع را از میان بردارد و حتی بستر حوزه ھای دینی را زیر نفوذ خود 

د تا ھیچ مرجعی نتواند بھ اعتبار فردی جایگاھی مستقل بھ دست آورد. این کوشش اما با آنکھ بگیر
ت مالی گسترده ی حکومتی در برابر وجوھات مؤمنان بھ مراجع تا کنون از ابھره مند بود از امکان

خود از وجوھات مردم استمرار حیات ت کامل بازمانده است. نظام تشیع کھ ھمواره مدعی بود یموفق
ن اعتبار گشت را تأمین می کند، این زمان بھ میزان حیرت انگیزی وابستھ بھ حکومت شده است. بی

بھ بازگشت استقالل مراجع میدان داده است و میل بھ فاصلھ گرفتن از حکومت را  وجھھ ی حکومت 
ت. جعیتقویت کرده است. این نوع از فئودالیسم در ضمن بیانگر بحران عمیقی است در سازمان مر

سازمان تشیع را بھ سوی فرماندھی واحدبراند و » والیت فقیھ«خمینی می خواست با برپایی نظام 
کھ در ضمن ملھم جابیندازد. این کار» ولی امر مسلمین«مرجع تنھا بھ عنوان را » ولی فقیھ«مقام 

 نشینشخاصھ پس از درگذشتش با توجھ بھ خصوصیات جا است از نظام تسنن در ارتباط با امامت
داریم وابستھ بھ حکومت کھ مدعی نوعی استقالل ھم » روحانی«بھ ھیچ رو ممکن نشد. حاال نظامی 

می شود بی آنکھ پایگاھی مردمی داشتھ باشد. این فئودالیسم بھ ھنگام جانشینی جدید بحران خود را 
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بھ را آموزش دینی  نظام بھ شدت بھ نمایش خواھد گذاشت و شکست سازمان کنونی روحانیت و
آورد. آنچھ اکنون اھمیت دارد این است کھ نظام روحانیت وابستھ بھ جمھوری اسالمی  ھمراه خواھد

بھ ھنگام بحران بھ میزان در خورتوجھی ازنظام سیاسی خود دفاع خواھد کرد اما قادر نخواھد بود 
د زده سی پیونازفروپاشی آن جلوگیری کند بھ یک علت ساده کھ آبروی خود را با سرنوشت نظام سیا

ھنگامی کھ بحران فروپاشی نظام سیاسی شدت بگیرد،روحانیت حکومتی نیز در دریای بیکران  است.
  وابستگی غوطھ ور می شود و حیاتش بھ مخاطره می افتد.

 ایران اکنون وجھھ ای در میان مردم ندارد.آلوده است بھ امتیاز خواھی و منجمدکنونی روحانیت نظام 
فقھی گرفتار انسداد فکری. در عرض این چھل سال روحانیت ایران ھیچ ابداع و ساختن دین بھ 

 فکریخالقیت فقھی ھم نداشتھ است چھ رسد بھ نواندیشیھایی در حوزه ی دین بھ طور اعم. روشن
خور توجھ عرضھ نکرد. در رؤیاھایی غیرجدی در اندیشھ ی پذیرفتھ دینی اش ھم چیزی ملموس و در

  در میان دینداران و مسلمانان. شدن در غرب بود نھ

شکل گرفت و مساعدت رضاشاه ھمھ می دانند حوزه ی علمیھ ی قم براثر کوششھای آیت هللا حائری 
عیت از نجف بھ ایران مددرساند. بدین سان مرجعیت شیعھ درست در دوران مرجمرکزل اقتو بھ ان

ر بحران سرمی کند. چھ بسا این رضاشاه از منزلتی ایرانی برخوردارگردید. اکنون این مرجعیت د
  روند بار دیگر بھ نجف تمایل نشان دھد.

این فئودالیسم مانند فئودالیسم دینی  ».فئودالیسم قومی«سومین مانع عمده پدیده ای است بھ نام 
ریشھ ھایی تاریخی دارد. علت آن نیز روشن است. ساختار جامعھ ھای قومی در ایران ساختاری 

. توده است کھ بھ مدد وابستگیھای عشیرتی تقویت می شده و برجا می مانده اسریاستی و فئودالی ب
ده است بھ نوعی حقشان منجرشاضاھای بھ نادیده گرفتن تقاجحاف بھ برخی اقوام ایرانی و

می  اه ھای بزرگ این اقوام بھ حساب عین حال خانودکھ در»فئودالھای قومی«ناسیونالیسم قومی.
م استحکااز می توانستھ اند جایگاه خود را » ناسیونالیسم قومی«طرح دفاع از با آیندآمده اند ومی 

  برخوردار سازند.

ملت یکسان نیست. دو قوم بزرگ کرد و بلوچ را نباید با -موقعیت اقوام ایرانی در چارچوب کشور
باید ن اقوام کوچکتر مانند ترکمنان از نظر اھمیت سیاسی و نفوس برابرگرفت. البتھ بزرگی و کوچکی

ما را از برابر دانستن حقوق ایشان دچار خطا و اشتباه کند. معیار شھروندی بھ کوچکی و بزرگی 
از نظر خودشان اولویت نمی پردازد. ھمھ را یکسان می بیند. با اینحال خواستھ ھای این اقوام 

یک می دانند یکسانی ندارند. برخی امر زبانی را و شماری ھم مساوات دینی را دارای اھمیت درجھ 
و برخی وضعیت سیاسی یعنی خود مختاری را مھم برمی شمرند. برخی ھم برخورداری از رفاه و 

م احتراامکانات شغلی را نخستین اولویت تلقی می کنند. بھ ھرحال باید بھ ھمھ ی این خواستھ ھا 
ج می دھند ی کھ پندارھای نادرست روا. در ضمن ھستند کسانوبھ سنجش درست آنھا روآورد گذاشت

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 

ید براساس یک اصل راه حلی بانمایندگان منتخب خود این مردمان بھ سرانجامی نیکو می رسند. ھر 
  ملت ایران. -یعنی زیست مشترک و برابر در چارچوب کشور ستجو شودکلی ج

سیاست بازانی کھ می خواھند با امتیازدادنھای کاذب نظر مساعد برخی از فعاالن قومی را بھ خود 
جلب نمایند بی تردید بذر نفاق می پراکنند. ما در جھان واقعی زیست می کنیم و درست نیست بھ 

این مردمان می خواھند جایگاھی  ند.نروشھایی متوسل شویم کھ عاقبتی دھشتناک بھ بار می نشا
این سیاست بازان مدام خصوصیاتی را برجستھ می سازند کھ امکان آسان برای خوددست وپاکنند. 
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می دھند بھ طریقی آسان بتوان کسب شھرت کرد. علی االصول قوم گرایان و سیاست بازان قومی 
بھ شمار می روند کھ بھ کسب شھرت سھل الوصول دل می بندند با توسل بھ برخی شعارھای  کسانی

  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 اصطالح 
ملت در زبان فارسی در -اصطالح کشور یک کشور با ملتی واحد منظور می شود.ملت یعنی -کشور

اساس ترجمھ ای است از زبانھای اروپایی. در ھمان زبانھا ھم این تصور وجودداشت و دارد کھ 
ملت در ھمھ جا معنایی واحد ندارد. -اصطالح کشور کنند. را مفھومی یکپارچھ فرض» ملت«م مفھو

در داخل شناختھ از نظر حقوق بین الملل کھ در یک محدوده ی بھ رسمیت  مردمی منظور می شوند
گاه بھ طورطبیعی یعنی  مرزھایی مشترک سرمی کنند. این مرزھا در طول زمان شکل گرفتھ اند.

برخودار از تاریخی معین و مرزھایی طبیعی و گاه بھ زور تحمیل شده اند خاصھ در طول قرن نوزدھم 
صنوعی. بھ ھر صورت تغییر این مرزھا چیزی نیست کھ بتوان دلخواه بھ اجرا میالدی با مرزھایی م

  گذاشت.

ملت در حوزه ی تمدنی -در اجالس لندن راجع بھ قانون اساسی افغانستان یادآورشدم کھ مفھوم کشور
ما با ھمین مفھوم در پھنھ ی اروپا تفاوت دارد. حتی در قیاس با کشوری چون ژاپن یا کره کھ ھمگنی 

ود چھ از نظر زبانی و چھ از نظر خور توجھی در میان اکثریت قریب بھ اتفاق مردم دیده می ش در
ملت در حوزه ی تمدن ایرانی یکبار بھ معنای  -کشور مفھوم .استگاه برآمدن مردمانشانخنخستین 

شکافیم ندرست این مفھوم را ترکیب سرزمینی است و یکبار بھ معنای ترکیبی از اقوام ایرانی. اگر ما 
ملتھای کنونی در این -از سوی دیگر باید یادآورشد کھ کشور نفاق و جدایی می شویم. وشدستخ

منطقھ کھ بھ طرق مختلف پدیدارگشتھ اند،یعنی یا قدمت باستانی دارند یا محصول دخالت استعمار 
» جللت مستعدو«ھستند، بھ ھرحال بھ ھنگام تفویض اختیارات بھ یک قوم یا ناحیھ، نباید بھ عنوان 

ملت کھ اختیاراتی کسب کرد، -ز کشوردرنظرگرفتھ شوند. بدین معنا کھ ھرگاه آن قوم یا آن بخش ا
  بیفرازد. در نخستین فرصت پرچم جدایی طلبی بر بخواھد یا بتواند

نکتھ ی دیگر کھ این ھم فرصت جداگانھ می طلبد بھ باور این قلم معضل قومی و خودمختاری یا عدم 
ائلی از این دست است کھ تنھا در پرتو ساختار تمدنی کھ بی شباھت بھ ساختار باستانی تمرکز و مس

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 

یسم فئودال«بی فرصت طلبانھ ، عملی است خطرناک و خونبار. کسانی از اقوام کھ در پرتو جدایی طل
دولت «ملت ھمچون  -اندیشھ ی خود بھ کشور در انتھاز فرصت نشستھ اند و در نھانِ » قومی

  می نگرند، در عمل پایھ ھای ھمزیستی درازمدت تمدنی را دچار مخاطره می گردانند.» مستعجل

نیاز بھ توضیح بیشتر دارد تا نمودھای روانی و فرھنگی و سیاسی ومیل »الیسم قومیفئود«مقولھ ی 
  بھ قدرت طلبی در حوزه ای محدودتر از مقیاس ملی را شفاف گرداند.

این موانعی کھ برشمردم در اذھان شماری از مردمان سیاسی و فعاالن حزبی و سازمانی وجھھ ای 
طات خود را تبدیل می کنند بھ نگرشی ایدئولوژیک  و گونھ ای کاذب یافتھ اند. اینان نخستین استنبا

جلوه می فروشد. این » جمھوریخواھی کاذب«از فعالیت سیاسی کھ زیانبارترین تبلور آن در ھیأت 
نوع از جمھوریخواھی کھ نھ از اندیشھ ای منسجم و سامان یافتھ و مکتوب الھام می گیرد و نھ قادر 

ھ ی سیاسی را پیرامون یک محور بنیادی بیاراید، در عمل تبدیل شده است فعالیت سیاسی و اندیش
است بھ نوعی باجخواھی. این باجخواھی یکبار در پرسش برانگیز ساختن جایگاه شاھزاده 

  ».رفقا«رضاپھلوی سربرمی کشد و یکبار ھمچون وسیلھ ای جھت مطرح ساختن خود و 



 

٩٩ 
 

  »شاھزاده رضاپھلوی«کسی تردید ندارد کھ تنھا شخصیت برجستھ و امیدوار سازنده در حال حاضر 
 دآنچھ نگران کننده می شو کھ بسیاری بھ حق او را سرمایھ ای برای آینده ی ایران می دانند.است 

ران ده گیگان قدر این سرمایھ را نمی شناسند یا درست ارج نمی نھند و ھم خرداین است کھ ھم ستاین
چھ » جمھوری«نمی دانند ایران در موقعیت کنونی در کسوت » جمھوری تخیلی«و ھواخواھان 

  آن را تجربھ کند.» در واقع«یا » در گذار«مخاطراتی را باید بھ جان بخرد حتی اگر 

ی خود را قدر بدانند و بسان کودکان یا سودجویان خارج نشین آن را »سرمایھ«مردم خردمند باید 
،تشکلھا یا تجمعاتی حتی در راه اندک خرج نکنند. چنانچھ عده ای خواستار برپایی سازمانھا اندک

ر گامی حضو ھرقق آرزوھای شاھزاده باشند باید این فعالیتھا را خود ساماندھی کنند،نھ اینکھ درتح
  شاھزاده را بطلبند بھ قصد فراھم آوردن  حیثیتی برای خود .

باشند. این آخرین مرحلھ از » بازگشت شکوھمند«ید در فکر تدارک اینجاست کھ ایران دوستان با
بازگشتھاست چنانچھ بخت با ایران باشد. وضع آشفتھ تر از آن است کھ بتوان حتی در تخیل گنجاند. 

رو با صراحت می نویسم دست شھریاری را کھ با بازگشت خود دموکراسی،آزادی و ترقی بھ  از این
  از تمامیت ایران را سرلوحھ قرار می دھد،می فشرم.ارمغان می آورد و حراست 

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.

  ١٣٩٨ مھر/پایان حروفچینی ١٣٩٨اندیشھ شھریورماه 
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