ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻄﻠﻌ در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺖ 8
ﻃﺮﺣ از ﯾ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﺣﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﺮان
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ  ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻧﺲ ﺑﻠﻮﻣﻨﺒﺮگ وﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺸﻞ
ﻓﻮﮐﻮ ﺑﺤﺜ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺎن ﺑﻮد  ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ  ،از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ،

در اﯾﺮان ،روﺷﻨﻔﺮی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎﻧﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ،در ﺣﻀﻮر ﻏﺎﯾﺒﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻣﺎﯾ
ﺗﻮﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻨﺪرج در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﯿـﻢ ﮐـﻪ در ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧـﺪﯾﺸﻪ در اروﭘـﺎ ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﻮار ﺷـﺪن ﺷـﺎﻟﻮده ﻣﺒﻨـﺎی ﻣﺘـﺎﺧﺮﯾﻦ روﻧـﺪی ﻃـﻮﻻﻧ ﺑـﻮد و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟ ﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑ دﻓﻌ ﺑﻮد و ﻧﻪ راه ﻫﻤﻮاری

را ﻃ ﮐﺮد  ،ﺑﻠﻪ ﺣﺘ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ،اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ﻫﺎ در روﻧﺪی ﺑﻐﺮﻧﺞ
وﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻤﻠ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ راﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ) ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ 8ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻗﺪﻣﺎ در ﺑﺎره ﺳﻨﺖ در ﮔﻔﺘﺎر‐ﺑﺮﻟﯿﻦ ( از ﺑﺎب اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ آن در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮا ن ﻣ آورﯾﻢ و ﻗﺼﺪ آن ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان را از اﻧﻘﻼب در ﻣﺒﺎﻧ در
اروﭘﺎ ﻗﯿﺎس ﺑﯿﺮﯾﻢ  .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل از ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺶ ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣ ﺷﻮد  ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﺮاد ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آن وارد ﮐﺮده اﻧﺪ  ،در ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ وﺑﺮ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺶ او در ﺑﺎره ﻣﻮاد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﻧﺪک ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ  ،ﺑﻮﯾﮋه در اﯾﺮان  ،ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻧﺲ ﺑﻠﻮﻣﻨﺒﺮگ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺸﻞ
ﻓﻮﮐﻮ ﺑﺤﺜ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺎن ﺑﻮد  ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ  ،از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ،
در اﯾﺮان  ،روﺷﻨﻔﺮی  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎﻧﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ،در ﺣﻀﻮر ﻏﺎﯾﺒﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻣﺎﯾ
ﺗﻮﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻨﺪرج در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮد .راﻫ را ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﯾﺮاﻧ از
ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ دوﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﺎی ﺳﻄﺤ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از روش ﻫﺎی آﻧﺎن  ،ﺑﻪ ﻧﺎ ﻫﻤﻮاری ﻫﺎی
آﻧﺎن ﭘ ﺑﺮد .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ  ،ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺗﺮار ﻣ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه  ،ﺣﺎدﺛﻪ ای در ﻋﻤﻞ ﺑﻮد ﺗﺎ
واﻗﻌﻪ ای در ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺮ  ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ آن ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ .ﺟﺪاﻟ ﻣﯿﺎن ﻗﺪﻣﺎ وﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ  ،ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺮ در ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫ، 
ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ،ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اول ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺪاﻧ ﺑﺮای آن ﺟﺪال ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ .واﻧﻬ ،ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻬ از اﯾﻦ ﺟﺪال ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻣﺎﯾ و ﻫﻮاداران اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪ در
ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه از ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻣﺎﯾ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
و آراﯾﺶ ﮐﻬﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی آن را ﺑﺮ ﻫﻢ زد .از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان  ،ﺟﺪاﻟ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ
ﻧﻮری ،و ﻃﺮﻓﺪاران او ،و آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧ و ﻫﻮاداران او در ﮔﺮﻓﺖ ،اﺳﺎﺳ ﺗﺮ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪال ﻗﺪﯾﻢ وﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان  ،ﺟﺪاﻟ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺟﻮه دوﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺪال و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی آن دو ﺗﺒﯿﯿﻦ
درﺳﺘ از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔ ﻫﺎی ﺷﯿﻮه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﯾﺮاﻧ در دو ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دوره

ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
واﻗﻌﻪ ای ﻣﻬﻢ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان  ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺮ اﯾﺮاﻧ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .واﻧﻬ ، ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨ ﺳﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤ دﻫﺪ ،ﺑﻠﻪ ﭘﺮﺗﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﯾ ﺳﺪه
ﭘﯿﺶ از آن ﻣ اﻧﺪازد .ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای در ﮐﺎﻧﻮن دوران ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺣﺎدﺛﻪ ای در ﻋﻤﻞ و
واﻗﻌﻪ ای در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ،از اﯾﻦ رو ،ﻧﻤ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد ،ﻫﻢ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻫﺎی آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻨﺪه
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫ و دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻞ و
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤ رﺳﺪ،
ﺑﻠﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫ ﺑﻪ اوج ﻣ رﺳﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻋﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﺟﺪال ﻗﺪﯾﻢ وﺟﺪﯾﺪ در
ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﺟﺪال ﻣﯿﺎن ﻗﺪﻣﺎ و ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺪاﻟ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه از ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻣﺎﯾ اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آراﯾﺶ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻓﺮی اﯾﺮان را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ زد  .از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
اﯾﺮاﻧـ و ﺗﺤـﻮل ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ  ،ﻣﻮﺿـﻊ ﮔﯿـﺮی ﻫـﺎی ﮔﺮوﻫـﺎﯾ از ﻃﺮﻓـﺪاران ﻧﻈـﺎم ﺳـﻨﺖ ﻗـﺪﻣﺎﯾ ، در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ
ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﺮی ،از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ از اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾ اﺳﺘﻮار و

ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﺮی ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾ اﺳﺘﻮار
ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻮﺿﻌ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ در راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ .در ﺟﺎی دﯾﺮی ﮔﻔﺘﻪ
اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺪﻣ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را ﻣ اﻓﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
روﺷﻨﻔﺮی در اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﺮار ﻧﻤ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی  ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻧﺪﯾﺸﻪ  ،ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ  ،زﯾﺮا ﻣﻮﺿﻌ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ راﺑﻄﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان
را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد  ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺎﺳ را ﻣ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺦ
روﺷﻨﻔﺮی  ،و اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﺮان
ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻮاد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ
:ﻗﺴﻤﺖ اول
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