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مهدی خلجی*

آخر زمان چونان گفتاری سیاسی
«وجود امام لطف است .تصرف [و حضور] او لطفی دیگر؛ و غیبت
او [تقصیر] ماست».
خواجه نصیرالدین طوسی

1

«برای برخی گذشته تمام شده است .کسانی هم هستند که
برایشان گذشته در راه است و خواهد آمد».
هانری کربن

2

چرا کسی که اندیشۀ آخر زمانی ندارد و پایان جهان را نزدیک نمیبیند باید
کسانی را که آخر زمانی میانديشند ،جدی بگیرد؟ آیا اساساً باور به آخر زمان،
خرافهای عوامانه است يا پارهای پراهمیت از جهانبینی دینی – دستکم اديان
توحیدی –که میتواند صورتهای گوناگون بگیرد و نظامهای ایدئولوژيک
بسیاری را شکل دهد؟ آخر زمان ،اساساً چيست و چگونه نگرشی است؟ آیا صرفاً
*پژوهشگر در موسسۀ مطالعات خاور نزدیک واشنگتن .عنوان آخرین نوشتۀ مهدی خلجی در ایران نامه ،سال
بيست و چهارم ،شماره  ،۳-۲تابستان و پائيز « ،۱۳۸۷نظم نوين روحانیت» است.
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مقولهای دینی و اعتقادی است یا دیدگاهی دربارۀ تاریخ و سیاست نیز هست؟
آیا آخر زمان ،تنها مربوط به معادشناسی و «یوم الدین» (روز داوری) است
یا شالودۀ االهیات ادیانی چون یهودیت ،مسیحیت و اسالم؟ موقعیت کنونی
سیاسی و بینالمللی ایران ،اندیشوران و پژوهشگران را برمیانگیزد تأمل در
این دست پرسشها را ژرفا دهند .سخن اصلی این نوشتار بر گِر ِد جریان دولتی
آخر زمانی در ایران میگردد ،اما اشاراتی تاریخی را نیز برای بازنمودن گوشهای
از دشواریها و پیچیدگیهای مسألۀ آخر زمان به همراه میآورد.
بشارت به مسلمانان دنیا
مشکل بتوان تردید کرد که مقامهای بلندپایۀ کنونی ایران از جمله محمود
احمدینژاد ،رییس جمهوری اسالمی ،به نزدیک بودن ظهور امام دوازدهم
شیعیان ،آخر زمان و پایان جهان باور دارند« .بشارت میدهم  ...به زودی
آیندهای درخشان ،زیبا و وعدهداده شده توسط انبیا در راه است» 3.این یکی از
صدها جملهای است که محمود احمدینژاد در سخنان خود تکرار میکند .او
هربار ،سخنرانی خود را با دعای تعجیل فرج آن امام میگشاید و باور دارد حتی
4
هدف اصلی و پنهان حملۀ آمریکا به عراق ،پیشگیری از ظهور مهدی است.
بنابراین ،از نظر وی ،حتی قدرتهای بزرگ یا دستگاههای جاسوسی آنها از
ظهور نزدیک امام شیعیان آگاهاند و برای اخالل در روند آن برنامه میریزند.
این عقیده را بسیاری از روحانیان صاحب منصب نیز از جمله محمود محمدی
عراقی ،رییس پیشین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ابراز کردهاند 5.در
سالهای اخیر ،مسئوالن جمهوری اسالمی از جمله شخص رییس جمهوری ،به
زودرس دولت اسراییل و دولت آمریکا و ضرورت آمادگی
تکرار و تواتر از زوال
ِ
برای مدیریت جهان و اداره امور دنیا نیز سخن گفتهاند.
محمد تقی بهجت یکی از روحانیان مقیم قم که به تازگی درگذشت،
از کسانی بود که عقیدۀ ظهور نزدیک امام دوازدهم را ترویج میکرد ،محل
رجوع سیاستپيشگان از رهبر جمهوری اسالمی و رییس جمهوری تا دیگران
بود .شیخ کاظم صدیقی ،امام جمعۀ موقت تهران گفته است" :منبع موثقی از
آیتالله بهجت نقل کردند که ایشان در خواب دیدند که حضرت امام زمان در
مجلسی حضور داشتند .علمای بزرگ اسالم هم در خدمت آقا امام زمان بودند.
آیتالله خامنهای وارد شدند و امام زمان جلوی پای ایشان تمام قد بلند شدند

آخر زمان چونان گفتاری سیاسی

395

و برای ایشان جایی برای نشستن باز کردند ".کاظم صدیقی به «بشارتهایی که
مرحوم آیتالله بهجت دربارۀ ظهور داده بودند» اشاره کرده ،میگوید" :مراقب
اوضاع یمن باشید و جرقهای که در یمن زده میشود با ظهور ارتباط دارد و ما
باید خودمان را برای ظهور آماده کنیم 6".امام جمعۀ موقت تهران از دیدارهای
مکرر محمد تقی بهجت با رهبر جمهوری اسالمی ،فرزندان و مسئوالن دفتر او
نیز یاد کرده است .محمد تقی بهجت از استادان اصلی محمد تقی مصباح یزدی،
روحانی بنیادگرایی است که از مرشدان فکری و معنوی محمود احمدینژاد
شمرده میشود.
در نخستین سال انتخاب محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری کتابی
در ایران نشر یافت با عنوان دهۀ هشتاد ،دهۀ ظهور انشاءالله 7.در این کتاب
نویسنده به تصریح پيشبینی کرده است که تا پایان دهۀ هشتاد ،امام دوازدهم
شیعیان ظهور خواهد کرد .افزون براین ،نویسنده روایات شیعی مربوط به آخر
زمان را بر وضعیت کنونی خاورمیانه و جنگ عراق و بحران سیاسی لبنان یکسره
تطبیق داده و نوشته است" :وقتی احادیث را میبینیم و مطالعه میکنیم،
میبینیم در این زمان در ایران سید خراسانی است که هاشمی یا سیدی است
که در دست راست او عالمت و نشانهای یا خللی است؛ همانند آقای خامنهای که
اثر ترکش انفجار بمبی بر آن است( ".ص )86 .نویسندۀ کتاب همچنین آورده
است" :از ری (یا تهران) مردی به قدرت میرسد؛ چهارشانه و گندمگون (سبزه)
و کوسه (یا ریش کم طبق احادیث دیگر) .به او گفته میشود شعیب بن صالح.
با نیرویی چهار (یا چند) هزار نفره ،لباس ایشان سفید و پرچم ایشان سیاه
است (یا تیره شبیه آرمها و نشانهای سپاه پاسداران) ...این شخص فرمانده یا
رییس نیروهای ایرانی با مشخصاتی که شبیه احمدینژاد رييس جمهور ایران
سبزه ،با ریش کم و از اهالی ری یا اطراف تهران و در احادیث دیگر گفته شده او
متوسطالقامه است(".ص  -45به همریختگی جمالت از نویسنده است) نویسنده
پیشبینی کرده است که امام زمان پس از شکست دادن آمریکا در فلسطین به
صلح و عقد قرارداد با آمریکا و جهان غرب و ناتو روی میآورد ،و در عین حال
به مدینه میرود و پس از نبش قبر پیامبر با دو خلیفۀ اول و دوم و پیروانشان
8
تصفیه حساب میکند( .صص )118-119
مالزمان و مصاحبان آیتالله خامنهای نیز از ارتباط مستقیم او با امام
دوازدهم خبر دادهاند .از جمله ،حجتاالسالم عباسعلی اختری ،مشاور رهبری
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در امور بینالملل گفته است" :رهبر عزیز با ارتباط با حضرت ولی عصر انقالب
9
اسالمی را رهبری میکنند و بارها مشاهده شد به مسجد مقدس جمکران قم
رفتند و بعد از ارتباط و راز و نیاز ،با قوت قلب و با نیروی سرشار از ایمان و توکل
به خدا به تهران بازگشتند 10".در بسیاری وبالگهای بسیجیان و هواداران
ِ
روایات آخر زمان
آیتالله خامنهای وی آشکارا سید خراسانی نامبرده شده در
معرفی شده و حتی از قول سردار رحیم صفوی ،فرمانده وقت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،نقل شده که در جلسهای در سال  1378آيتالله خامنهای را
11
سید خراسانی خطاب کرده است.
در برخی روایات آخر زمان ،سید خراسانی که حاکم منطقۀ ری است و
حکومت را به امام دوازدهم شیعیان میسپارد ،علی فرزند جواد نام دارد .نوشتۀ
روی مهر رسمی آیتالله خامنهای از زمان انتصاب به رهبری« ،علی بن الجواد
الحسینی الخامنهای» است؛ در حالی که در دوران معاصر مهر مراجع تقلید
ایرانی هیچگاه نام پدر را در بر نداشته و حتی مهر آیتالله روحالله خمینی نیز
«روحالله الموسوی الخمینی» بر آن حک شده بود.
ادبیات آخر زمانی تولید شده در سالهای اخیر ایران ،بسیار فربه است و
از وبالگ و مقاله و کتاب تا کنفرانس بینالمللی و سخنرانی و وعظ و گفتارهای
رادیویی و تلویزیونی را در برمیگیرد .شاید در تاریخ تشیع گفتار آخر زمان این
اندازه مجال خودنمایی نیافته بود .انتشار دهها مجلۀ «مهدوی» و تأسیس دهها
بنیاد و نهاد مربوط به مهدویت از ويژگیهای دهۀ اخیر جامعۀ ایران است.
دولت و سازمانهای وابسته به آن یا نهادهای حکومتی ،ساالنه میلیاردها تومان
برای نشر و تبلیغات آموزههای مهدیباورانه و آخر زمانی هزینه میکنند .بخش
عمدهای از ادبیات و نهادهای آخر زمانی وابسته به حکومت است؛ اما همۀ آن
در انحصار دولت نیست .برخی جریانهای آخر زمانی موازی جریان دولتیاند یا
در برابر آن قرار دارند.
نجاتدهنده :مهدی
مهدی ،نجاتدهندهای که پس از آشوب و زلزالی عظیم در طبیعت و جامعه،
حکومت جهانی را مستقر میکند ،انگارهای است اسالمی .عموم سنیان نیز به
ظهور مهدی در آخر زمان باور دارند .مهدی اهل سنت که وعدۀ پیامبر است در

آخر زمان چونان گفتاری سیاسی

397

آخر زمان به دنیا خواهد آمد .او از سالله و عترت پیامبر است ،اما آنگونه که
محییالدین ابن عربی شرح میدهد «نه از ساللۀ حسانی و جسمانی پیامبر که
از ساللۀ اعراق و اخالق او 12».بسیاری از اهل سنت ،مانند ابن خلدون ،شیعیان
دوازده امامی را غالی یا اهل غلو در حق امامان خود میدانند؛ از جمله به سبب
اعتقاد به وجود و زنده بودن محمد بن حسن عسکری ،امام دوازدهم آنان که
مهدی لقب دارد «و در سرداب خانهاش در شهر حله وارد شد و وقتی با مادرش
بازداشت شد ،در آن سرداب غایب شد و در آخر زمان ظهور میکند و سرزمین
13
را سراسر از عدل می کند».
«نجاتدهنده» در تاریخ اسالم شکلهای گوناگونی داشته است .ایدۀ
«نجاتدهنده» در پیوندی یکراست با مفهوم «رستگاری» در این دین است.
برداشت شیعه و اهل تسنن دربارۀ رستگاری با یکدیگر تفاوت دارد .دستکم
در شاخۀ دوازده امامی شیعه ،رستگاری بدون ایمان به امام معصوم ممکن
زمان خود را نشناسد و از جهان
نیست .در حدیث شیعه آمده "کسی که امام ِ
دیده فروبندد ،به مرگ جاهلی مرده است "،یعنی مسلمان نیست .در تشیع
رستگاری از طریق امام معصوم زنده و شناسایی و ایمان بدو ممکن میشود.
تصویر مسیح در سنت مسیحی به شکلی جالب بر سنت شیعی اثر نهاده است.
ترکیب حسین بن علی و مهدی ،امامان سوم و دوازدهم ،بازتابی است از انگارۀ
مسیح .مصائب حسین یادآور مصائب مسیح است و همانگونه که مسیح رنج
کشید تا بشریت را رستگار کند ،رنج حسین نیز شیعیان را رستگار میکند و
قطرۀ اشکی به سوگ او یا نماز بر خاک تربت او اثری اعجازآمیز در شستن و
رفتن گناهان دارد .از سوی دیگر بازگشت مسیح پیش از پایان زمان در داستان
مهدی بازتابیده است .در تشیع دوازده امامی ،رستگاری جز با ایمان به امام
دوازدهم و ظهور او معنا ندارد .رابطۀ امام و خدا در سنت شیعۀ دوازده امامی-
دستکم در بسیاری دورهها – بسیار شبیه به رابطۀ مسیح و پدر است .وانگهی،
بر خالف اسالم سنی که طبقۀ علما در آن توجیهی االهیاتی ندارد ،روحانیت در
تشیع بهتدریج – همانند مسیحیت – تبیینی االهیاتی یافته است .فقیه ،صرفاً
کارشناس فقه نیست؛ بلکه نائب امام نیز هست؛ نیابتی که در رشتۀ طولی خود
به رأس هرم هستی – خدا – میرسد .در اسالم سنی ،مفهوم رستگاری این
اندازه با انگارۀ «نجاتدهنده» و مهدی گرهخورده نیست .با این همه ،باید تأکید
کرد که مفهوم نجاتدهنده خود تاریخی است و هنوز پژوهشهای جامع دربارۀ
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تاریخ این مفهوم در اسالم در دست نیست.
ادبیات آخر زمانی معاصر اهل تسنن بسی فربهتر از همتای خود در ایران
است .در این ادبیات نیز شوق و شور فراوانی برای پیشبینی آینده و تطبیق
نشانههای یادشده در ِ
سنت آخر زمانی بر روزگار کنونی دیده میشود .برای
نمونه ،در سالهای اخیر ،بر سر تعیین مصداق سید هاشمی یا سید خراسانی
نویسندگان آخر زمانی شیعی و سنی اختالف نظر هست .نویسندگان
در میان
ِ
سنیمذهب مخالف تطبیق انحصاری بیشتر روایتهای اسالمی آخر زمان بر
ایران و شخصیتهای ایرانی هستند .منصور عبدالحکیم ،یکی از این دست
نویسندگان در کتاب سفیانی؛ صدام دیگری در آستانۀ ظهور مینويسد:
منحصر کردن اینان [صاحبان پرچم سیاه که جنگجویان رکاب مهدیاند] که ب رای
یاری دین از شرق م یآيند به دولت ای ران ،بخشی از تبلیغات شیعیان ب رای مذهب
و دولت خود است .مهدی وقتی م یآيد مهدی شیعی نیست؛ بلکه شیعیان و اهل
سنت و همۀ ف رقههای اسالمی همه زیر پرچم او خ واهند بود .اکنون شیعیان در ای ران
ِ
نصرت دین و مهدی هستند؛ همان مهدی که پیامبر خدا از
م یگویند که آنان اهل
آمدن وی خبر داد .آنان به احادیث خاصی در منابع خود استدالل م یکنند و ه مچنین
پارهای احادیث در منابع ما که بیشترشان را یاد کردیم .آنان م یگویند رهبر کنونی
جمهوری اسالمی آیتاهلل خامنهای همان م راد احادیث از سید خ راسانی یا هاشمی
است ...با این همه م یت وان گفت که جنگی ق ریب الوقوع میان ای ران و ایاالت متحده
و دولتهای اروپایی در راه است .علت این جنگ تالش ای ران ب رای دستیابی به سالحها
و بمب هستهای است و این چیزی است که اس رائیل و آم ریکا را تهدید م یکند.
14
ظهور مهدی در پی این جنگ زودآینده خ واهد بود.

نویسنده به تفصیل دیدگاههای شیعیان ،به ويژه آرای علی کورانی ،نويسندۀ
آخر زمانی پرآوازۀ شیعی ،را در تفسیر شیعی سنت آخر زمانی اسالمی نقد و
15
رد کرده است.
انقالب ایران ،آغاز آخر زمان
در ادبیات آخر زمان ،انقالب ایران نقطۀ عطفی است که دورۀ گذار به ظهور
و حکومت جهانی مهدی را میآغازد .از ابتدای پیروزی انقالب بسیاری از
نویسندگان و پیشگویان آخر زمانی در سراسر جهان اسالم ،انقالب ایران را
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نشانۀ مهمی بر نزدیک بودن پایان جهان گرفتند .یکی از آثار اصلی در این
باره که نخست در سال  1364منتشر شد ،زمينه سازان انقالب جهانی حضرت
مهدی نام دارد .16نویسنده در بخش دوم کتاب به تفصیل دربارۀ نقش ایرانیان
در رویدادهای پیش از ظهور و اینهمانی «اهل مشرق» و «اهل خراسان»
با مردم ایران سخن گفته است .او آشکارا از سیدی حسینی یاد میکند که
«صاحب اصلی دعوت و مالک واقعی ایران است و فریاد وااسالمای او از سرزمین
ایران اسالمی از نواحی قزوین و طالقان دیلم بلند میشود و مردم را به شورش و
انقالب علیه ظلم و بیدادگری فرامیخواند» (ص .)327 .روشن است که مراد از
این شخص آیتالله روحالله خمینی است .نویسندۀ کتاب در ادامه از قم با عنوان
«پایگاه انقالب» نام میبرد و مینويسد "با توجه به شواهد و قرائن بسیاری که
در بخش دوم تحت عنوان «انقراض دولت شاهنشاهی در ایران» آوردیم و باز با
توجه به اینکه کشور اسالمی ایران تنها کشوری است که مهد خاندان رسالت
است ...به این نتیجه میرسیم که از دیدگاه روایات اسالمی در تلقی نگارنده،
قبل از ظهور مبارک حضرت مهدی ،انقالب عظیمی در خاورمیانه به وجود
میآید که این انقالب با قیام سیدی بزرگوار از دودمان اهل بیت از شهر مقدس
قم آغاز میشود و با وحدت و یکپارچگی ملت مسلمان ایران و حرکت انقالبی
جامعۀ اسالمی ،رژيم شاهنشاهی در این کشور سقوط میکند و انقالب اسالمی
پیروز میگردد" (ص .)382 .او معتقد است حتی تأسیس حوزۀ علمیۀ قم در
اوائل سدۀ بیستم در روایتی از امام صادق پیشبینی شده است .سپس به تفصیل
رویدادهای سدۀ بیستم در عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و اسراییل و ایران را
شرح میدهد که همه طبق پیشبینی روایتهای آخر زمان رخ دادهاند و بیشتر
نشانههای ظهور تحقق یافته است .او تصریح میکند «این انقالب به طور طبیعی
زمینهساز انقالب جهانی مهدی و حکومت جهانی اسالم است ...اینها که گفته
شد یک نظریه و استنباط شخصی نیست ،بلکه نتایج مجموعهای از اخبار اهل
بیت است» (ص.17)519 .
یکی از دعاهای رسمی و رایج منابر و سخنرانیها از آغاز پیروزی انقالب،
طلب از خدا برای پیوستن حکومت اسالمی ایران به حکومت جهانی مهدی
است .بیتردید یکی از مفاهیم کانونی منظومۀ فکری آیتالله خمینی ،مهدی
و آخر زمان بود .انگارۀ والیت فقیه را در صورتبندی خاص آيتالله خمينی
باید برخاسته از تفسیری عرفانی از والیت و ختم آن دانست .با ارادت ويژهای
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که آيتالله خمينی به محییالدین عربی ابراز کرده است ،میتوان حدس زد،
او به دریافت ابن عربی از والیت بسیار نزدیک بوده است .ابن عربی خود را
«اعلی خاتم والیت و ینبوع کل والیت» میدانست و مدعی نقش «ختم والیت
محمدیه» شد 18.دعوی او که او خاتم والیت محمدی و عیسی خاتم والیت کلیه
است ،شماری شیعیان مانند سید حیدر آملی و جاللالدین آشتیانی را برآشفته،
زیرا آنان «حضرت مهدی صاحب الزمان» را خاتم والیت خاصه میدانند.19
آیتالله خمینی والیت فقیه را در طول والیت «پیامبر و ائمۀ اطهار» میدانست
و اختیارات او را آنقدر وسیع میدانست که به مصلحت همۀ آنها را بیان
نمیکرد و مینوشت :باالتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمیکنم» 20.در
فصوص الحکم ،ابن عربی میان خاتم والیت محمدی و «مهدی منتظر» تمایز
میگذارد و به این ترتیب خود را از شائبۀ دعوی مهدویت میرهاند .آيتالله
خمینی نیز این معضل را ظاهراً با الهام از ابن عربی قابل حل میدانست که
فقیهی خود را حامل والیت مطلقۀ محمدی بداند در عین آنکه «مهدی»
نباشد .ابن عربی والیت خود را بر همۀ جهان و کیهان و نیز حاکمان و والیان و
رعیت نافذ میدانست.
در زمان آیتالله خمینی شایعات بسیار دربارۀ ارتباط وی با امام زمان بر
سر دهانها افتاد ،ولی خود هیچگاه شائبۀ چنین امری را آشکارا پدید نیاورد.
با این همه ،وی باور داشت که جمهوری اسالمی حکومتی است به تأیید «امام
زمان» رسیده .در نتیجه امام زمان بر جمهوری اسالمی نظارت دارد و از آن
حمایت میکند .بارها خود دعا کرد که جمهوری اسالمی مقدمۀ ظهور «امام
عصر» باشد .وی در یک سخنرانی به مناسبت نیمۀ شعبان گفت" :انتظار فرج،
انتظار قدرت اسالم است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق
پیدا بکند و مقدمات ظهور انشاءالله تهیه بشود" .در همان سخنرانی میگوید:
"در بعضی روایات  -که من حاال نمیدانم صحت و سقماش را – هست که یکی
از چیزهای مستحب این است که مؤمنین در حال انتظار اسلحه هم داشته
باشند؛ اسلحۀ مهیا نه اینکه اسلحه را بگذارند کنار و بنشینند منتظر .اسلحه
داشته باشند برای اینکه با ظلم مقابله کنند ،با جور مقابله کنند ...به همۀ ما
تکلیف است که باید مقابله کنیم با این دستگاههای ظالم؛ خصوصاً دستگاههایی
که با اساس اسالم مخالفاند" .بنابراین از نظر او مبارزۀ مسلحانه یکی از وظایف
شیعۀ منتظر است تا زمینۀ «قدرت اسالم» فراهم شود .او میافزاید" :دست
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عنایت خدای تبارک و تعالی به سر این ملت کشیده شده است و ایمان آنها
را تقویت فرموده است که یکی از عالئم ظهور بقیهالله اروحنا فداه است" .بدین
معنا ،آيتالله خمینی عالئم ظهور را در دوران خود میدید.
بنیانگذار جمهوری اسالمی سپس به نقد دیدگاههای مخالف خود دربارۀ
امام دوازدهم شیعیان و عصر انتظار میپردازد و میگوید" :ما در این وقت ،در
این عصر وظیفه داریم ...همه انتظار داریم وجود مبارک ایشان را؛ لکن با انتظار
تنها نمیشود ،بلکه با وضعی که بسیاری دارند ،انتظار نیست .اینهایی که
میگویند هر علمی بلند بشود و  /هر حکومتی /خیال کردند که هر حکومتی
باشد این بر خالف انتظار فرج است .اینها نمیفهمند چی دارند میگویند ...ما
اگر فرض میکردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند ،همه را به دیوار
میزدیم که خالف آیات قرآن است .یک دستۀ دیگری بودند که انتظار فرج را
میگفتند این است که ما کار نداشته باشیم به اینکه در جهان چه میگذرد،
بر ملتها چه میگذرد ،بر ملت ما چه میگذرد ،به این چیزها ما کار نداشته
باشیم .ما تکلیفهای خودمان را عمل میکنیم .برای جلوگیری از این امور هم
خود حضرت بیایند انشاءالله درست میکنند .ما تکلیف نداریم ...یک دستهای
میگفتند که خوب باید عالم پر معصیت بشود تا حضرت بیاد .ما باید نهی از
منکر نکنیم ،امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخواهند بکنند ،گناهها
زیاد بشود که فرج نزدیک بشود .یک دستهای از این باالتر بودند؛ میگفتند
باید دامن زد به گناهها؛ دعوت کردند مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم
بشود و حضرت – سالمالله علیه – تشریف بیاورند ...یک دستۀ دیگری بودند
که میگفتند که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشود ،این حکومت
باطل است و بر خالف اسالم است .آنها مغرور [فریبخورده] بودند؛ آنهایی
که بازیگر نبودند مغرور بودند به بعض روایاتی که وارد شده است بر این امر
که هر علمی بلند بشود قبل از ظهور حضرت ،آن َعلَمَ ،علَم باطل است .آنها
خیال کرده بودند که نه ،هر حکومتی باشد؛ در صورتی که آن روایت که هر
کس َعلَم بلند کند [مراد آن است که] هر کس َعلَم بلند کند علم مهدی ،به
عنوان مهدویت بلند کند .ما اگر دستمان میرسید ،قدرت داشتیم باید برویم
تمام ظلمها و جورها را از عالم برداریم .تکلیف شرعی ماست 21".با این تأویل
از مسألۀ مهدویت آيتالله خمینی راه تشکیل حکومت را گشود ،زیرا از نظر
او ،برای اجرای احکام اسالمی ،تشکیل حکومت به دست فقیه ضروری است و
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نمیتوان در دورۀ غیبت که ممکن است صدهزار سال دیگر طول بکشد ،اجرای
احکام شریعت را تعطیل کرد.
گذشتۀ یک آينده
پيشبینی ظهور مهدی در تاریخ اسالم پيشينهای به بلندای اندیشۀ آخر زمان
دارد .از قضا متألهان ،عارفان یا محدثانی که با قدرت سیاسی وقت ارتباط نزدیک
یا بر حاکم نفوذ معنوی داشتهاند ،بارها به قصد مشروعیت بخشیدن یا استوار
کردن پایههای نظام ،ظهور مهدی را پیشبینی کرده و حکومت وقت را به اتصال
به حکومت جهانی مهدی وعده دادهاند.
ابن عربی باور داشت مهدی منتظر در سدۀ هفتم هجری ،عصر خود
او ،ظهور میکند؛ «عصر فتنهها ،رویکردن بلیهها و محنتها» .از دیدگاه او
خیرالقرون ،قرن نخست تا سوم بود؛ زمان پیامبر ،یاران مهاجر وانصار او و نیز
دوران خلفای راشدین .اما از قرن سوم به بعد «اموری حادث شد و هوسهایی
پراکنده ،و خونهایی ریخته ،و گرگان در شهرها به یغما پرداختند و فساد فزونی
گرفت تا آنکه ستم فراوان شد و سیلاش طغیان کرد و روز عدالت خاموش شد
و شب ستم سایه گسترد ».در این عصر ،زمانۀ ابن عربی ،مهدی ظهور میکند
تا نخست زمین آکنده از ظلم و جور را از عدالت پر کند؛ دوم پس از آنکه
دینهای دروغین هر جا پایگاه یافتهاند ،دین خدا را در زمین چیره گرداند؛
سوم اختالف مذهبی میان مسلمانان را از میان ببرد و دین صحیح خداوند را
آنگونه که در روزگار رسول بود ،تقریر کند؛ و چهارم مسلمانان را که از پیروزی
بر دشمنانشان در جنگ بازماندهاند ،پیروز سازد .شناخت شرایط اجتماعی و
سیاسی دوران ابن عربی ،نشان میدهد چقدر این اهداف با نیازهای سیاسی
حکومت وقت هماهنگ بوده است.22
همچنین ،محمد هاشم آصف ،ملقب به «رستم الحکما» در تاریخ خود
یاد میکند که مالمحمد باقر مجلسی ،محدث نامبردار شیعی ،در دیباچه برخی
کتابهایش «به دالیل و براهین آیات قرآنی ،حکمهای صریح نموده که سلسلۀ
جلیلۀ ملوک صفویه ،نس ً
ال بعد نسل ،بیشک به ظهور جناب قائم آل محمد
خواهد رسید ».آصف میگوید خواندن این نوع نوشتهها سلطان حسین را از
«جادۀ جهانبانی و شاهراه خاقانی بیرون و در طریق معوج گمراهی وی را داخل
و به افسانههای باطل بیحاصل او را مغرور و مفتون» نمود و «بازار سیاستاش
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را بیرونق و ریاستاش را ضایع مطلق» کرد و در نهایت به زوال حکومت صفوی
23
و تباه شدن ملک ایران به دست محمود افغان انجامید.
در کنار سابقۀ بلند مهدویتباوری و دعوی آخر زمانی ،باید در دوران
جدید از دیانت بهائی یاد کرد که با ادعای «باب» امام زمان بودن محمد علی
باب آغاز شد و سپس به ادعای مهدویت انجامید و با بهاءالله به تأسیس دین
تازهای منجر شد.
این اشارات گسسته و کوتاه تاریخی باید هشداری باشد بر کسانی که
میپندارند دعوی آخر زمانی خرافهای است خاص شیادان یا عوامی که از اصول
االهیات و شریعت آگاهی ندارند .در سیاق فرهنگ شیعی صدها جلد کتاب
دربارۀ مهدی ،دیدار با مهدی ،24عالئم ظهور مهدی (اشراط الساعه) ،ويژگیهای
حکومت او ،رابطۀ او با شیعیان در دوران غیبت و حضور و بسیاری مسائل دیگر
میتوان یافت که به دست نامداران االهیات ،حدیث ،کالم  ،تصوف و عرفان
نوشته شده است .به واقع ،مرز کشیدن میان خرافه و «اصول اعتقادات» کار
متکلمان است نه تاریخنگاران ایدهها .از چشمانداز تاریخی ،کمتر باوری عام
دربارۀ مهدی وجود دارد که سابقهای در متون پیشینیان نداشته باشد .هم
دعوی دیدار مهدی در خواب و بیداری به وفور در کتب قدما نقل شده و هم
پیشگوییها و آیندهبینیها.
مهم اقتدار دینی است .واژۀ نبوت درالتین
پیشگویی ،يکی از عناصر ِ
( )prophetaبه معنای کسی است که – از خدا یا خدایان – خبر میدهد،
رسان االهی است ،سروش غیب و نهانگزار است .در طول تاریخ ،نه تنها
پیغام ِ
پیامبران ،که بسیاری کسان که خواهان تملک اقتدار دینی بودهاند ،کوشیدهاند
غیب آینده خبر دهند .بدون این «مکاشفۀ آينده» و دیدن فرجام تاریخ ،اقتدار
از ِ
دینی کامل نیست.
آخر زمان چیست؟
«آخر زمان» تعبیری اسالمی از اصطالحی مسیحی است :آپوکالیپس
( :)apocalypseمکاشفه يا کشف المحجوب؛ آشکارکردن آنچه پنهان است.
خدا به ويژه رازهای مربوط به آینده را که پنهان است ،بر آدمی میگشاید .این
اصطالح به واپسین کتاب عهد جدید« ،مکاشفۀ یوحنای االهی» پیوند دارد.
مکاشفۀ یوحنا در سیاقی یکسره سیاسی نوشته شده است" :دورۀ آشوبها و
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آزارگریهای سخت علیه کلیسای نوپا .زیرا این مکاشفه  ...نوشتهای است که
به اقتضای اوضاع و احوال ،برای احیا کردن و استوار ساختن روحیۀ مسیحیانی
تصنیف شده که بیگمان از روی دادن چنین آزارگری سختی علیه کلیسای آن
کسی که اظهار داشته بود" :ترسان مباشید ،من بر جهان ظفر یافتهام" دچار
لغزش شده بودند" .در چنین شرایطی است که یوحنا با نوشتن مکاشفه ،نبرد
میان حق و باطل را تصویر میکند و پایان جهان را نزدیک میخواند و حق را
پیروز میبیند و روز نزدیک نجات را بشارت میدهد؛ «آنگاه که خدا [مسیح]
میآيد تا قوم خود را از دست ستمگران برهاند و دگر بار ایشان را نه تنها آزادی
بخشد ،بلکه بر دشمنانشان قدرت و چیرگی عطا کند» .25فراموش نکنیم که
«انجیل» خود به معنای بشارت است؛ بشارت آمدن منجی و تحقق ملکوت
خداوند 26.مسیح ،بنیادگذار کیشی معادگرا ( )eschatologicalبود؛ باور ژرف
جهان موجود ویران خواهد شد و جهانی تازه ،بهتر و کامل جای آن
به اینکه
ِ
27
را خواهد گرفت  .درکی که از عدالت در این دین وجود دارد نیز با تصور آخر
زمان و معاد پیوند میخورد.
از این سو ،امام دوازدهم شیعیان از آغاز مسألهای سیاسی بوده است.
اثبات وجود تاریخی امام دوازدهم دشوار است .به نظر میرسد عقیده به او بیشتر
بر پیشفرضی کالمی استوار است تا استداللی تاریخی .ابن قبه از متألهان شیعی
دورۀ متقدم آشکارا تأکید میورزد که فرض غیبت امام دوازدهم پیامد منطقی
ایمان به اصل امامت و ضرورت وجود امام در هر عصری است .بنابراین ،از آنجا
که امامت امام جانشین با نص و نصب امام پیشین تحقق مییابد ،به ضرورت
28
باید امام عسکری فرزندی را به امامت تعیین کرده باشد.
دربارۀ تاریخ و محل تولد او و نیز اینکه آیا کسی پیش از این غیبت او
را دیده یا نه ،میان محدثان شیعی اختالف نظر جدی وجود دارد .پیرنگ اصلی
داستان با شهادت حسین بن علی ،امام سوم شیعیان و حقانیت امامت فرزندان
او آغاز میشود؛ امری که نیاز به خونخواهی و قیام امامی علیه امویان را ناگزیر
میکرد .به ويژه ،امامان نهم و دهم و یازدهم که از نظر سیاسی فعال نبودند و
به اصطالح «قائم» قلمداد نمیشدند ،به دالئل گوناگون ،آماج انتقاد بسیاری از
شیعیان قرار داشتند .درگذشت امام یازدهم بحرانی سیاسی را در میان جماعت
شیعه پدیدآورد :آیا امام فرزندی دارد؟ اگر دارد چرا تا کنون دیده نشده؟ مبادا
که او امام واقعی نبوده باشد؟ از نظر آنان امام واقعی نمیتوانست درگذرد بدون

آخر زمان چونان گفتاری سیاسی

405

آنکه جانشین خود را تعیین کند .وجود امام دوازدهم و غیبت او پس از آن
طرح شد که شیعیان بسیاری تشیع را ترک گفتند و شیعیانی نیز پراکنده شدند
و يأس و سرگردانی جماعت شیعه را شکننده کرده بود .ایدۀ غیبت امام به طرز
29
معجزهآسایی شیعه را از زوال رهانید.
با این همه ،به تدریج ایدۀ غیبت مشکلساز شد .هم در مسیحیت هم
در تشیع ،مسألۀ غیاب منجی و انتظار برای بازگشت او االهیات را دچار بحرانی
دائمی کرد .اگر مسیحشناسی ( )christologyرکنی اساسی در االهیات مسیحی
است ،مهدویت هم ستون بنیادی خیمۀ االهیات شیعۀ دوازد ه امامی است و
طرح مسألۀ توحید ،عدل ،نبوت ،امامت و معاد بدون آن ناقص است .مهدی و
مسیح به شکل ناسازهواری ( )paradoxicalهم عنصر بحرانزای االهیات و هم
کانون قوامبخش آن هستند.
با خواندن میراث اولیۀ مسیحی و شیعی هر دو درمییابیم که نه مسیح
نه مهدی ،هیچ یک قرار نبود که این اندازه در بازگشتن تأخیر کنند .مسیحیان
و شیعیان اولیه گمان داشتند که مسیح و نیز مهدی به زودی ظهور خواهند کرد
و جهان به پایان خواهد رسید و عدالت برقرار خواهد شد و یوم الدین ،یا روز
داوری را خواهند دید .همانگونه که هانس بلومنبرگ میگوید خاستگاه عصر
جدید ،پایان سدههای میانی و آغاز سکوالریسم آن بود که بشر دریافت جهان
به این زودیها به پایان نمیرسد .حس ناپایداری و ویرانی قریبالوقوع عالم،
جای خود را به اعتماد به ثبات این جهان داد و در نتیجه زمینۀ ظهور نظریههای
مدرن دربارۀ «دولت» فراهم شد.30
در آغاز شکلگیری عهد صفوی ،وضعیت مشابهی را – اگرچه به شکلی
بسیار خفیفتر – میتوان در میان متألهان شیعی دید .در این دوران نظریۀ
منفعالنۀ انتظار ظهور و مشروع نبودن حکومت پیش از ظهور مهدی ،برای
نخستین بار با چالش برخی فقیهان روبهرو میشود .سنیان تا آن هنگام شیعیان
را به دلیل تعطیل احکام شریعت در زمان غیبت طعن میزدند .شیخ علی
کرکی ،با طرح نظریۀ نیابت فقیه از احکام ،برخی از احکام سیاسی شریعت مانند
نماز جمعه را در زمان غیبت مجاز شمرد و نوشت" :مجتهد جامع شرایط در
همۀ اختیارات امام از او نیابت دارد مگر در جهاد" .این دیدگا ِه انقالبی که با نقد
صریح فقیهان دیگر از جمله شیخ ابراهیم قطیفی رویارو شد به تدریج زمینه را
31
برای رشد نظریۀ والیت فقیه فراهم چید.
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در تشیع ،به طول انجامیدن عصر غیبت ،فقیهان را ناگزیر کرد پس
از هفت قرن ،اصل اجتهاد و کاربرد عقل در فهم شریعت را بپذیرند .از عصر
صفوی به بعد ،به ويژه پس از قلع و قمع خونین اخباریان ،فقه به سمت
عقالنیتر شدن اصول خود پیش رفت و از اعتماد به خبر واحد کاست .این
نتیجۀ روشن يأس تاریخی از پدیدارشدن زودهنگام مهدی و نیاز زمانه به حل
پرسشهای فقهی بود.
هر چه فقیهان شیعه به اندیشۀ تشکیل حکومت اسالمی نزدیک
میشوند ،از نظریۀ سنتی شیعه دربارۀ دوران انتظار فاصله میگیرند و به
تعبیری «دنیوی»تر و سکوالرتر میشوند .در این چرخش به سمت دنیویت،
همانگونه که در سخنان آیتالله خمینی دیدیم ،معنای آخر زمان ،انتظار فرج
و زمینهسازی برای ظهور نیز تغییر میکند.
آخر زمان ،تجدد و تکنیک
بسته به آنکه عناصر اصلی اندیشۀ آخر زمان را چگونه تعریف کنیم ،دائرۀ
معنایی آن تنگ یا گسترده میشود .نورمن کوئن ،پنج ويژگی مشترک برای
جریانهای آخر زمانی یا هزارهگرا ( )millenarianبرشمرده است :نخست آنکه
جریان آخر زمانی ،جماعتگراست و جماعتی از مؤمنان را طلب میکند که
بدان باور داشته باشند .دوم آنکه زمینی است؛ یعنی جماعتی باور دارند که آخر
زمان بر روی زمین تحقق مییابد نه به صورت وعدههای اخروی و پس از زندگی
اینجهانی .سوم آنکه قریبالوقوع است و زود و ناگهان سر خواهد رسید .چهارم
آنکه سراسری است؛ يعنی نه تنها زندگی زمینی را بهبود میبخشد که آن را
به بهترین زندگی متحول میگرداند .پنجم آنکه معجزهآمیز است و با قدرت
32
االهی وعدههای خود را بر روی زمین متحقق میکند.
جان گری ،فیلسوف بریتانیایی ،میاندیشد همۀ جریانهای انقالبی
مدرن آخر زمانی هستند با این تفاوت که به جای قدرت االهی ،نیروی
آدمی را مینشانند؛ اما با همان خوشبینی از امکان ویران کردن جهان و
نظم موجود و برقراری جهانی تازه و نظمی یکسره دیگر سخن میگویند.
او حتی فلسفۀ روشنگری را نیز نسخۀ عرفیشدۀ اندیشۀ آخر زمانی مسیحی
میداند ،چه رسد به ایدئولوژیهای سدۀ بیستم چون مارکسیسم ،فاشیسم و
بنیادگرایی اسالمی.
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از دیدگاه گری ،زرتشتیان خود مردمانی آرام و صلحدوست هستند ،اما
آيين زرتشت با پیش کشیدن دوگانۀ نیک و بد و جدال آن دو قطب مخالف،
بنیاد نظری خشونت را در تاریخ پی ریخته است .او میگوید مسألۀ شر یکی
از کانونهای اصلی اندیشۀ آخر زمانی است که اندیشمندان عرفی مدرن به
همان اندازه دلمشغول آن هستند که متألهان مسیحی .از نظر او ،اندیشمندان
روشنگری باز در دامی افتادند که مسیحیت گسترده بود :نگریستن به تاریخ
همچون آوردگاه نبرد خیر و شر؛ روشنی و تاریکی 33.اما نکتۀ مهم دیگر در
تأویل او از آخر زمان آن است که بر خالف اندیشۀ سنتی – مذهبی آخر زمان،
آخر زمانیهای مدرن که همان انقالبیها هستند اوالً نقش عمل آدمی را در
تعجیل فرج و نزدیکتر کردن آخر زمان پررنگ میکنند و ثانیاً خشونت و ارعاب
را برای تحقق آخر زمان و آرمانشهر ضروری میدانند و ثالثاً پیشرفت علمی و
تکنولوژيک را برای تحقق وعدههای االهی يا آرمانشهری و آخر زمانی سودمند
میانگارند .از دوران مدرن به بعد است که عصر کشتار جمعی آغاز میشود ،ترور
نقشی در مقام ابزار تعلیم و مهندسی اجتماعی مییابد و خشونت رهاییبخش
قلمداد میشود 34.در ِ
سنت گذشته ،خشونت برای حفظ قدرت خودکامه به کار
گرفته میشد ،اما در دست انقالبیها خشونت ابزاری ضروری و مشروع برای
آزادی و رهایی بشریت است.
مهندسان آخر زمان
اگر مسلمانی تنها به نزدیک بودن پایان جهان و آخر زمان و ظهور مهدی باور
داشته باشد و از یک پیشگویی ساده فراتر نرود ،نه بدعتی پایه گذاشته ،نه سخن
بدیعی گفته است .در طول تاریخ تشیع ،هزاران کس ،پرآوازه یا ناشناخته چنین
دعویهایی کردهاند و با سپری شدن عصرشان ،نام و گزافهگوییشان فراموش
شده است .اما اگر فرض کنیم که جریان تحت رهبری محمود احمدینژاد ،اوالً
به ضرورت عمل انسانی در تعجیل فرج باور دارد و ثانیاً اعمال خشونت را برای
زمینهسازی ظهور مهدی الزم و مشروع میداند و ثالثاً بهرهگیری از واپسین
دستاوردهای تکنولوژيک (از جمله انرژی هستهای) را برای تحقق آرمانهای
آخر زمانی خود سودمند و بلکه واجب میانگارد ،با مسألهای بس بسیار جدی
مواجه هستیم .به سخن دیگر ،آخر زمانیهای سنتی برای کسانی که آخر زمانی
نمیانديشند ،میتوانند جدی نباشند« .ایدۀ پایان جهان جدی است ،به ويژه
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برای کسانی که زمینۀ این پایان را فراهم میآورند و خود را برای وقوع آن
آماده میکنند» 35و بیدرنگ باید افزود حتی کسانی که به پایان نزدیک جهان
و امکان نابود کردن نظم موجود و برقرار کردن نظم متعالی و آرمانی تازه باور
ندارند ،نیز ناگزیرند آخر زمانیهای مدرن را جدی بگیرند.
آخر زمانیهای مدرن ،گرایش مسلط در منظومههای جریانهای آخر
مسیحی انجیلباور آمریکایی تا آخر زمانیهای
زمانی هستند؛ از آخر زمانیهای
ِ
جهادگرای هوادار القاعده .آنگونه که ژان پير فیلیو میگوید آنها در عصری
میزیند که «نظمی آخر زمانی» دارد و در پیشبینی آینده با یکدیگر رقابتی
تبیینناشدنی دارند .تاریخنگار میتواند نزاع آشکاری میان آخرزمانگراییهای
مختلف را در آینۀ روزگار کنونی بازشناسد .از نظر فیلیو ،دو ويژگی برجسته این
ِ
فروکاست
گرایشهای آخر زمانی را از آخرزمانیهای پیشین متمایز میکند:
ِ
فرهنگ تودهای بدون
بخش عمدهای از تولید انگارههای آخر زمانی به خرده
هیچ عالقهای به صورتبندی مفهومی این انگارهها و دیگری مبالغه در اهمیت
سیاسی سویههای منفی و ویرانگر مهدیباوری ( 36.)messianismبدل شدن
آخر زمانباوری به فرهنگ تودهای بخشی از جامعه ،در مجموعۀ بیسابقۀ
تولیدات فرهنگی از ادبیات کودک و نوجوان تا انواع هنرها و نیز رسانهها دیدنی
است.
در پهنۀ جهان اسالم ،آخر زمانیهای مدرن یا فعال (که به نقش عمل
انسانی در تعجیل فرج مهدی باور دارند) به سال  1979تبار میبرند؛ نه تنها به
خاطر انقالب ایران که در آغاز این سال روی داد ،بلکه به دلیل تصرف مکه به
دست گروهی به رهبری فردی مدعی مهدویت به نام جهیمن العتبی37.سپس
حملۀ نظامی شوروی به افغانستان (از نظر آخر زمانیها همان خراسان یادشده
در روایتهای ظهور)ِ ،
جنگ هشت سالۀ ایران و عراق ،حملۀ نظامی آمریکا به
افغانستان و سپس عراق همه ،برای آخر زمانیها ،شواهد و نشانههای آشکار و
نیرومند آغاز پایان جهان گرفته شدند .آخر زمانیها بخش عمدهای از جهادگرایان
سنی را شکل میدهند که در پی مبارزه با آمریکا و ساقط کردن دولت اسراییل
38
و سپس برقراری حکومت جهانی خلیفهای واحد به نام مهدی هستند.
آخر زمانیها ،در نگاهی کلی ،در میان متألهان و فقیهان و روحانیان
بلندپایه ،موقعیتی معتبر ندارند .هرچه آخر زمانیها تصویر دقیقتر و پیشبینی
جزئیتر از پایان جهان به دست دهند ،اعتبار خود را بیشتر به مخاطره
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انداختهاند .معموالً نهاد رسمی روحانیت و مرجعیت دیدگاهی مبهم دربارۀ
تاریخ دقیق آخر زمان دارد و به آخر زمانیهای پرشور چندان اعتنا نمیکند و
دعاوی آنان را در بسیاری موارد رد میکند .کتابهای آخر زمانیها ،یا از سوی
عالمان دینی نادیده گرفته میشود یا نفی و طرد میگردد .به دشواری میتوان
عالمی محقق و معتبر را یافت که کتابی بنویسد دربارۀ اینکه جهان در آستانۀ
پایان است 39.نوشتههای آخر زمانیها را معموالً ناشران معتبر چاپ و پخش
نمیکنند .معموالً نثر آنان بد ،زمخت و پر از خطاهای دستوری است .آنها
مدام در معرض رسواییاند؛ زیرا پیشبینیهایشان مدام غلط از آب درمیآید.
اما همانگونه که دیوید کوک میگوید ادبیات آخر زمانی ،قلمرو بسیار مهمی
برای پژوهش است ،به دالیل مختلف؛ از جمله به سبب آنکه که این ادبیات
به سرعت در حال تصرف بخشی از حوزۀ تفسیر قرآن و نیز اندیشۀ دینی
و سیاسی مدرن مسلمانان است« .باورهای مسلمانان دربارۀ پایان جهان در
نهایت بازتابندۀ دیدگا ِه آنان دربارۀ خود و مسیری است که جامعهشان در پیش
گرفته و همچنین چالشهایی که جامعۀ اسالمی در برابر دارد و شیوههایی که
برای چیرگی بر این چالشها برگزیده است» 40.کوک میافزاید نویسندگانی
که صادقانه به پایان قریب جهان باور دارند شاید بیش از بسیاری دیگر ایدهها،
هراسها ،نیازها و هوسهای مکنون در جامعۀ خود را آشکار میکنند .هر چه
آنان حس میکنند به پایان جهان نزدیکتر میشوند ،بر چهرههای پنهان جامعه
و فرهنگ خود که پیشتر تاریک و ناشناخته بود ،نور میافشانند.
ِ
تحوالت
آخر زمانیها ،اغلب جریانهایی حاشیهای هستند ،اما در فرایند
فرهنگی و دینی جامعه نقشی بنیادی بازی میکنند و در شکلدادن به طرز
بینش دینی تودههای دور از تعالیم رسمی دین سهم عمدهای دارند .آخر
زمانیها که در پی دریافت و تأویل تازهای از متون دینی هستند ،عامل مهمی
در گسستن تودهها از مراجع رسمی دیناند؛ مراجعی که برداشتی محافظهکارانه
از دین دارند و به تأویلهای تازه روی خوش نشان نمیدهند .مراجع رسمی
دین ،معموالً به رویدادهای روزمره واکنش نشان نمیدهند و نظام فکری آنها
از تحوالت سیاسی و اجتماعی و تاریخی دچار تاب و تنش چندانی نمیشود،
در حالی که رویکرد آخر زمانی به طور مشخص ،پاسخی به نیازهای سیاسی و
اجتماعی دوران است ،از آن تأثیر میپذیرد و بر آن اثر میگذارد .بر خالف نهاد
رسمی دین ،آخر زمانیها در واکنش به محیط خود چابک و چیرهدستاند.
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آخر زمانیها به جهان پیرامون خود حساساند و نقشی پیامبرانه برای خود
قائل هستند.
آمادگی برای مدیریت جهان
احمدینژاد جهان را به پایان خود نزدیک میداند و باور دارد باید برای مدیریت
41
جهان آماده شد .او باور دارد در حال حاضر کشور را امام زمان مدیریت میکند.
هواداران حکومتی و نظامی او باور دارند حکومت او مقدمۀ ظهور امام دوازدهم
شیعه است 42.محمود احمدینژاد بارها از زوال نزدیک دولت اسراییل و دولت
آمریکا و برقراری حکومت عدل و صلح جهانی به دست انسانی صالح سخن گفته
است.
پرسش اصلی در این میان آن است که محمود احمدینژاد یا گروهی
که وی رهبری میکند ،چه نقشی برای عامل انسانی در تعجیل فرج مهدی
باور دارند؟ آیا معتقدند تملک تکنولوژی هستهای یا توانایی ساخت تسلیحات
هستهای میتواند بازگشت مهدی را تعجیل کند؟ آیا آنان در پی به دست آوردن
سالحهای کشتار جمعی برای قراردادن آنها در اختیار مهدی هستند؟ آیا قصد
دارند توانایی خود را در جنگهای نامتقارن باال برند تا در موقعیت مناسب،
منافع غرب و متحدان منطقهای آن را تهدید کنند؟ آیا ارتباط ایران با گروههای
مسلح تندرو در خاورمیانه در چارچوب ایدئولوژی آخر زمانی میگنجد؟ آیا این
گروه به نابودکردن اسراییل در مقام یکی از تکالیف شیعیان برای فراهم کردن
زمینۀ ظهور مهدی میاندیشد؟ پاسخ این پرسشها اگر مثبت باشد ،جهانی
در دردسر و بغرنج است؛ اما یافتن جوابی سرراست برای این پرسشها به هیچ
روی آسان نیست .واقعیت این است که حتی اگر پاسخ این رشته پرسشها
«آری» نیز باشد ،شرایط اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران به باورمندان آنها
اجازه نمیدهد عقائد خود را آشکارا بیان کنند .در نتیجه ،هالۀ ابهامی گرد گروه
احمدینژاد و ایدئولوژی آخر زمانی آنها برجا میماند.
جدا از اقوال پراکندۀ مسئوالن جمهوری اسالمی در اینباره ،به نظر
میرسد ،دستکم ،سه موسسۀ مشخص نقش اصلی را در تدوین ایدئولوژی
محمود احمدینژاد دارند« :موسسۀ آموزشی-پژوهشی امام خمینی» به مدیریت
محمد تقی مصباح یزدی« ،فرهنگستان علوم اسالمی» ،بنیادگذاشتۀ سید
منیرالدین حسینی شیرازی 43و «موسسۀ آیندۀ روشن» ،بنیادنهاده شده با
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بودجۀ شهرداری تهران در زمان شهرداری محمود احمدینژاد .شعبۀ اصلی هر
سه موسسه در قم قرار دارد.
محمد تقی مصباح یزدی در کتابی با عنوان «آفتاب والیت» ،وعدۀ زوال
قریبالوقوع آمریکا را میدهد (ص )123.و وظائف شیعیان در عصر غیبت را
چنین برمیشمرد" :حفظ نظام اسالمی با تمام توان و حمایت همهجانبه از
رهبر معظم انقالب" (صص .)127-130.او «حکومت اسالمی ایران را جلوهای
از والیت امام زمان» (ص )146 .توصیف میکند .به نوشتۀ او« ،وظیفۀ شیعیان
در مقابله با دشمنان»« ،دوری از فتنهها و شبهههای کفرآمیز ،اعالن بیزاری و
دشمنی [با دشمنان خدا] ،سازشناپذیری ،ایمان به قدرت و یاری االهی» است
(صص .)216 -222 .در هیچ کجای این کتاب جنگیدن با کافران یا فتح جهان
یا نابود کردن کشوری چونان تکلیفی واجب بر شیعیان برای تعجیل ظهور
مهدی نیامده است.
در آثار نشریافته از فرهنگستان علوم اسالمی و نیز موسسۀ آیندۀ روشن
نیز نشانی از این رویکرد جهادگرایانه دیده نمیشود .مسألۀ وظیفۀ شیعیان یا
حکومت شیعی در دوران غیبت به اجرای احکام شریعت و دعا برای فرج محدود
شده است 44.دیدگاههای فرهنگستان علوم اسالمی ،برنامۀ عمل دولت محمود
احمدینژاد در قلمرو اقتصاد و فرهنگ است .هدف تأسیس این فرهنگستان
«مهندسی تمدن بر پایۀ روش و تفکر اسالم است» 45.برای نمونه فرهنگستان
منتقد مفهوم «اصالت وجود» مالصدراست و به «اصالت والیت» باور دارد و
علوم ،حتی علوم دقیقه مانند ریاضیات ،را به اسالمی و غیراسالمی تقسیم
میکند .این فرهنگستان نقشی اساسی در برنامۀ اسالمی کردن دانشگاهها،
46
آموزش و پرورش و اساساً نهادهای فرهنگی کشور دارد.
فرهنگستان علوم اسالمی ،موسسۀ دیگری را پدیدآورده با نام «موسسۀ
مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم» .به گفتۀ سید محمد محسن دعایی،
مدیر آن" ،رسالت اصلی موسسه بر اساس رهنمود رهبر معظم انقالب ،ارائۀ
نظریات دینی به صورت عملیاتی در قالب سیستمهای قابل رقابت با سیستمهای
بشری با هدف فعالسازی مدیریت دینی در زندگی جهانی است" 47.به گفتۀ
آقای دعایی ،این موسسه با معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری همکاری
رسمی دارد .کارشناسان این موسسه باور دارند «تغییر محوری» در برنامۀ پنجم
دولت باید «تغییر نگرش به عدل» ،از «عدل صرفاً قراردادی یا صرفاً اجتماعی»
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به «عدل شبکهای» است .مقصود از عدل شبکهای« ،تعیین کمیت و کیفیتی از
48
ارتباط هر موضوع با دیگر موضوعات در شبکۀ هستی است».
انجمن حجتیه؛ از واقعیت تا افسانه
بر خالف آنچه در رسانههای فارسی و همچنین از سوی پارهای اصالحطلبان
حکومتی رواج یافته است 49،جریان آخر زمانی احمدینژاد هیچ نسبتی با
منظومۀ فکری انجمن حجتیه ندارد .این اتهام از دو امر ریشه میگیرد :نخست
آنکه ،برخی میان آخر زمانگرایی به معنای عام و تفکر انجمن حجتیه تمایزی
نمینهند؛ در حالی که جریان انجمن حجتیه یکی از گرایشهای آخر زمانی در
ایران نیمۀ دوم سدۀ بیستم است .گرایشهای آخر زمانی در ایران تنوع وسیعی
دارند و همه در چارچوب فکری و عملی انجمن حجتیه محدود نمیشوند.
دوم آنکه ،عنوان «انجمن حجتیه» در ادبیات انقالبی روحانیان برچسبی برای
سرکوب بخشی از مذهبیهاست .در نتیجه ،لقب «حجتیهای» چونان ابزاری
برای طرد یک گروه از فضای عمومی و سیاسی به کار برده میشود .کاربرد این
لقب در سالهای گذشته و به ويژه از زبان برخی اصالحطلبان انگیزهای سیاسی
داشته است.
انجمن خیریۀ حجتیۀ مهدویه ،در سال  1332و پس از کودتای بیست و
هشت مرداد به دست شیخ محمود توالیی حلبی بنیاد نهاد شد 50.بنیادگذار این
انجمن از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی در مشهد بود که از پدران بنیادگذار
مکتب تفکیک به شمار میرود .هواداران مکتب تفکیک جایگاهی کانونی به
مفهوم «والیت» و میراث امامان شیعه میدهند و فلسفه را به دلیل وارداتی
بودن آن رد میکنند .مکتب تفکیک یکی از اشکال اخباریگری در عصر جدید
است.
هدف اعالمشدۀ انجمن حجتیه ،مبارزه با بهائیت بود و از آنجا
که مشروعیت نظام سلطنت در ایران به هویت شیعی آن بستگی داشت،
بهائیتستیزی یا تظاهر به آن در چارچوب فرایند مشروعیتبخشی به نظام
سلطنت میگنجید 51.از همین رو ،این گروه آزادی فراوانی برای پیشبرد فعالیت
خود در دهههای پیش از انقالب داشتند .انجمن حجتیه ،با تقلید از الگوی
سازمان مخفی دیانت بهایی در ایران ،سازماندهی پیچیده و مخفی داشت و
اکثر قریب به اتفاق اعضای آن را جوانان دبیرستانی و دانشگاهی طبقۀ متوسط
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شهری تشکیل میدادند .انجمن حجتیه نقشی زیربنایی در کادرسازی نیروهای
مذهبی پیش از انقالب داشت و بسیاری از اعضای آن در آستانۀ انقالب از آن
جدا و به امواج انقالبی پیوستند و حتی برخی از آنان پس از انقالب در کرسی
منصبهای دولتی نشستند.
بیتردید انجمن حجتیه به هیچ روی باور نداشت گسترش فساد موجب
تعجیل ظهور امام دوازدهم شیعه میشود .اما از آنجا که تنها حکومت مشروع
اسالمی را با حضور امام معصوم ممکن میدانست ،از سوی انقالبیها و در صدر
آنها آیتالله خمینی از موانع پیشرفت انقالب قلمداد شد .به طور طبیعی ،انجمن
با مفهوم والیت فقیه به صورتی که آیتالله خمینی آن را پرورد ،نمیتوانست
کنار آید.
انجمن حجتیه با پیروزی انقالب و رهبری آیتالله خمینی ،شکستی
سرنوشتساز را پذیرفت و سرانجام به طور رسمی در سال  1362تعطیل شد.
اما دو گروه «خط امامی»ها و نیز حزب توده ،طی دو دهۀ اخیر مدام از حضور
پنهان اعضای این انجمن در حکومت سخن گفتهاند .برای این عده ،انجمن
حجتیه ،نقش همان «فراماسونری» را در نظریۀ توطئ ه بازی میکند 52.مقامات
اطالعاتی جمهوری اسالمی بارها از دستگیری برخی از اعضای انجمن حجتیه
خبر دادهاند ،ولی اتهام این اشخاص بیش از هر چیز ،فعالیت تبلیغاتی علیه اهل
53
سنت بوده است.
سعید حجاریان در مقالۀ کوتاهی به مقایسۀ ایدئولوژی انجمن حجتیه و
ایدئولوژی آخر زمانیهای جدید ،گروه احمدینژاد ،دست زده است .از دیدگاه
او «انجمن حجتیه ،جریانی مدرن بود و اعضایش عمدتاً تحصیلکرده و خوش
برخورد و بیشتر متعلق به طبقۀ متوسط بود ...جریان «مادون انجمن» اما برآمده
از از طبقات سنتی و خرده بورژوا بود» .حجاریان به درستی ریشۀ تاریخی گروه
احمدینژاد را در جریانهایی مانند فدائیان اسالم و گروه موتلفه جستوجو
میکند .این طیف مذهبی ،نگاهی سلفی دارند «یعنی یوتوپیای آنها در گذشته
بود و به دنبال احیای سنت سلف صالح و میراث شیعی بودند .بر خالف گروههایی
مثل انجمن حجتیه که عموماً تکاملگرا بودهاند ،بویی از مفهوم تکامل نبردهاند
و ایدههای اسپنسر و گیزو و داروین گویی بر آنها تأثیری نگذاشته است .به
اشتباه آنها را اصولگرا مینامند؛ چرا که آنها در روش عمدتاً بنیادگرا هستند
و اصولگرا به جریانی اطالق میشود که معتقد به پرنسیپ و اصولی خاص
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در عمل باشد .انجمن حجتیهایها جبری مسلک بودند و بنابراین میگفتند
که منجی باید در انتهای پروسۀ تکامل بیاید .در برابر آنها ،جنبش چریکی،
منجیگرایی را نه یک پروسه که یک پروژه میدانست .انجمنیها مثل مارکس
بودند و چریکها مثل لنین و مائو و کاسترو .گروههای مادون انجمن [فدائیان
اسالم ،موتلفه و گروه احمدینژاد] اما اص ً
ال به چنین بحثهایی نمیرسند و این
54
حرفها و تفاوتها را نمیفهمند».
به هر روی ،تفاوتی عمده میان ایدئولوژی انجمن حجتیه و ایدئولوژی
آخر زمانیهای جدید در نوع وظایف شیعیان در عصر غیبت است .انجمن
حجتیه ،سازمانی محافظهکار و نیز از نظر اقتصادی و سیاسی ضدمارکسیسم
بود که ایدۀ انتظار فرج را تبلیغ میکرد و نقش چندانی برای عمل انسانی در
تعجیل ظهور مهدی نمیشناخت .آخر زمانیهای جدید انقالبی هستند و باور
دارند عمل انسانی میتواند ظهور را به تأخیر بیندازد یا تعجیل کند .همین که
در عنوان این انجمن ،لقب «حجت» به کار برده شده نه «قائم» میتواند معنادار
55
باشد.
از سوی دیگر ،اتهام وابستگی محمدتقی مصباح یزدی به انجمن حجتیه
نیز نادرست به نظر میرسد .اوالً انجمن سازمانی غیرروحانی بود و روحانی
برجستهای جز خود شیخ محمود حلبی در آن حضور نداشت و اساساً روحانی
میانپایه یا بلندپایهای را در شمار اعضای خود برنمیتافت .ثائیاً هیچ سندی
گواه ارتباط تشکیالتی میان مصباح یزدی و انجمن حجتیه در دست نیست.
ثالثاً مصباح یزدی در دهۀ چهل در انتشار نشریهای سیاسی با عنوان «انتقام»
نقش داشت که آشکارا از ناسازگاری ایدئولوژی او با مشی انجمن و نزدیکیاش
با گروههایی مانند فدائیان اسالم پرده برمیدارد .کنارهگیری مصباح یزدی از
سیاست در دهۀ پنجاه و شصت خورشیدی دالیلی جز وابستگی به انجمن
حجتیه دارد که تا کنون بررسی نشده است.
مهدی و آخر زمان ،شمشیر دولبه
ستون نگهدارندۀ کالم شیعۀ دوازده امامی ،انگارۀ امامت و مصداق عینی آن،
امام زنده است .در نتیجه مهدی در مقام امام زندهای که بیش از هزار سال است
حیات دارد و ممکن است به ارادۀ االهی صدهزاران سال دیگر نیز به زندگی خود
ادامه دهد ،مفهومی کانونی در این االهیات است .اما این بدان معنا نیست که
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طی زمان ،گرایشها و تفسیرهای االهیاتی -سیاسی یکسانی بر پایۀ این مفهوم
ساخته میشود .درست شبیه مفهوم عیسی در مسیحیت ،انگارۀ مهدی میتواند
جریانها و نگرشهای حتی باهمناسازگاری را خوراک دهد .بدین رو ،بسته به
تعریفی که از «آخر زمان» يا «مهدویتباوری» میتوان داشت ،گرایشهای
گوناگونی با این دو عنوان بازشناختنی هستند.
قدرت علمای شیعه ،به شکلی ناسازهوار ،برخاسته از مفهوم مهدی است.
بدون انگارۀ «نیابت عامه» از امام معصوم زنده ،نهاد مرجعیت و روحانیت اقتدار
دینی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خود را از دست میدهد .نه پرداخت خمس
و زکات به مجتهد روا خواهد بود نه تصدی بسیاری از امور فقهی .هانری کربن
باور داشت "اصل غیبت ،چشمهای است بینهایت و ابدی از معانی و حقایق...
تریاق قاطعی است در برابر هرگونه سموم سوسیالیزاسیون و ماتریالیزاسیون و
عامهپسند کردن اصل و حقیقت معنوی ...حقیقت غیبت اساس و بنیان اصیل
سازمان جامعۀ اسالمی است و باید  ...از هرگونه تبدیل و تحول و تجسم به
56
صور مادی و اجتماعی در سازمانهای اجتماعی مصون و محفوظ بماند".
این برداشت از مفهوم غیبت یکسره ناتاریخی است .تداوم مفهوم غیبت از
طریق سازمانهای گوناگون اجتماعی بوده که شیعیان در طول تاریخ آفریده و
گسترش دادهاند.
از آنسو ،ظهور و حضور مهدی به معنای پایان نهاد مرجعیت و روحانیت
زمان شیعی آمده است که هنگام
و خاتمۀ کار نائبان است .در روایتهای آخر ِ
ظهور مهدی ،فقهیان با وی میستیزند و اسالم او را دین تازهای میخوانند و
در نتیجه مهدی نیز با فقیهان نبرد میکند .بنابراین ،جریانهای آخرزمانی که
با شورمندی نامعمولی ایدۀ بازگشت مهدی را ترویج میکنند ،چندان خوشایند
ارباب مرجعیت و روحانیت نیستند .این جریانها و روحانیت به طور متقابل با
خوشبینی و نظر مساعد یکدیگر را نمینگرند .برای نمونه محمود احمدینژاد
و اعضای گروه او مانند اسفندیار رحیم مشائی بارها آماج انتقاد روحانیان سنتی
قرار گرفتهاند .محمود احمدینژاد سه زن را برای عضویت در کابینۀ خود
پیشنهاد کرد .او در یک سخنرانی گفت زنان میتوانند در استودیومهای ورزشی
فوتبال تماشا کنند .جواد شمقدری ،مشاور هنری رییس جمهوری در همایشی
با عنوان «انتقام ابابیل» در توجیه این سخن رییس خود گفت "این از نشانههای
آخرالزمان است که گفته شده چهرۀ واقعی و مخفی نفاق بیرون میزند...

416

ایران نامه ،سال بیست و پنجم

میدانیم که شمشیر امام زمان چقدر گردن علما را میزند" .این سخنان به هیچ
روی خوشایند روحانیت نمیتواند باشد.
مذهب مهدیبنیاد شیعه ناگزیر باید با مهدیهای «دروغین» یا مدعیان
«دروغین» ارتباط با امام زمان مبارزه کند .به واقع ،به تعبیر ماکس وبر
«متصدیان امور مقدس» در جامعۀ شیعی دوازده امامی ناگزیرند اقتصاد سیاسی
خاصی برای مهدویت تدوین و اجرا کنند .سکه ارتباط با مهدی باید در ضرابخانۀ
معتبری ضرب شود .این ضرابخانه بیشتر همان نهاد روحانیت است .برای نمونه،
باید کسانی ارتباط با مهدی داشته باشند تا وجود و حضور مهدی برای مؤمنان
اثبات شود ،اما این ارتباط را اشخاص ويژهای ،معموالً عالمان و روحانیان ،نه
مردم عادی برقرار میکنند .جز آنان ،هر ارتباطی دروغین است .ایدۀ مهدی باید
به شکل مهارشده و برنامهریزیشدهای مصرف شود و مهار آن نیز اگر در دست
نهاد رسمی دین ،روحانیت ،نباشد ،روحانیت آن جریانهای موازی یا رقیب را
حاشیهنشین میکند یا با آن میستیزد .مصرف ایدۀ مهدی از سوی جریانهای
دیگر ،میتواند حیات و بقای اقتدار دینی روحانیت را تهدید کند .از این روست
که مهدیگرایی یا آخر زمانگرایی افراطی و فعال از نظر تاریخی در جامعهای
مانند ایران نه دیرپا بوده نه در کانون جریانهای دینی قرار گرفته است .این
نشانۀ قدرت پایدار روحانیت تاکنون است .حتی روحانیانی مانند سید حسن
ابطحی در مشهد که حلقه و حوزهای آخر زمانی را رهبری میکند ،در حوزۀ
علمیه جایگا ِه ممتازی ندارند .جریان غالب روحانیت ،این اشخاص را به حاشیه
57
میراند ،اگرچه این افراد در میان «عوام» محبوبیت فراوانی مییابند.
پارهای پژوهشگران اشاره کردهاند که آخر زمانگرایی و مهدویتباوری
در جهان سنیمذهب غالباً شريعتمدار بوده و شکلی از سلفیگری و میل
بازگشت به الگوی صدر اسالم پیدا کرده است؛ در حالی که در جهان و تاریخ
تشیع ،جریانهای آخر زمانی بیشتر در برابر شریعت و نهاد آن قرار داشته و هدف
نظم مابعد حکومت جهانی مهدی
آنها گسست از نظام فقهی موجود و تأسیس ِ
بوده است 58.جریانهای ایدئولوژيک اسالمی ،چه شیعه چه سنی ،از درون نهاد
رسمی اسالم ،روحانیت ،کمتر سر برآوردهاند و در نتیجه این جریانها همواره
خود را رقیب روحانیت دیدهاند؛ اگرچه گاه رهبران آنها روحانی بودهاند .جریان
ایدئولوژيک اسالمی را طیف گستردهای از اصالحگرایی سید جمال اسدآبادی
و محمد عبده در مصر تا فدائیان اسالم در ایران و طالبان در افغانستان و
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اخوانالمسلمین در پاکستان و کشورهای خلیج میتوان توصیف کرد.
آخر زمان؛ میان االهیات و روایت
آخر زمانگرایی و مهدویتباوری منظومۀ فکری-عقیدتی منسجم و منظمی
نیست؛ سرشار از تناقضها ،ابهامها و حفرههای منطقی است .تفسیر دینی از
تاریخ ،آغاز و پایان آن ،بیش از آنکه تفسیری استداللی باشد ،روایی است .شاید
به همین سبب است که به ويژه در کالم اسالمی ،بحث تاریخی جایگا ِه چندانی
ندارد .میراث آخر زمان شیعی نیز بیش از هر چیز روایی است ،آکنده از قصهها
و پیشبینی رویدادها و حوادثی که رخ میدهند .در این میراث نباید انتظار
استدالل عقالنی بر پایۀ معیارهای عمومی داشت .از این روست که میراث آخر
زمانی ،بیرون از چارچوب االهیات قرار میگیرد و متخصصان االهیات چندان
عالقۀ آشکاری به مباحث جزیی آخر زمان ندارند و از آن سو ،نویسندگان
شورمند متون آخر زمانی نیز معموالً از متألهان نامدار عصر نیستند.
یورگن هابرماس در فصل «معترضهای دربارۀ تعیین ژانر؛ تمایز میان
فلسفه و االهیات» در کتاب گفتار فلسفی تجدد از دوگانۀ استدالل/روایت و در
پی آن منطق/سخنوری ( )rhetoricو انسجام/تناقضمندی بحث به میان آورده
است 59.در حالی که گفتار استداللی معطوف به حل مسأله و مربوط به قلمرو
شناخت است ،گفتار روایی سرشتی ادبی دارد و معطوف به آشکارکردن جهان
است .پارهای از ناقدان هابرماس فرض این دوگانه را نادرست خواندهاند .آنها
باور دارند مرز میان روایت و استدالل چنین شفاف و قطعی نیست« .داستانهای
کتاب مقدس لزوماً دربردارندۀ بحث استداللی نیستند و تالش مذبوحانه برای
مستدل کردن این داستانها از راه نقل تکهای از داستانی در ضمن استدالل ،تنها
استدالل را به اختالف عقیده فرومیکاهد .همچنین ،استداللها لزوماً روایتهای
ساختهشده نیستند و دلیلی وجود ندارد که فیلسوفان را از حل معماهای زبانی
به کمک منطق صوری باز دارد» 60.چنین ناقدانی در عین حال باور دارند که
طرح فلسفی بسیاری از فیلسوفان از جمله هابرماس در کتاب گفتار فلسفی
تجدد استوار بر روایت است .حتی اگر سنت آخر زمان سراسر روایی و سرشار
از ناسازگاریهای منطقی باشد ،تنها به دلیل تعلق آن به عالم خیال نمیتوان
دستکماش گرفتِ .
سنت آخر زمانی جایی است که تخیل دینی ،اجتماعی و
سیاسی باهم یکی میشوند و در نتیجه باید از چشماندازهای گوناگون فلسفی،
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سیاسی ،جامعهشناختی و تاریخی جدی گرفته شود .از سوی دیگر ،حتی اگر
االهیات معطوف به استدالل به نظر آید ،بسیاری از انگارههای پایۀ آن از روایت-
داستانهای مذهبی گرفته شدهاند که تاب تحلیل منطقی را ندارند.
با این همه ،برخی باور دارند که میراث آخر زمانی را نمیتوان روایی
دانست؛ بلکه این سنت بر استدالل تکیه دارد؛ گواینکه نوع این استداللها با
حجتآوریهای منطقی و فلسفی تفاوت داشته باشد .استفن اولری در کتاب
«مستدل کردن آخر زمان» مینويسد" :هنگامی که یک پیامبر یا یک تأویلگر
پیشبین در مینهد که جهان به آستانۀ پایان میرسد یا عهد صلح حکومت
جهانی نزدیک است ،او مدعایی استداللی ( )argumentativeرا پیش میگذارد؛
گزارهای که طراحی شده تا هواداری مخاطبانی را برانگیزد و باید با دالیل و
61
حجتهایی مستند شود".
نویسندۀ کتاب کوشیده است چارچوبی برای مقایسه و طبقهبندی
گونههای رنگارنگ این مدعا  -با تمرکز بر سنت آخر زمانی مسیحی  -و نیز
گونههای پرشمار دلیلها و برهانهایی که برای اثبات چنین مدعایی آورده
شده ،به دست دهد .کار اصلی او بررسی گفتارهای آخر زمانی هواداران ویلیام
میلر ( )Milleritesدر قرن نوزدهم و بنیادگرایان قرن بیستم است برای
استخراج الگوهای گفتاری و استداللی و کشف عقالنیتی که ورای آنها نهفته.
او میاندیشد وقتی میلیونها تن فریفته و باورمند به این مدعیات میشوند،
تنها نمیتوان آنها را «گسستهخرد» خواند و کار را آسان گرفت .از نظر او ،آخر
زمان ،گفتاری سخنورانه است و باید روش نقد سخنورانه در برابر آن به کار
برد؛ زیرا قدرتروششناسی سخنورانه در توانایی آن برای تبیین ويژگیهای
محتوایی و سبکشناختی گفتار آخر زمانی است .او بیشتر بر قدرت اقناعی
گفتار آخر زمانی تأکید میکند ،به جای آنکه تبیین سادهشدهای از گفتار
آخر زمان به دست دهد یا طبق معیارهای سنتی این گفتار را طبقهبندی کند
یا همچون بسیاری کارشناسان و تحلیلگران پیدایش و گسترش فزایندۀ این
گفتار را به عوامل اقتصادی ،جامعهشناختی و روان شناختی نسبت دهد .پژوهش
سخنورانه در گفتار آخر زمانی قصد دارد عقالنیت این گفتار را آنگونه که در
استداللها و حجتآوریهایش بسط و بازتاب یافته مطالعه کند و از این رو
میکوشد پرتوی تازه بر گیراییهای فریبندۀ بینش آخر زمانی بیفکند .بنابراین،
مخاطب
برای کشف راز تأثیر پردامنۀ گفتار آخر زمانی میتوان پرسید جامعۀ
ِ
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این گفتار چه برداشتهایی از «زمان»« ،تاریخ»« ،عدالت»« ،شر»« ،رستگاری»،
«منجی» و «پایان هستی» دارد که اینگونه شیدای گفتار آخر زمانی میشود.
عقالنیت بازتابیده در گفتار آخرزمانی ،آشکارکنندۀ عقالنیت نهفته در جامعه یا
بخشهایی از آن نیز هست.
جمهوری اسالمی در پیچ تند تاریخ
اینکه انقالب ایران ،انقالبی آرمان شهری و خواهان نفی مطلق نظم موجود و
برقراری نظمی تماماً تازه بود ،تردیدی نیست .عجب اما سربرآوردن گرایشی
آخر زمانی-آرمانشهری پس از سی سال استقرار جمهوری اسالمی است .به
قدرت رسیدن آخر زمانیها در جمهوری اسالمی ،در نگاه نخست ،تداوم منطقی
این نظام سیاسی به نظر نمیرسد؛ زیرا گرایش آخر زمانی خود «برانداز» و
مخالف نظم موجود است .جنگ ویرانگر هشت ساله میان ایران و عراق و نیز
ستیزه سی سالۀ جمهوری اسالمی به گمان میآورد سرمایۀ آخرزمانی این نظام
سیاسی را فرسوده و آن را در مسیر تثبیت دستاوردهای خود انداخته باشد.
ظهور آخر زمانیها بر کرسی قدرت خود به انقالبی در درون انقالب شبیه است.
بیسبب نیست که گروه احمدینژاد از سالی که به قدرت رسیدهاند به طور
مدام کارنامۀ سی سالۀ جمهوری اسالمی – حتی دوران جنگ – را به پرسش
میگیرند .از نظر آنها انقالب از همان آغاز از جادۀ اصلی خود منحرف شد؛
درست شبیه آخر زمانیهای دیگر که باور دارند تاریخ اسالم ،تاریخ سوءفهم و
سوءاستفاده از دین است.
برخی تحلیلگران مسألۀ آخر زمان در ایران امروز را کماهمیت جلوه
دادهاندِ .زعِو َمگن در مقالۀ «غيبت مدام ،مهدیباوری شیعی و سیاستهای
جمهوری اسالمی» کوشیده تا نشان دهد اساس انقالب ایران و بنیاد جمهوری
اسالمی خالف مهدویتباوری و اندیشۀ آخر زمانی است زیرا «دین به ذات خود
ضد انقالب است» .از نظر او جمهوری اسالمی همواره در پی مهار جریانهای
آخر زمانی بوده و انگیزهها و آرمانهای آخر زمانی به هیچ روی پیشبرنده یا
تعیینکنندۀ سیاستهای جمهوری اسالمی نیستند؛ زیرا سیاستهای جمهوری
اسالمی از عقالنیت خاصی برخوردار است و در چارچوب محاسبات و مالحظات
سیاسی و عملگرایانه صورت میبندد و حفظ و بقای نظام را بر هر چیز مقدم
میدارد .این پژوهشگر اسراییلی میاندیشد حتی اگر ایران به بمب هستهای
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نیز دست پیدا کند ،هرگز آن را به کار نخواهد بست ،زیرا فاقد نگرش آخر زمانی
است و در عوض نگران بقای خود است و کاربرد بمب هستهای به انگیزۀ آخر
62
زمانی به معنای خودکشی و زوال جمهوری اسالمی است.
اینکه «دین ذاتاً ضد انقالب است» شاید دربارۀ همۀ ادیان راست
نباشد .میرچا الیاده میان دو گونه سنت معادشناختی دینی ابتدایی ،هندو و
یونانی و دریافتهای یهودی-مسیحی تمایز نهاده است .از دیدگاه او ابداع مهم
معادشناسی یهودی و مسیحی وانهادن انگارۀ «زمان دائرهوار بازگشت ابدی» و
جایگزین کردن «زمان خطی و بازگشتناپذیر» هستند .با این جایگزینی امکان
پیروزی امر مقدس در فرجام سیر تاریخ فراهم میشود 63.در این سیاق سخن
دیوید کوک فهمیدنی است که" :اسالم به احتمال بسیار به شکل جنبشی آخر
زمانی آغاز شد و هماره طی تاریخ ویژگی آخر زمانی و مهدیباورانهای داشته
است .این ويژگی هم در ادبیات و هم در انفجارهای گاه به گاه اجتماعی تجلی
کرده است" 64خطی دیدن تاریخ است که امکان تغییر سراسری ،نابود کردن
نظم موجود و برقراری نظمی یکسره تازه را در افق آینده قابل رؤيت میکند.
عباس امانت نیز میاندیشد "در واقعیت تاریخی ،آخر زمانگرایی دربرگیرندۀ
همه تجربهها و جنبشهای نظری و رستگاریبخشی است که سودای تحول
اسالم هنجارین ،نظم سیاسی موجود و اخالق جامعۀ اسالمی دارند .این تجربهها
و جنبشها مدعی وظیفه و رسالت االهی تازهای هستند و نوید عهد تازه و
پنهان آخر زمانی و
تجدید دین و ایمان را میدهند .این تجارب از امکانات
ِ
مهدویتباورانه و آرمانشهری سنت دینی بهره و الهام میگیرند و سرانجام با
65
رهبری چهرهای فرهمند صورت جنبشی اجتماعی-سیاسی-دینی مییابند".
بر خالف معن که انقالب ایران را رویدادی آخر زمانی تفسیر نمیکند ،عباس
امانت جنبش رهبریشده به دست آیتالله خمینی را مهدیباورانه و آخر زمانی
میداند و دشمنی آیتالله خمینی با انجمن حجتیه را برخاسته از رقابت میان
دو جریان متفاوت آخر زمانی میداند.66
از سوی دیگر ،گرچه انقالب پدیدهای مدرن است ،اما بیگانه با دین
نیست .انقالب محصول شکلهای تغییریافتۀ دین است .مایکل والزر در کتاب
پراهمیت انقالب قدیسان؛ پژوهشی در خاستگاههای سیاست رادیکال نشان داده
است که سازماندهی حزبی ،فعالیت روشمندانه ،جبهۀ مخالفان و اصالحطلبان،
ایدئولوژی رادیکال و انقالب همه فراوردههای سیاست مدرناند ،اما ریشه در
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نهضت مسیحی کالون دارند .این تصور که یک دسته شهروند میتواند گرد یک
آرمان جمع شوند و از ابزارهای سیاسی برای دستیابی به هدف خود و مبارزه با
نظام موجود بهره بگیرند و بر امر سیاسی اثر بگذارند ،حاصل دولت مدرن است؛
اما این فعالیت انقالبی قدیسان و شهروندان بود که به شکلگیری دولت مدرن
یاری کرد .از نگاه والزر این نخست کالونیها بودند که تأکید اندیشۀ سیاسی را
از «شهریار» یا حاکم برداشتند و بر «قدیس» یا جماعتی از قدیسان گذاشتند و
در نتیجه چارچوبی نظری برای توجیه عمل سیاسی مستقل از حکومت آفریدند.
آنچه کالونیها دربارۀ اقتدار و اختیارات قدیس گفتند ،بعدها در اندیشۀ سیاسی
دربارۀ شهروند گفته شد 67.والزر میگوید در قرن شانزدهم و هفدهم ،واژۀ
68
«اصالح» همان معنایی را داشت که اکنون «انقالب» برای ما دارد.
با توجه به نقش سیاسی -اجتماعی طبقۀ علما در ایران ،به ويژه پس از
عصر صفوی ،باید در این ادعا تردید کرد که علما ذاتاً ضدانقالب و حافظ سنت
بودهاند .از نقش میرزای شیرازی در تحریم تنباکو گرفته تا نقش روحانیان نجف
و ایران در جنبش مشروطیت ،تاریخی پیش روی ماست که داوری عام دربارۀ
روحانیت و نسبت آن با حکومت را دشوار میکند.
همچنین آنچه در تحلیل زعو مگن دربارۀ آخر زمانیهای ایران به
نظر ناپذیرفتنی میآید ،فرض مالزمت رفتار غیرعقالنی و اندیشه آخر زمانی
است؛ گویا باورمندان به آخر زمان مشتی مجنون و شیدایند که از هر منطق
عقالنی بریاند یا آخر زمان ایدئولوژی انعطافناپذیری است که از قاب تاریخ
بیرون میایستد و از عوامل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اثری نمیپذیرد.
بر این اساس ،میتوان تصور کرد دولت احمدینژاد آخر زمانی باشد ،اما اهل
محاسبۀ سود و زیان خود نیز باشد؛ همانگونه که در سی سال گذشته رفتار
جمهوری اسالمی بر پایۀ نوعی سنجش هزینه-سود بوده؛ گرچه این سنجش
نیز در چارچوبی ایدئولوژيک انجام گرفته است .بر این روی ،اندیشۀ آخر زمانی
پیچیدهتر از آنچیزی است که ممکن است در ظاهر به نظر آید.
بر بام قدرت آمدن گروه احمدینژاد و قوت گرفتن گفتار آخر زمانی در
سطح دولتی از موقعیت سیاسی-اجتماعی ويژهای پرده برمیدارد .این موقعیت
امتیاز مثبتی برای جمهوری اسالمی نیست زیرا گواه شکست وعدههایی است
که ایدئولوژی اسالمی به هواداران خود در سه دهۀ گذشته میداد .اکنون گفتار
رسمی دولتی آگاه از ناتوانی برای حل مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم،
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آنان را حوالت به آخ ِر زمان و حل معجزهآمیز مشکالت به دست مصلح و
منجی کل میدهد .به یک معنا ،گفتار آخر زمانی کنونی اوج رادیکال شدن
سیاست مذهبی در جمهوری اسالمی و در نتیجه آغاز افول ایدئولوژی اسالمی
نیز میتواند قلمداد شود .این گفتار از همۀ ظرفیتهای بالقوۀ سنت شیعی برای
سیاسیشدن بهره میگیرد و در حقیقت آنها را فرسوده و باطل میکند.
همچنین رسمیت یافتن گفتار آخر زمانی ،نشانۀ حسرت و تمنای ژرف و
سوختهدالنۀ عدالت نیز هست .مهدی ،مفهومی است که سخت با انگارۀ «عدالت»
پیوند خورده است و در نگرش آخر زمانی کلید االهی برای حل قطعی و یکبارۀ
بحران «شر» در جهان است .امید به ظهور نزدیک مهدی ،نشانۀ نومیدی از
اسباب بشری برای حل مشکالت روزمره است؛ و نومیدی از جمهوری اسالمی
در مقام نظامی کارآمد .از سوی دیگر ،این وضعیت نشانۀ افول قدرت روحانیت
در بدنۀ سیاسی نیز هست؛ روندی که از آغاز دوران رهبری آیتالله خامنهای
آغاز شده و به وابستگی تمام عیار نهاد روحانیت به دولت و در عین حال کاهش
نفوذ سیاسی آنان انجامیده است .اسالم ایدئولوژیک نمایندگان کنونی خود را
نه تنها در نهاد روحانیت بلکه بیش از آن در میان بنیادگرایان آخر زمانی پیدا
میکند.
پس از رویدادهای اعتراضآمیز به انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری
در خردادماه  ،1388جریان آخر زمانی تبلوریافته در گروه احمدینژاد نفوذ و
ظاهر موجه خود را در میان بسیاری از هواداراناش از دست داد؛ اما این به
معنای افول جریانهای آخر زمانی در ایران نیست .نگرش آخر زمانی به اشکال
گوناگونی بازتولید و بازآرایی میشود و با شکست گونهای در جامۀ دیگری به
صحنه بازمیگردد .ممکن است شکست ایدئولوژی اسالمی ،برای مدتی طوالنی
آخر زمانیهای شیعی را به حاشیه براند ،اما آخرزمانیهای سکوالر – به ويژه
چپها -یا آخرزمانیهای منفعل مذهبی به حیات خود همچنان ادامه خواهند
داد .گفتار آخر زمانی همواره ما را به تأمل در خود فرامیخواند؛ به ويژه اگر در
نظر بگیریم که این گفتار حتی در پارهای اشکال کمتر سیاسی خود ،گفتاری
به ضرورت سیاسی است .ژاک دریدا سختجانی «ترفندهای آخر زمانی» را به
نیکی میشناخت که میگفت" :پایان نزدیک میشود ،اما آخر زمان دیرزمانی
است که به حیات خود ادامه داده است .پرسش برجامیماند و بازمیگردد:
مرزهای اسطورهزدایی چه میتواند باشد؟ بیگمان – من فکر میکنم – این
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اسطورهزدایی باید تا جای ممکن پیش برده شود و کار البته آسان نیست.
فراینده اسطورهزدایی پایانناپذیر است ،زیرا ترفندهای آخر زمانی چناناند که
توان تعینیافتنهای بیش از حد یا تعیننیافتنهای
هیچ کس یارای آن ندارد ِ
69
آن را یکسره بفرساید".
***
پانوشتها:
 1ابن مطهر ،حسن بن یوسف (عالمۀ حلی) ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،منشورات
جماعه المدرسین بحوزه العلمیه بقم ،قم ،1407 ،ص.285 .
 2به نقل از:
Wasserstrom, Steven M. Religion After Religion, Gershom Scholem, Mircea Eliade, and Henri Corbin at Eranos, Princeton University Press, Princeton, 1999, p.169.
 3سخنرانی محمود احمدینژاد در جمع خانوادههای شهدا و ایثارگران استان کرمان،
چهارشنبه ،پنج خردادماه  .1389برای گزارشی از این سخنرانی بنگرید به:
http://www.aftabnews.ir/vdcgtz9qxak9zx4.rpra.html
« 4درست است که این مستکبران ،به دنبال نفت و ثروت این کشور [عراق] هستند ،اما در
زیر همۀ اینها یک استدالل برای خود دارند و بر اساس آن عمل میکنند .البته آن را در خبرها
افشا نمیکنند .ما اسناد آن را به دست آوردیم که آنها معتقدند یکی از خاندان پیامبر اکرم
در این نقطه ظهور کرده و ریشۀ همۀ ظالمان عالم را خواهد خشکاند .آنها همۀ این نقشهها
را کشیدهاند که جلوی ظهور حضرت را بگیرند و میدانند ملت ایران زمینهساز این حادثه بوده
و یاران این حکومت خواهد بود ».محمود احمدینژاد ،سخنرانی در دیدار با خانواده شهدا و
ایثارگران استان اصفهان ،آذرماه :1388
http://www.khabaronline.ir/news.aspx?id=28191
 5محمدی عراقی میگوید“ :در بعضي تحليلها ،حرکتهای اخير آمريکا و طرح مسألۀ
خاورميانۀ بزرگ و استقرار نيرو در اين مناطق در حقيقت به خاطر پيشبينیهايی است که
در مورد مکانهای ظهور امام زمان و درگيریها و چيزهايی است که در اخبار مالحم آمده
است ،و اينها به دنبال اين اخبار حساس در اين مناطق هستند ".او دربارۀ دليل حساسيت
قدرتهای غربی نسبت به احتمال ظهور امام زمان افزود" :علت اين است که دشمنان میدانند
موضوع برقراری عدالت در آخرالزمان و منجی جهانی ،موضوع بيناالديانی و بين المللی است
که حتی اختصاص به شيعه و اسالم نيز ندارد و ما ميتوانيم از راه گفتوگوی دينی اين موضوع
را جهانی کنيم و آنهايی که میخواهند جهان را در اختيار داشته باشند از اين موضوع آگاهاند
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و میترسند اين فرهنگ مطامع و اهداف شومی که برای منطقه و جهان دارند را تهديد کند".
برای گزارشی از سخنان او بنگرید به گفتوگوی او با سایت اینترنتی پژوهشگاه مهدویت در قم
که در این وبسایت دستیافتنی است:
http://news-world.blogfa.com/post-108.aspx
 6کاظم صدیقی در مصاحبه با روزنامۀ وطن امروز ،پنجشنبه ،سیام اردیبهشت  ،1389لینک
اینترنتی مصاحبه:
http://www.vatanemrooz.ir/HTMLResources/Tools/PrintVersion/
?NewsID=newsContent_32882
7

سجادی ،حسین ،دهۀ  ،80دهۀ ظهور انشاء الله ،نشر هاتف ،تهران.138۵ ،

 8بنگرید به مقالۀ «يک سال بیشتر نمانده» نوشتۀ مهدی غنی ،روزنامۀ اعتماد ،چهارشنبه،
 19فروردینماه  .1388نویسندۀ کتاب در مقالهای با عنوان «شاید کمتر از یک سال مانده
باشد» در تاریخ سه شنبه  21مهرمان  1388به مقالۀ پیشگفته پاسخ داده است .وی در این
مقاله ادعاهای پیشین خود را تکرار و تأکید کرده و گامی فراتر نهاده و گفته که اختالفات
سیاسی بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال  88نیز در احادیث پیشبینی شده و نشانۀ
دیگری بر ظهور نزدیک امام است" :درگیریهای شدید و سخت انتخاباتی میان گروههای
مختلف انتخاباتی به خصوص پس از انتخابات ...سید الشهداء :این امر (ظهور) که منتظر آن
هستید تحقق نمییابد مگر اینکه برخی از شما از برخی دیگر تبری جسته (وابراز بیزاری کند)
و برخی آب دهان به روی گروه دیگر بیفکند (به کنایه از نهایت ابراز کینه و دشمنی) و برخی
گروه دیگر را لعن کند (و بگوید مرگ بر این و آن) و برخی به کفر و (نفاق ) دیگری شهادت
دهند (چنانکه در مورد سران اصالحات این سخنان را گفتند) .راوی میگوید گفتم در این زمان
هیچ خیری نیست؟ امام پاسخ داد« :الخیر کله فی ذالک الزمان؛ الن یقوم القائم و یدفع ذالک
کله» :خیر و خوبی همهاش در این زمان است؛ زیرا قائم در این زمان قیام کرده و همۀ اختالفات
را برطرف میکند".
 9مسجد جمکران ،بنابر تاریخنگاری رسمی کنونی ،در قرن چهارم هجری به دستور شخص
مهدی در زمینی در حومۀ قم ساخته شده است .در حالی که برخی روایتها بر اهمیت مسجد
سهله در سمت شمال غربی مسجد جامع کوفه ،در عراق ،تأکید دارند و آن را یکی از پایگاههای
مهدی پس از ظهور توصیف میکنند ،شماری روایتهای برساختۀ روایان و محدثان ایرانی بر
ارتباط میان مهدی و مسجد جمکران پای میفشارند .محمد تقی مصباح یزدی دربارۀ این
مسجد گفته است“ :بحمدلله مردم ما به ويژه پس از پیروزی انقالب ،مشمول الطاف خاص
االهی و عنایات مخصوص ولی عصر قرار گرفتهاند .نمونۀ بارز این عنایات ،ساختمان باشکوه
مسجد مقدس جمکران است که در مدتی کوتاه ساخته شده .در اوایل ورود ما به قم ،با اینکه از
پایهگذاری این مسجد قرنها میگذشت ،غیر از چند اتاق که تازه ساختهشده بود ،چیزی وجود
نداشت .حتی گاهی برای وضو گرفتن ،آب پیدا نمیشد .اما بحمدلله پس از پیروزی انقالب و
با همت دوستداران امام زمان ،در طول چند سال چنین بنای عظیمی برپا و دلهای مومنان
از اطراف و اکناف جهان متوجه این مکان شریف شد” .بنگرید به مصباح یزدی ،محمد تقی،
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آفتاب والیت ،مرکز انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،پاییز  ،1382ص.15 .
مسجد جمکران اکنون یکی از مهمترین مراکز زیارتی در ایران است که ساالنه دستکم ،افزون
بر شانزده میلیون زائر از سراسر جهان تشیع میپذیرد .در این مسجد چاهی با نام چاه عریضه
وجود دارند که باورمندان ،حاجت خود را خطاب به مهدی بر روی کاغذ خاصی که در مسجد
توزیع میشود مینويسند و در دو بخش زنانه و مردانه در این چاه میاندازند.
 10سخنرانی حجت االسالم اختری در «جشن والیت»  12ربیع الثانی  ،1421در شهر بابل.
http://www.tebyan-babol.ir/main.asp?id=1601
 11از جمله به این وبالگ بنگرید:
http://imamkhamenei.ning.com/profiles/blogs/4822314:BlogPost:20463
 12ابن عربی ،محیی الدین ،الفتوحات المکیه ،تحقیق و تقدیم :عثمان یحیی ،تصدیر و مراجعه:
د .ابراهیم مدکور ،الهيئه المصریه العامه للکتاب ،قاهره ،1988 ،السفر  ،12ص.12۸ .
 13ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،مقدمه ابن خلدون ،تحقیق دوریش الجویدی ،المکتبه
العصریه ،صیدا-بیروت ،1997 ،ص .185 .ابن خلدون به یکی رسوم شیعیان که دستکم تا
عصر وی رواج داشته اشاره میکند؛ "شیعیان هر شب پس از نماز مغرب پشت در این سرداب
گردمیآیند و چارپایی نیز با خود میآورند و نام مهدی را آواز میکنند و او را به ظهور
فرامیخوانند تا آنکه ستارهها در آسمان پدیدار میشوند .سپس به سرای خویش میشود و
دوباره شب دیگر برمیگردند و همین کار را تکرار میکنند ".همان.
 14عبدالحکیم ،منصور ،السفیانی ،صدام آخر علی وشک الظهور ،دارالکتاب العربی ،دمشق –
قاهره ،2008 ،صص .130-131 .برای گزارشی تحلیلی از جریانهای آخر زمانی معاصر در جهان
عرب بنگرید به:
Filiu, Jean-Pierre, L’apocalypse dans l’Islam, Paris, Fayard,
2008.
 15او بیشتر نظرات کورانی را از این کتاب نقل کرده است :کورانی ،علی ،عصر ظهور ،مترجم:
مهدی حقی ،شرکت چاپ و نشر بین الملل ،تهران .1384 ،دربارۀ روایتی شیعی از اختالف
نظرهای شیعیان و سنیان دربارۀ مهدی بنگرید به :اسفندیاری ،مصطفی ،حجت موجه؛ پارهای
از مهمترین اختالف نظرهای شیعه و اهل سنت در مهدویت ،انتشارات بصیرت ،تهران.1386. ،

 16هاشمی شهیدی ،سید اسدالله ،زمينهسازان انقالب جهانی حضرت مهدی ،موسسۀ
انتشاراتی پرهیزکار ،قم.1380. ،
 17کتاب دیگر این نویسنده را انتشارات مسجد جمکران نشر داده است :هاشمی شهیدی،
سید اسدالله ،ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسالم و مذاهب و ملل جهان ،انتشارات مسجد
جمکران ،قم .1381
 18عداس ،کلود ،در جستوجوی کبریت احمر ،زندگانی ابن عربی ،ترجمۀ فریدالدین رادمهر،
انتشارات نیلوفر ،تهران  ،1387صص.153-159 .
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 19ابن عربی ،محیی الدین ،فصوص الحکم ،درامد ،برگردان متن ،توضیح و تحلیل :محمد علی
موحد و صمد موحد ،نشر کارنامه ،1385 ،ص.82 .
« 20نامۀ آيتالله خمینی به سید علی خامنهای امام جمعۀ وقت تهران در تاریخ  16دیماه
 ».1366آيت الله خمينی خطاب به امام جمعۀ تهران مینويسد“ :شما حکومت را که به معنای
والیت مطلقهای است که از جانب خدا به نبی اکرم –صلی الله علیه و آله و سلم – واگذار شده
و اهم احکام االهی است و بر جمیع احکام شرعیۀ الهیه تقدم دارد صحیح نمیدانید .تعبیر به
آنکه اینجانب گفتهام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خالف
گفتههای اینجانب بود .اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ الهیه است باید عرض
حکومت الهیه و والیت مطلقه مفوضه به نبی اسالم – صلی الله علیه و آله و سلم – یک پدیدۀ
بیمعنا و بیمحتوا باشد ...حکومت که شعبهای از والیت مطلقۀ رسول الله – صلی الله علیه و آله
و سلم – است یکی از احکام اولیۀ اسالم است و مقدم بر امام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و
حج است ”.بنگرید به :خمینی ،روح الله ،صحیفه نور ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،تهران ،1378 ،جلد  ،11صص459-460 .
 21همان .صص493-496 .
 22ابوزید ،نصر حامد ،هکذا تلکم ابن عربی ،الهيئه المصریه العامه للکتاب ،القاهره ،2002 ،ص
 88به بعد.
 23آصف ،محمد هاشم ،رستم التواریخ ،به اهتمام محمد مشیری ،موسسۀ انتشارات امیرکبیر،
 ،1348ص.98 .
 24مسألۀ دیدار با مهدی ،از نکتههای جالب االهیات شیعۀ دوازده امامی است .از یک سو به
دلیل دشواری اثبات تاریخی وجود مهدی ،مقولۀ امکان و وقوع دیدار با مهدی ضرورتی راهبردی
دارد و از سوی دیگر باید دیدار با مهدی در دسترس همگان نباشد تا اقتدار دینی از میان نرود
و هر کس با ادعای دیدار با او ،صاحب اقتدار دینی زمانه را تهدید نکند .برای گزارشی از مقولۀ
دیدار با مهدی بنگرید به:
Amir-Moezzi, Mohammad Ali, La religion discréte, croyances et
pratiques spirituelles dans l’islam shi’ite, Vrin, Paris, 2006, pp. 317-336.
 25عهد جدید ،ترجمۀ پیروز سیار ،نشر نی ،تهران ،1387 ،صص .1123-1126
 26اندیشۀ آخر زمان ،ریشهای کهنتر از مسیحیت دارد ،اما آغازگاه دقیق آن معلوم نیست.
تفسیر این اندیشه نیز در مسیحیت پیچیده و تو به تو است و طی تاریخ تحوالت فراوانی را از سر
گذرانده است .برای شرحی از تأویل این اندیشه در االهیات یکی از متألهان مدرن بنگرید به:
گالووی ،آلن ،پاننبرگ؛ االهیات تاریخی ،ترجمۀ مراد فرهادپور ،موسسۀ فرهنگی صراط ،تهران،
بیتا .صص.67-102 .
 27دربارۀ جریانهای آخر زمانی ،سه جلد دائرهالمعارف آخرزمانگرایی منبع مهم و جامعی
است:
The Encyclopedia of Apocalypticism, volume 1, The Origins of
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Apocalypticism in Judaism and Christianity, Edited by John J. Collins, Continuum, New York, London, 2000.
The Encyclopedia of Apocalypticism, volume 2, Apocalypticism in
Western History and Culture, Edited by Bernard McGinn, Continuum,
New York, London, 2000.
The Encyclopedia of Apocalypticism, volume 3, Apocalypticism
in the Modern Age, Edited by Stephen Stein, Continuum, New York,
London, 2000.
28 Tabatabai, Crisis of Consolidation, p.125.
: برای دریافتی تاریخی از «مهدی» شیعیان از جمله بنگرید به29
.200۵ ، آلمان، کلن، منشورات جمل، المهدی المنتظر عند الشیعه االثنی عشریه، جواد،علی
Modarressi, Hossein, Crisis and Consolidation in the Formative
Period of Shi’ite Islam, Abu Ja’far ibn Qiba al-Razi and His Contribution to Imamite Shi’ite Thought, The Darwin Press INC. Princeton,
New Jersey, 1993.
 «مخاطرات، مهدی، خلجی:من گزارشی کوتاه از این کتاب و مناقشههایی که برانگیخته دادهام
: رادیو زمانه،»نگاه تاریخی به تشیع
http://radiozamaaneh.com/idea/2007/12/post_213.html
، بیروت، الدار العربیه للعلوم، االمام المهدی؛ حقیقه تاریخیه ام فرضیه فلسفیه؟، احمد،الکاتب
.2007
 حوارات احمد کاتب مع المراجع و العلماء، فی سبیل الشوری و الوحده و التجدید، احمد،الکاتب
.200۷ ، بیروت، الدار العربیه للعلوم،و المفکرین حول وجود االمام الثانی عشر
30 Blumenberg, Hans, La légitimité des temps modernes, Gallimard, Paris, 1999, p.141.
 نقش شیخ علی کرکی در تکوین نظریۀ «نیابت امام» و آرای فقهی و کارنامۀ سیاسی وی31
:بنگرید به
Abisaab, Rula Jurdi, Converting Persia, Religion and Power in the
Safavid Empire, I.B. Tauris, London, New York, 2004, pp. 15-30.
: بنیادگرا و هوادار والیت فقیه است،کتاب زیر نیز روایتی از کرکی از چشم تاریخنگار روحانی
.138۷ ، تهران، نشر علم، نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفوی،رسول، جعفریان
32 Gray, John, Black Mass; Apocalyptic Religion and the Death
of Utopia, New York, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2007, p.
14.
33 Ibid. p. 25.

428

ایران نامه ،سال بیست و پنجم
34 Ibid. p.24 & 26.
35 Filiu, Jean-Pierre, L’apocalypse dans l’islam, p. 13.
36 Ibid.
 37برای شرحی از این ماجرا بنگرید به:
Trofilmow, Yaroslav, The Siege of Mecca, The 1979 Uprising at
Islam’s Holiest Shrine, First Anchor Books Edition, New York, 2008.
ياروسالو پیوند میان قیام جهیمن العتبی و ظهور شبکۀ القاعده را مستقیم میداند ،اما تامس
هگهامر این ارزیابی را مبالغهآمیز خوانده است .بنگرید به:
Hegghammer, Thomas, Jihad in Saudi Arabia, Violence and PanIslamism Since 1979, Cambridge University Press, 2010, p. 4.
 38در ادبیات شیعی نیز از مهدی به عنوان خلیفۀ خدا نام برده شده است :مجلسی ،محمدباقر،
بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار ،المکتبه االسالمیه ،1373 ،تهران ،جلد  ،51ص.
 .81دربارۀ رابطۀ القاعده ،طالبان و دیگر گروههای بنیادگرای سنی با تفکر آخر زمانی بنگرید
به:
Filiu, Jean-Pierre, L’apocalypse dans l’Islam.
Cook, David, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse University Press, Syracuse, New York, 2005.
برای شرحی جامع از اندیشۀ آخر زمانی در سنت ِفکری اهل تسنن بنگرید به:
Cook, David, Studies in Muslim Apocalyptic, The Darwin Press
Inc, Princeton, New Jersey, 2002.
39 Ibid, p.2.
40 Ibid. pp.2-3.
 41سخنرانی احمدینژاد در جمع روحانیون در مشهد ،اردیبهشت  .1387ن .ک .به این
لینک:
http://www.radiofarda.com/content/F1_hidden_Imam/447762.html
 42حسین طائب فرماندۀ سابق بسیج گفته است دولت احمدی نژاد مقدمۀ ظهور امام زمان
است .ن .ک .این لینک:
http://www.irangreenvoice.com/article/2010/jan/28/716
 43برای آشنایی با زندگی ،کارنامه و عقائد سید منیرالدین حسینی شیرازی به روایت خودش
بنگرید به :خاطرات حجت االسالم و المسلمین مرحوم سید منیرالدین حسینی شیرازی ،تدوین
مرکز اسناد انقالب اسالمی ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران .1383 ،جالب آن است
که دشمنی این جریان فکری با تفکر اقتصادی-سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی – روایت راوی
این کتاب – به سالهای نخست انقالب باز میگردد :همان .ص .266 .او خود بیپرده از کشف و
کراماتاش سخن میگوید .برای نمونه بنگرید به ص .269 .درباره عقائد او از جمله به وبسایت
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http://www.monir.ir

 44برای گزارشی کوتاه از دیدگاههای نشریافتۀ این دو نهاد بنگرید به:
Khalaji, Mehdi, Apocalyptic Politics; On the Rationality of Iranian Policy, Washington Institute for Near East Policy, 2008.
« 45مهندسی توسعۀ غیرمادی» ،همشهری ماه ،شمارۀ سی و یک ،آبانماه .1388
 46برای آشنایی کوتاه با دیدگاههای این گروه دربارۀ فرهنگ بنگرید به :میرباقری ،سید
مهدی« ،مدرنیته در سراشیبی سقوط» ،نسخۀ آنالین:
http://foeac.ir/articles/4-upheaval/353-moderniteh.html
 47بنگرید به« :آموزش مهدویت به روش خالق در موسسۀ مطالعات راهبردی معارف اسالم»،
نسخۀ آنالین:
http://www.hawzah.net/Hawzah/News/NewsView.aspx?NewsTy
pe=1&LanguageID=1&NewsID=83424
« 48توسعه با محور مهارت» گفتوگو با محمد محسن دعایی ،رییس موسسۀ مطالعات
راهبردی علوم و معارف اسالمی دربارۀ محورهای برنامۀ پنجم توسعه ،همشهری ماه ،شمارۀ سی
و یک ،آبانماه .138۸
 49نگاه کنید به سخنان علی اکبر محتشمیپور ،از بنیانگذاران حزبالله لبنان و وزیر اسبق
کشور در یک مصاحبه« :محتشمیپور :حجتیه پشت پردۀ فتنه است» .او در این مصاحبه
میگوید حجتیه در زمان آیتالله خمینی جرأت ابراز وجود نداشته ،اما اکنون در حکومت نفوذ
کرده است .از نظر او "انجمن حجتيه وقتی به مرور مشاهده كرد كه جايگاهی در جامعه ندارد و
بدبينی و نفرت عمومي نسبت به آنها كه قبل از انقالب با ساواك همراهی میكردند ،وجود دارد،
اعالم انحالل كرد ،اما اين ظاهر مساله بود ،زيرا ارتباطات تشكيالتي انجمن حجتيه ،در خانههای
تيمیشان برقرار بود و فقط ظهور و بروز علني نداشت .اما پس از رحلت امام آزادی مطلقی
يافتند ".آقای محتشمیپور حجتیه را متهم میکند که اعمال خشونت را مشروع میدانند و
میافزاید« :طبق اطالعاتی كه دارم ،تفكر انجمن حجتيه متحول شده است و اکنون اعتقاد دارند
كه نبايد دست روی دست بگذاريم تا فساد جهان را فراگيرد و مقدمه ظهور امام زمان باشد ،زيرا
این امر باعث میشود تا حركتهايی برای اصالح جامعه صورت گيرد و ظهور عقب بيفتد و لذا
وظيفه ماست كه كمك كنيم تا فساد همهجا را فراگيرد .در همین راستا تخريب اخالق ،اقتصاد،
سياست و ...در دستور كار آنها قرار گرفته تا حضرت ظهور كند» .برای نسخۀ آنالین این مصاحبه
بنگرید به:
http://www.fararu.com/vdcj8vex.uqev8zsffu.html
 50برای یکی از بهترین گزارشهای تاریخی دربارۀ انجمن حجتیه بنگرید به مقالۀ «حجتیه»
( )hojjatiyaاز محمود صدری در دائره المعارف ایرانیکا ()Encyclopedia Iranica؛ نسخۀ
آنالین:
http://www.iranica.com/articles/hojjatiya
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برای خواندن برگی از کتاب بهائیتستیزی روحانیت در عصر محمدرضاشاه
51
پهلوی از جمله بنگرید به :کوهستانینژاد ،مسعود ،روحانیت – بهائیان ،نیمۀ اول سال  ،1334از
سخنرانیهای حجت االسالم فلسفی تا قصد مهاجرت آیت الله بروجردی از ایران ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی ،تهران.1386 ،
برای ارزیابی کارنامۀ انجمن حجتیه پس از انقالب سال  1357بنگرید به:
52
«برداشت سوم از انجمن حجتیه؛ گفتوگو با عماد باقی »،شهروند امروز؛ نسخۀ آنالین:
http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-331.aspx
گروه مهدویت ،منتسب به انجمن حجتیه قلمداد شد و پس فعالیت علیه اهل
53
سنت و ادعای ارتباط رهبر آن ،سید محمد میالنی ،نوۀ آیتالله سید هادی میالنی ،با مهدی به
دام وزارت اطالعات افتاد و از هم پاشید .برای گزارشی در این باره بنگرید به :علیا نسب ،سید
ضیاء الدین ،علوی نیک ،سلمان ،جریانشناسی انجمن حجتیه ،زالل کوثر ،قم ،1385 ،صص.
.175-185
حجاریان ،سعید« ،از انجمن حجتیه تا مادون انجمنیها» ،نشریافته در شهروند
54
امروز ،نسخۀ آنالین:
http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-330.aspx
زعو مگن در مقالۀ خود یادآور شده است:
55
این نکته را ِ
Maghen, Ze’ev,” Occultation in Perpetuum: Shi’ite Messianism
and the Policies of the Islamic Republic” in The Middle East Journal,
Volume 62, Number 2, Spring 2008
شیعه ،مذاکرات و مکاتبات پرفسور هانری کربن با عالمه سید محمد حسین
56
طباطبایی ،موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران ،تهران ،1385 ،ص.180
سید حسن ابطحی معتقد است به دلیل آنکه در عصر ما «اکتشافات و صنایعی
57
شبیه به معجزات آن حضرت ظهور کرده و تشرفات و مالقاتهایی که کمتر کسی از شیعیان
یافت میشود که یا خودش در خواب و یاد در بیداری و یا در عالم مکاشفه و یا کسی که مورد
وثوق اوست برایش حاصل نشده باشد ظهور کرده» بنابر این ما در عصر «ظهور صغری» [برابر
دورۀ غیبت صغری] زندگی میکنیم و بازگشت مهدی یا همان «ظهور کبری» نزدیک است.
[البته از نظر دستوری کاربرد صورت مونث صفت «صغری» و «کبری» برای «ظهور» خطاست
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61 O’Leary, Stephen, Arguing Apocalypse, Oxford University
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مقدمه
سی و یک سال پس از انقالب سال  ۱۳۵۷و بنیانگذاری جمهوری اسالمی ،حرکتی
که که «جنبش سبز» نام یافته در میان طبقۀ متوسط جامعه ،به ویژه زنان و
جوانان دانشگاهی ،آغاز شده و نظام سیاسی کشور را با بحرانی بیسابقه روبرو کرده
است .شرکت کنندگان در این جنبش دموکراسیمحور از  ۲۱تیرماه سال ،۱۳۸۸
نخست به اعتراض گسترده و تهی از خشونت نسبت به نتایج انتخابات ریاست
جمهوری برخاستند و سپس بهتدریج خواستهای دیگری را نیز میان آوردهاند.
در واکنش به این حرکت اعتراضی سپاه پاسداران و دیگر نیروهای انتظامی تابع
آن به سرکوبی خشونتبار معترضان پرداختند .بر پایۀ شواهد متعدد چنین به نظر
میرسد که بخشی از فرماندهان این سپاه با بهرهجوئی از فرصت به گسترش نفوذ
خود در نهادهای سیاسی کشور پرداختهاند .به سخن دیگر ،جامعۀ ایران شاهد
افزایش پیوسته قدرت و نفوذ فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
* پژوهشگر ارشد در موسسۀ آمریکن انترپرایز ،واشنگتن دی.سی .علی آلفونه این نوشته را برپایۀ رسالۀ دکترای
خویش تهیه کرده است.
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سپاه پاسداران انقالب اسالمی از اوان تأسیس جمهوری اسالمی نقش
مؤثری در سرنوشت ایران بازی کرده است و از همین رو دخالت امروزش در
سیاست چندان شگفتآور نیست .اِعمال قدرت در جمهوری اسالمی همواره
بسته به همبستگی میان سپاه و روحانیت بوده که ،در عین وحدت ،تقسیم
کار روشنی داشتهاند .بیش از سی سال است که روحانیت انقالبی شیعه بر
ایران حکومت میکند و سپاه «مأموریت حفظ انقالب و دستاوردهایش» را بر
عهده دارد 1،و از ماهیت انقالبی و ایدئولوژیک نظام در برابر دشمنان داخلی و
خارجی دفاع میکند 2.اما ،این نهاد اکنون با گسترش نفوذ فزاینده خود در همۀ
زمینهها ،طیف روحانیت را به حاشیه رانده و در نتیجه هم بر جمهوری اسالمی
حکمرانی میکند و هم محافظ آن است.
رئیس جمهوری کنونی ایران خود از فرماندهان پیشین سپاه در نیروی
بسیج بوده 3و اکنون رئیس کابینهای است که دوازده نفر از بیست و یک عضو
آن فرماندهان سابق سپاهاند 4.چنین حضوری در تاریخ سی و یک سالۀ جهوری
اسالمی بیسابقه است .شمار بزرگی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز
سابقۀ خدمت در سپاه پاسداران دارند .ا ّما ،همراه با گسترش نارضایتی عموم
از دخالتهای سپاه در سیاست ،دستیابی به منابع موثّق و اطالعات معتبر و
دقیق دربارۀ پیشینۀ آنان دشوارتر شده است .این نهاد در بخشهای گوناگون
اقتصاد ایران نیز رخنه کرده است؛ از فعالیتهای بازسازی پس از جنگ تا
واردات و قاچاق کاال ،استفاده از کارخانجات صنایع نظامی برای تولید کاالهای
5
مصرفی ،فعالیتهای بانکی و اعتباری ،نفت و گاز ،و به تازگی مخابرات کشور.
افزون بر این همه ،به یاری تبلیغات گستردۀ سپاه دربارۀ مهدویت و تاسیس
فقهی شبهسپاهی ،مانند «مجتمع آموزشی شهید محالتی» در
مراکز آموزش
ِ
قم ،حوزۀ مذهب و معنویت نیز به تدریج از انحصار روحانیت شیعه خارج شده
6
است.
گسترش دایرۀ نفوذ سپاه ،آگاهانه و حساب شده صورت گرفته است.
آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی ،از سویی گرفتار مخالفتهای
جهانی با فعالیتهای هستهای تهران و اعتراضهای داخلی برای اصالحات سیاسی
و اقتصادی است و از سوی دیگر ،نه تمایل و نه توانایی پذیرفتن خواستهای
معترضان را در زمینههای گوناگون دارد .در نتیجه ،وی ناگزیر به بهرهجوئی از
سپاه و نیروهای انتظامی تابع آن برای عقب راندن شماری روزافزون از طبقۀ
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متوسط جامعه است که در جنبش سبز فعاالنه خواستار اصالحات اساسی در
نظام کنونی و در نهایت عقب راندن کامل آن شدهاند .در این میان ،سپاه انقالب
نیز با تسخیر گام به گام مواضع سیاسی و اقتصادی قدرت در پی حفظ منافع
گروهی خویش برآمده و در عمل به دولتی در دولت تبدیل شده است.
تأسیس و وظایف اولیۀ سپاه
آیتالله روحالله خمینی در دوم اردیبهشت سال  ،۱۳۵۸طی فرمانی به شورای
انقالب اسالمی به طور رسمی تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را اعالم
کرد 7،گرچه بدنۀ اصلی این نیرو از روزهای نخستین پس از انقالب بهتدریج
در چهار گروه مسلح «گارد ملی»« ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی»« ،سازمان
مجاهدین انقالب اسالمی» ،و «گارد دانشگاه» شکل گرفته و به سرپرستی
ِ
مختلف وفادار به آیتالله خمینی به فعالیت پرداخته بود 8.پس از
شخصیتهای
ادغام گروههای چهارگانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی بنیان گذاشته شد.
اساسنامه سپاه چارچوب حقوقی وظایف و هدفهای سپاه را مشخص
میکرد .به نوشتۀ نشریۀ پیام انقالب ،ارگان رسمی سپاه ،قانون سپاه به ابتکار
9
«بعضی از برادران سپاه» تهیه شده و به تصویب شورای انقالب رسیده بود.
قانون اساسی جمهوری اسالمی پایۀ حقوقی دیگر سپاه است .طبق مادۀ ۱۵۰
این قانون "سپاه پاسداران انقالب اسالمی ...برای ادامۀ نقش خود در نگهبانی
از انقالب و دستاوردهای آن پابرجا میماند .حدو ِد وظایف و قلمر ِو مسئولیت
این سپاه در رابطه با وظایف و قلمر ِو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر
10
همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود".
براساس این ماده ،دخالت سپاه در امور سیاسی منع قانونی ندارد .قانون
اساسی تعریف دقیقی از «دشمنان» جمهوری اسالمی که سپاه موظف به مقابله
با آنها است به دست نمیدهد .به این ترتیب ،روشن نیست که وظیفۀ اولیۀ
این نیرو دفاع در برابر تهدیدهای خارجی است یا مقابله با تهدیدهای داخلی.
در صورت اول ،سپاه نقش یک ارتش را خواهد داشت و در صورت دوم به عنوان
نیروی پلیس عمل خواهد کرد .در عمل سپاه به اجرای هردو وظیفه پرداخته
است .در  ۲۹اسفند سال  ،۱۳۵۸پیام انقالب ،ارگان رسمی سپاه انقالب ،در
مقالهای با عنوان «وظایف پاسداران» این وظایف را چنین تعریف کرده است:
"همکاری با دولت در زمینههای نظامی و امنیتی از قبیل تعقیب و دستگیری
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افراد مسلح ضدانقالب. . .،خلع سالح افراد غیرمجاز. . .،انجام تحقیقات و گردآوری
اطالعات. . .،حفظ نظم عمومی هنگام تظاهرات . . . ،و پشتیبانی از جنبشهای
آزادیخواه و عدالتطلب جهان با نظارت شورای انقالب و پس از کسب اجازه از
11
دولت".
همین نشریه در  ۳مرداد سال  ،۱۳۶۰در تعریف طبیعت و وظایف سپاه
مینویسد" :دو وظیفۀ اصلی سپاه پاسداران ،محافظت از اصل حکومت به وسیلۀ
ولی فقیه و اصل جهاد است . . .بنابراین سپاه پاسداران را نباید از بُعدهای
12
سیاسی یا باورهای ایدئولوژیکی محروم کرد".
اساسنامۀ سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در  ۱۵شهریور سال ۱۳۶۱
از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشت به وظائف یادشده مشروعیت قانونی
بخشید 13و بین فعالیتهای فردی سپاهیان و فعالیتهای سازمانی سپاه تفاوت
قائل شد .این اساسنامه اعضای سپاه را از فعالیتهای حزبی منع میکند و
«عدم عضویت در حزبها ،گروهها ،و سازمانهای سیاسی» را شرط استخدام در
سپاه میداند 14.همین اساسنامه ،ا ّما ،راههای دخالت سازمانی سپاه را در پهنۀ
سیاست باز میگذارد .فصل اول این قانون سپاه را موظف میکند که «تحتِ
فرماندهی مقام عالی رهبری ،در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاكميت
ِ
قانون خدا طبق قوانين جمهوری اسالمی ايران» بکوشد .فصل دوم به سپاه اجازه
میدهد که از طریق «همكاری با ارتش جمهوری اسالمی ايران . . .و برنامهريزی،
سازماندهی ،اداره و فرماندهی و اجرای آموزشهای عقيدتی سياسی و نظامی
15
اعضای بسيج مستضعفين »،بنیۀ دفاعی کشور را تقویت کند.
به این ترتیب ،قوانین جمهوری اسالمی از همان آغاز سپاه را نه تنها
یک نیروی نظامی برای دفع تهدیدهای خارجی میشمرد ،بلکه آن را سازمانی
سیاسی -نظامی با مأموریت سرکوب مخالفان داخلی نیز به رسمیت میشناسد.
مادۀ دوم از فصل دوم اساسنامۀ سپاه «مبارزه قانونی با عوامل یا جريانهايی را
كه در صدد خرابكاری ،براندازی نظام جمهوری اسالمی ،و يا اقدام عليه انقالب
اسالمی ايراناند» از وظایف این نیرو میشمارد و مادۀ سوم آن بر مأموریت
سپاه پاسداران برای «مبارزۀ قانونی علیه عواملی که مسلحانه در صدد بیاعتبار
کردن صالحیت قوانین جمهوری اسالمی» هستند ،تأکید میکند 16.بسیاری از
کسانی که هوادار گسترش نقش سپاهاند برای توجیه دخالتهای سپاه در امور
17
داخلی کشور به همین اساسنامه استناد میکنند.
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تاریخچۀ ورود سپاه به عرصۀ سیاست
دخالت سپاه پاسداران در عرصۀ سیاسی ایران پدیدۀ نوینی نیست و رهبران
جمهوری اسالمی همواره از این نیرو برای سرکوب مخالفان داخلی بهره
جستهاند .آیتالله خمینی برای خاموش کردن ،و در صورت لزوم از صحنه
راندن ،متحدان سیاسی سابق خود ،از سپاه پاسداران برای محدودتر کردن طیف
گستردۀ همراهان انقالب و تثبیت قدرت خود بارها بهره برد .پیام انقالب ،ارگان
سپاه ،آشکارا به تشریح این برنامه و نقشی که خود در حذف کردن برخی از
یاران اولیۀ خمینی از عرصۀ سیاست داشته ،پرداخته است.
نخستین گروهی که آماج حملۀ پیام انقالب شد «حزب توده» بود .در
اسفند سال  ،۱۳۵۸محمد اسالمی مبلّغی در این نشریه ،حزب توده را سازمانی
مارکسیست-استالینیست خواند و به سران حکومت هشدار داد که ادعای حمایت
این حزب را از خط امام جدی نگیرند 18.پیام انقالب به انتقادهای سخت از حزب
توده ادامه داد و بارها اعضای آن را خیانتکار خواند 19.گرچه خمینی برای مدت
کوتاه دیگری نیز حزب توده را تحمل کرد ،در بهمن ماه  ،۱۳۶۱همۀ سران این
حزب دستگیر و زندانی شدند 20.مهدی بازرگان ،که نخست وزیری ِ
دولت موقت
را به عهده داشت ،با فعالیت سپاه بدون کنترل مراکز رسمی دولتی مخالف
بود و نسبت به «خطر قریبالوقوع» دخالت سپاه در سیاست به مردم هشدار
میداد 21.سرانجام ،وی از رهبر انقالب تقاضا کرد که بر ضرورت منع دخالت
نیروهای نظامی در کارهای سیاسی تأکید کند .ولی این درخواست از آنجا که
رهبر انقالب کمر به پاکسازی مخالفان نظام بسته بود به جایی نرسید.
پیام انقالب ،در مروری بر سال  ،۱۳۵۹به فعالیتهایی که سپاه پاسداران
انقالب در بیثبات کردن دولت بازرگان انجام داده افتخار کرد ،به ویژه به
حمله به سفارت آمریکا که مستقیماً به استعفای بازرگان انجامید 22.به باور
یکی از نویسندگان این نشریه ،حادثۀ گروگانگیری "ماهیت واقعی گروهکها،
جمعیتها ،و خطوط انحرافییی را که با موضعگیریهای خود در برابر آن
از ملت جدا شدند و [طبعاً] به مخالفت با خط امام برخاستند روشن کرد. . .
اگر گروگانگیری اتفاق نمیافتاد سالها طول میکشید تا ماهیت اصلی این
روشنفکران و سیاسیون بر مال شود . . .این واقعه انقالب را از ناخالصیها پاک
کرد 23".نویسندۀ دیگری در یکی از ستونهای این نشریه دلیل این «پاکسازی»
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را چنین توضیح میدهد" :سوسیالیسم ،ناسیونالیسم ،مدرنیسم ،و لیبرالیسم
24
همه دروازههای ورود به امپریالیسم و ماتریالیسم هستند.
در واقع ،ح ّتی جبهۀ ملّی و رهبرش ،دکتر محمد مصدق ،نیز از تیر انتقادهای
سخت مصون نماندند .در سا لهای نخستین انقالب ،مصدق را ناسیونالیستی
مخالف روحانیت بنیادگرا و در نتیجه دشمن خود میدانست .در بهمن ماه سال
ایرانیان ملیگرا را «عوامل ساواک ،اسرائیل ،و ایاالت
 ،1359پیام انقالب مصدق و
ِ
متحده آمریکا» خواند و به تهدید خمینی اشاره کرد که گفته بود" :اینها باید
بروند ،ما از دست اینها مصائب زیادی کشیدهایم .ما فقط اسالم را میخواهیم و
نه هیچ چیز دیگر را 25".در فروردین  ،۱۳۶۰این نشریه به صراحت عضای جبهۀ
26
ملی را به خیانت به کشور و دشمنی با جمهوری اسالمی متهمکرد.
آماجهای دیگر سپاه پاسداران ،سازمان مجاهدین خلق -متحد سابق
خمینی -و ابوالحسن بنیصدر ،نخستین رئیس جمهوری اسالمی ،بودند .آیتالله
خمینی بنیصدر را به فرماندهی کل قوا نیز گماشته بود 27.هنگامی که بنیصدر
در صدد استفاده از مقام فرماندهی کل قوا برای تضعیف و تحدید سپاه پاسداران
بر آمد 28سپاه نیز او و مجاهدین خلق را همزمان هدف قرار داد .پیام انقالب
مقدس
پیوسته از آنان به عنوان دشمنان والیت فقیه ،که پایۀ اصلی و کمابیش ّ
نظام جمهوری اسالمی به شمار میرود ،یاد کرد 29.پس از اعالم «عدم کفایت
سیاسی» بنیصدر از سوی مجلس در  ۳۱خرداد سال  ،۱۳۶۰علی اکبرهاشمی
رفسنجانی ،رئیس وقت مجلس شورای اسالمی ،با لحنی پیروزمندانه به
خوانندگان پیام انقالب گفت بنیصدر همیشه بر ضد حکومت عمل میکرده
است 30.حمله به شخصیت بنیصدر در شمارۀ بعدی این نشریه با شدت بیشتری
ادامه یافت 31.به این ترتیب یاران اولیۀ انقالب و گروههای بیشماری که در
پیروزی سهیم بودند یکی پس از دیگری تصفیه شدند و روحانیت تندرو بر همۀ
اهرمهای قدرت تسلطی بیرقیب یافت.
دورههای ریاست جمهوری علی خامنهای و علی اکبر رفسنجانی
پس از برکناری بنیصدر و زمامداری کوتاه محمدعلی رجایی ،علی خامنهای
به ریاست جمهوری رسید ( .)۱۳۶۰ -۱۳۶۸گرچه خامنهای و جانشین وی،
علی اکبرهاشمی رفسنجانی ( )۱۳۶۸-۱۳۷۶از این که سپاه پاسداران دشمنان
و رقبای آنان را از صحنه خارج کرده بود ،بهرۀ بسیار بردند ولی از آنچا که
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هردو از طبیعت مداخلهجوی سپاه هراس داشتند درصدد قانونمند کردن
فرایند تصمیمگیریهای سیاسی برآمدند ،و همزمان به سیاستزدایی از سپاه
و حرفهای کردن این نیرو و دیگر نهادهای اداری جمهوری اسالمی پرداختند.
سرپرستی
در این خصوص داستان مهدیهاشمی بسیار روشن کننده است .وی
ِ
«دفتر نهضتهای آزادیبخش جهان» در سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به
ی هاشمی برادر داماد
عهده داشت که وظیفهاش صدور انقالب بود .سیدمهد 
آیتالله حسینعلی منتظری ،قائم مقام رهبری در زمان رهبری آیتالله خمینی،
بود و با مقامات حکومتی ارتباطی نزدیک داشت .در اواسط دهۀ  ،1360رهبران
رژیم به اهمیت بهرهجوئی از شیوههای واقعگرایانه در روابط خارجی کشور
پی بردند .این تغییر روش و موضع به تشدید نبرد قدرت بین پیروان افراطی
آیتالله منتظری ،از یک سو ،و احمد خمینی ،خامنهای و رفسنجانی ،از سوی
دیگر ،انجامید .هدف تالشهای رفسنجانی این بود که فعالیتهای اشخاصی
چون مهدی هاشمی را مهار کند تا بتواند با خیال آسوده در پی ایجاد ارتباط
با «دشمنان» دیرین جمهوری اسالمی ،از جمله ایاالت متحدۀ آمریکا ،برآید.
مهدیهاشمی و پیروانش که این تغییر جهت رهبران را خیانتی به اصول انقالب
تلقی میکردند ،و بر ضد منافع گروه آیتالله منتظری میدانستند ،برای مقابله
با آنها دست به افشای ارتباط محرمانۀ دولت ریگان وهاشمی رفسنجانی زدند؛
ارتباطی که سرانجام به رویدادهایی منجر شد که «ایران کنترا» نام گرفت 32.پس
از این افشاگری ،مهدیهاشمی و چهل نفر از همفکرانش در سال  ۱۳۶۵توسط
نیروهای امنیتی دستگیر شدند و همگی به فهرست بلند باالیی از «جنایتهای»
ی هاشمی اعدام شد .اعدام
خود «اعتراف» کردند .در  ۶مهر سال  ،۱۳۶۶مهد 
وی پردۀ آخر طرح حذف آیتالله منتظری به وسیلۀ احمد خمینی و رئیس
مجلس وقت ،هاشمی رفسنجانی بود 33و در عین حال فرادستی بخش غیرنظامی
34
حکومت را بر عوامل مسلح نیز تثبیت کرد.
پس از فوت آیتالله خمینی در سال  ،۱۳۶۸رهبران رژیم از بازگشت
دوبارۀ سپاه به صحنۀ سیاسی نگران شدند و «وصیتنامۀ سیاسی-الهی» آیتالله
خمینی را منتشر کردند .در این وصیتنامه آمده است:
وصیت اكید من به ق وای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام،
عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبههها است به آن عمل نمایند؛
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و ق وای مسلح مطلقا ،چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها،
در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه
دارند .در این صورت م یت وانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختالفات درون
گروهی مصون باشند .و بر فرماندهان الزم است كه اف راد تحت فرمان خود
را از ورود در احزاب منع نمایند .و چون انقالب از همه ملت و حفظ آن بر
همگان است ،دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسالمی وظیفه
شرعی و میهنی آنان است كه اگر ق وای مسلح  ،چه فرماندهان و طبقات باال
و چه طبقات بعد ،برخالف مصالح اسالم و كشور بخ واهند عملی انجام دهند
یا در احزاب وارد ش وند كه – ب یاشكال به تباهی كشیده م یش وند  -و یا در
بازیهای سیاسی وارد ش وند ،از قدم اول با آن مخالفت كنند .و بر رهبر و
شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از
35
آسیب در امان باشد.

آشکارا این وصیت با بهرهجوئی گستردۀ خمینی در دهۀ نخست عمر جمهوری
اسالمی از سپاه پاسداران به هیچ روی سازگار نیست.
رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود همواره به غیرسیاسی کردن
نیروهای مسلح پایبند ماند و به ویژه برای دور نگاه داشتن سپاهیان انقالب از
عالم سیاست ،رشوۀ گزافی به آنها پرداخت و نقش اصلی در طرحهای بازسازی
پس از جنگ را به سپاه سپرد 36.این کار گرچه نه همۀ سپاهیان ولی اکثر
فرماندهان آنان را آرام کرد .به عنوان نمونه ،یک سال پیش از پیروزی محمد
خاتمی ،محسن رضایی در گردهمآیی فرماندهان نیروهای ضدشورش سپاه در
تهران اخطار کرد" :غدۀ سرطانی لیبرالیسم در نقاطی از کشور در حال رشد
است 37".در طول ماه اردیبهشت  ،۱۳۷۵فرماندهان سپاه علیه «لیبرالها»،
که منظورشان هاشمی رفسنجانی و کارگزاران تکنوکرات بودند ،آشکارا موضع
گرفتند.
بسیجیها و نیروهای لباس شخصی انصار حزبالله نیز با حمله به سینماها
و دانشگاهها از مواضع فرماندهان سپاه عم ً
ال پشتیبانی کردند 38.فرمانده سپاه،
محسن رضایی ،نیز به تأئید این حملهها پرداخت و گفت" :وظیفۀ نیروی بسیج
تنها دفاع و حفظ امنیت کشور نیست بلکه مقابله با ضدانقالب نیز از وظایف
این نیروست 39».در بحبوحۀ کشمکش لشکری -کشوری ،کشوریان به موفقیت
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دیگری هم دست یافتند و آن پیروزی چشمگیر محمد خاتمی در  ۲خرداد
 ۱۳۷۶بود .در  ۱۸شهریور  ،۱۳۷۶یک ماه پس از سوگند ریاست جمهوری
خاتمی ،آیتالله خامنهای ،رضایی را از فرماندهی سپاه ،شاید از ناحیۀ ضعف در
قبال رای بیست ملیونی آقای خاتمی برکنار کرد ،و فرماندۀ سالیان دراز سپاه به
این ترتیب بهای مخالفت خود را با زمامداران سیاسی پرداخت.
رویارویی با محمد خاتمی
پیروزی قاطع محمد خاتمی در انتخابات  ۲خرداد  ۱۳۷۶نشان حمایت مردم
از اصالحات سیاسی و اجتماعی بود .ولی بسیاری از سران سپاه نگران شدند
که «سید خندان» همچون میخائیل گورباچف ایران باشد .به باور آنها ،رئیس
جمهور جدید هرچند به ایدئولوژی رژیم وفادار بود ،ولی امکان داشت ناخواسته
باعث آزاد شدن انرژیهای نهفتهای گردد که رفته رفته از کنترل خارج شوند و
کل نظام را ازبین ببرند.
سرلشکر یحیی رحیم صفوی ،که مقام خود را در فرماندهی سپاه مرهون
نظرات میانهروانه و غیرمداخلهجویانۀ خود بود ،ناگهان مخالف سرسخت جنبش
اصالحات شد .وی در سخنانی خطاب به فرماندهان نیروی دریایی سپاه در
 ۷اردیبهشت سال  ۱۳۷۷گفت" :آیا ما میتوانیم با تکیه به سیاست تنشزدایی
در برابر تهدیدهای سلطهجویانۀ آمریکا بایستیم؟ آیا میتوانیم خطراتی را که از
سوی آمریکا متوجه ماست با «گفتوگوی تمدنها» خنثی کنیم؟" وی چندی
بعد به عطاءالله مهاجرانی ،وزیر ارشاد و فرهنگ اسالمی ،تاخت و گفت" :من در
یک بحث یک ساعته با آقای مهاجرانی به او گفتم این راهی که شما میروید
امنیت ملی ما را به مخاطره میاندازد ،و از ایشان پرسیدم اصال میدانند کجا
دارند میروند " .و سپس افزود" :امروزه روزنامههایی منتشر میشوند که برای
امنیت ملی ما خطر دارند .من ضدانقالب را هر جا که باشد ریشه کن میکنم.
سر اینها را باید برید و زبان اینها را باید از حلقوم بیرون آورد ".آنگاه دانشگاهها
را آماج حملۀ خود قرار داد":لیبرالها دانشگاههای ما را گرفتهاند و جوانهای ما
40
شعار «مرگ بر دیکتاتور» میدهند".
اندکی پس از این سخنرانی ،واحد روابط عمومی سپاه هشدار داد که
«روزنامهها و قلمهای مسموم و مشکوک از فضای آزاد کشور و از صبر و مالیمت
نیروهای انقالبی سوءاستفاده میکنند و به القای آرای بیپایه و اساس خود
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میپردازند تا افکار عمومی را از توطئهها و خصومتهای دشمنان قسم خوردۀ
جمهوری اسالمی ایران منحرف کنند 41».صفوی نیز همچنان به حمله به خاتمی
42
و تحریک بسیج به مقابله با جنبش دانشجویی ادامه داد.
در  ۱۸تیر  ،۱۳۷۸تنش و کشمکش به اوج خود رسید .در این روز
پس از تظاهرات آرام دانشجویان در اعتراض به بسته شدن روزنامۀ اصالحطلب
«سالم» ،نیروهای شبه نظامی رژیم به خوابگاه کوی دانشگاه تهران حمله کردند.
طی چند روز پس از این واقعه ،موج اعتراضات دانشجویی در سراسر کشور
گسترش یافت و بیم آن میرفت که بهکلی از کنترل خارج شود .خامنهای
و فرماندهان سپاه پاسداران این تظاهرات را تهدیدی برای موجودیت نظام
میدیدند .در  ۲۱تیر ماه ،بیست و چهار تن از فرماندهان ردۀ باالی سپاه در
نامهای به خاتمی نوشتند و با این هشدار که «صبر ما به پایان رسیده و دیگر
تحمل چنین وضعی را نداریم »،خواستار اقدام فوری او شدند 43.شاید در پاسخ
عملی به این درخواست بود که خاتمی در دوران سرکوب دانشجویان ،بیطرفانه
در کنارایستاد و به نظاره کردن رویدادها بسنده کرد.
پس از برقراری آرامش ،سردار صفوی همچنان به تعرضهایش ادامه داد
همراه با توسل همیشگیاش به «ضرورت مقابله با توطئههای آمریکا ».در یکی
دیگر از سخنرانیهایش ادعا کرد که «افراد ناآگاه ،خائنین ،و جناحهای سیاسی
میخواهند از طریق تضعیف روحیۀ ضدآمریکایی ملت ،تغییر قانون اساسی ،حمله
به بنیانهای انقالب ،جدا کردن دین از دولت ،و ایجاد شک و تردید در اصول
44
اولیۀ نظام اسالمی و توانایی آن در مقابله با مشکالت ،به آمریکا کمک کنند».
وی در سخنرانی دیگری در مشهد نسبت به «فعالیتهای مشکوک
بعضیها در حمایت از سیاستها و منافع آمریکا در ایران» هشدار داد و افزود
45
که برخی از این افراد ممکن است در سازمانهای دولتی هم شاغل باشند.
افزون بر این ،نامهای هم به رئیس مجلس وقت ،مهدی کروبی ،نوشت و از او
خواست مراقب «رفتار برخی از نمایندگان» باشد ،و یادآوری کرد که برخورد
قانونی با افراد و حرکتهایی که در جهت خیانت به جمهوری اسالمی عمل
کنند همچمنان وظیفۀ اصلی سپاه است 46.به این ترتیب ،سپاه پاسداران
آشکارا ،به سرعت ،و با توسل به دادگاههای ویژه در صدد آزار و ارعاب مخالفان
برآمد .شکایت او به دادگاه ویژۀ روحانیت در قم از اسدالله بیات ،که به یکی
از مصاحبههای مطبوعاتی صفوی انتقاد کرده بود نمونهای دیگری از این گونه
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حملهها به روحانیان مخالف یا منتقد نظام باید شمرد.
فرستادن پروندۀ تخلفات رسانهها به دادگاه نیز یکی دیگر از شگردهای
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای ساکت کردن صداهای مخالف و متنقد
بود .به عنوان نمونه ،سپاه در  ۲۲تیر سال  ،۱۳۷۹شکایتی علیه هفته نامۀ
امید زنجان به شعبۀ  ۱۴۰۸دادگاه عمومی تهران تسلیم کرد .جرم ناشر نشریه
این بود که درمقالهای در انتقاد از دخالت فرماندهان سپاه در سیاست به سپاه
و فرماندهان آن توهین کرده است 48.صفوی شخصاً نیز از نشریۀ دانشجویی
موج به اتهام «توهین به امام زمان» به دادگاه شکایت برد 49.این نشریه تنها
یکی از چند ده نشریهای بود که در دوران ریاست جمهوری خاتمی تعطیل
شدند 50.صفوی با آنکه از دولت خاتمی انتقاد میکرد ،ولی گاه همراه با تهدید
میگفت ،دخالت قانونی در سیاست با دشمنی و خیانت به دولت فرق میکند.
وی در سخنرانیاش در اردوی رزمی فداییان امام گفت ،سپاه و بسیج از دولت
خاتمی حمایت کردند ولی امیدوار بودند قویتر عمل کند ،و بالفاصله افزود
«روشنفکران و نویسندگان باید به شأن مقدس نیروهایی که از انقالب ،نظام،
51
دولت ،و مردم دفاع میکنند احترام بگذارند».
ماجرای گشایش فرودگاه امام خمینی را شاید بتوان گویاترین مصداق
گسترش نفوذ و قدرت سیاسی سپاه پاسداران و ستیزهجویی علنی آن با دولت
محمد خاتمی شمرد.
فرودگاه مهرآباد ،که زمانی در خارج از محدودۀ شهر تهران قرار داشت،
هم اکنون به دلیل گسترش شهر تهران ،در میان بناهای شهری قرار گرفته
است .حتی پیش از انقالب ،مسئولین وقت پیشنهاد ساختن فرودگاه جدیدی
را ،در خارج از شهر ،به دولت ارائه داده بودند .فرودگاهی که بعدها به نام
فرودگاه بینالمللی امام خمینی ،در جنوب تهران ،تأسیس شد ،از ابتدا قرار بود
که فرودگاه بسیار مجهز و مدرنی باشد .وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی،
مدیریت روزانۀ این فرودگاه را به دو مقاطعه کار اتریشی و تُرک واگذار کرد.
در روز  ۲۶اردیبهشت  ،۱۳۸۳احمد ُخرم ،وزیر راه و ترابری فرودگاه را افتتاح
کرد .اولین هواپیمایی که قرار بود در این فرودگاه بنشیند متعلق به امارات
متحده عربی بود .اما هواپیمای دوم مجبور شد که فرود خود را در این فرودگاه
یکسره لغو کند ،چون تانکهای سپاه باند فرودگاه را اشغال کرده و نیروهای آن
به برج مراقبت حمله کردند ،و خواستار آن شدند که کنترل و ادارۀ فرودگاه در
47
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دست نیروهای سپاه باشد و نه شرکتهای خارجی 52.چند ساعت بعد ،فرماندهی
مشترک نیروهای نظامی اعالمیهای صادر کرد و توضیح داد که اشغال و بسته
شدن فرودگاه به «دالیل امنیتی» و به خاط ِر «حضور شرکتهای خارجی در
53
ِ
حقیقت امر
اداره کردن امور فرودگاه بینالمللی امام خمینی» بوده است.
غرور ملی یا امنیت نبود ،بلکه ،در اصل ،سپاه میخواست خود کنترل فرودگاه
را در دست داشته باشد .روشن بود که وجود یک شرکت خارجی ،در ادارۀ
فرودگاه ،مانع از اقدامات غیرقانونی میشد .در نهایت ،ترفند سپاه مؤثر واقع
شد .مقامهای ایرانی قرارداد خود را با شرکتهای خارجی ،البته با پرداخت
جریمههای سنگین ،فسخ کردند   .
در  ۱۲مهر  ،۱۳۸۳سپاه ُخرم را مجبور به استعفا کرد .قراردادهای فسخ
شده با ترکیه ،سفر رسمی محمد خاتمی ،رئیس جمهور وقت را به ترکیه به عقب
انداخت .سرانجام ،شش ماه دیگر طول کشید تا فرودگاه ،تحت مدیریت دوستان
جدید سپاه ،باز شود 54.این ماجرا ،در جریان برخورد منافع ،به روشنی نشان میدهد،
که قدرت سپاه پاسداران ،نه از خو ِد ریاست جمهوری ،بلکه کابینه نیز بیشتر است.
گسترش نفوذ سپاه در دوران احمدینژاد
در  ۳تیر سال  ،۱۳۸۴در پایان دورۀ دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی ،محمود
احمدینژاد ،شهردار وقت تهران ،در انتخابات ریاست جمهوری که به مرحلۀ
دوم کشیده شده بود به طور غیرمنتظرهای برنده شد .وی به دالیل مختلف
با همۀ رئیس جمهوران پیشین متفاوت بود .وی بر خالف همۀ پیشینیاناش،
به استثنای بنیصدر و رجایی که دولت مستعجل داشتند ،نه روحانی بود و
شهرستانی تهیدستی بود و پس از مهاجرت
نه روحانیزاده .فرزند خانوادۀ
ِ
خانوادهاش به تهران در دانشگاه علم و صنعت نارمک پذیرفته شد و توانست
نسل سیاسیشدۀ طبقۀ متوسطی باشد که از درون نوسازیهای فرجام
مظه ِر ِ
55
نایافتۀ شاه سر برآورده بود .از جهتی دیگر ،ا ّما ،با هم مسلکان انقالبی خود
نیز تفاوت داشت .احمدینژاد هرچند در وقایع انقالب سال  ۵۷مشارکت داشته
و پیش از ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران با دانشجویان پیرو خط امام
همکاری کرده بود ،ولی سرمایۀ سیاسیاش حضور در سپاه و تا حدی جنگ
ایران و عراق بود .نسل احمدی نژاد سالها سنگر به سنگر با عراق جنگیده بود
و تالشهایهاشمی رفسنجانی برای تطمیع رزمندگان ،و سعی محمد خاتمی
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برای توسعۀ سیاسی ،راضیاش نمیکرد ،از انزوای سیاسی میترسید و سهم
خود را در عرصۀ سیاست میطلبید .نفوذ این نسل در مراکز اصلی قدرت نه تنها
با حضور یکی از سربازانش در باالترین مقام قوۀ مجریه ،بلکه با پشتیبانی رهبر
56
انقالب و نمایندگانش در سپاه پاسداران انقالب گسترش یافت.
با ریاست جمهوری احمدینژاد حضور و نفوذ سپاه پاسداران در سیاست
حد بیسابقهای رسیده است .گرچه شرکت سرداران سابق سپاه
کشور نیز به ّ
در کابینۀ دولت پدیدۀ تازهای نیست ،ولی برای شمار آنان در این دوره ،مانندی
در جمهوری اسالمی نمیتوان یافت .احمدینژاد با گماشتن استانداران و
فرمانداران خود در سی استان کشور به گسترش نفوذ پاسداران ادامه داد .وی
به شیوهای حساب شده استانداران پشتیبان رفسنجانی و خاتمی را یکی پس
از دیگری با حامیان خود در میان مقامات عالیرتبۀ سپاه ،بسیج ،و سازمان
زندانهای جمهوری اسالمی جایگزین کرد.
اهمیت این انتصابها را به هیچ روی اندک نمیتوان شمرد .بر پایۀ
بررسی کسری ناجی ،خبرنگار ،دربارۀ دوران استانداری احمدینژاد در اردبیل،
استانداران با قرار دادن پول و امکانات دولتی در اختیار کاندیدای مورد نظر خود
و یا با انتقال درآمدهای به دست آمده از معامالت قاچاق در مناطق مرزی به
ستادهای انتخاباتی ،تاثیر بهسزایی در نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری دارند.
به ادعای ناجی احمدینژاد از همین راهها به ستاد انتخاباتی علیاکبر ناطق
نوری ،رقیب ناکام آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ،۱۳۷۶
کمک کرده بود 57.با گماشتن همقطاران خود در سی استان کشور چشم انتظار
حمایتهای مشابهی در کارزار انتخاباتی سال  ۱۳۸۸بود.
انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال  ۱۳۸۶نفوذ سیاسی سپاه را
تثبیت کرد و نشان آن بود که رهبر جمهوری اسالمی نیز از نقش سپاه در
سیاست پشتیبانی میکند .به گفتۀ وزیر کشور ،از  ۷۱۶۸نفری که برای این
انتخابات ثبتنام کردند ۳۱/۵ 58درصد رزمندگان جبهههای جنگ ایران و عراق
بودند .تا  ۲بهمن سال  ،۱۳۸۶شورای نگهبان صالحیت پنج هزار تن ،یعنی
 ۶۹درصد از کاندیداها را تایید کرد .دو سوم از  ۳۱درصد باقی مانده رد
صالحیت شدند و یک سوم دیگر نمایندگان وقت مجلس بودند که این بار
صالحیتشان تأئید نشد 59.وزیر کشور دالیل مختلف رد صالحیتها را به ترتیب
ذکر کرد 96" :نفر به علت تأخیر در فرستادن مدارک؛  ۱۳۱نفر به سبب
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محکومیت به خیانت و کالهبرداری و اختالس؛ و  ۳۲۹نفر به دلیل سوءشهرت
در محل سکونت .عالوه بر این ۱۸۸ ،تن مشکل مدرک تحصیلی یا عدم سابقۀ
پنج سال کار کارشناسی داشتهاند" 60.به ادعای وزیر کشورتعداد زیادی نیز
متهم به جرائم یا خالفهایی چون اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر ،وابستگی به
رژیم سابق ،عدم اعتقاد و التزام عملی به اسالم و نظام جمهوری اسالمی ،یا
وابستگی و ارتباط با سرویسهای اطالعاتی بیگانه بودهاند 61.در کنار همۀ این
موانع ،برای جلوگیری از انتخاب شدن افراد نامطلوب ،یکی از فرماندهان سابق
سپاه ،سرتیپ علیرضا افشار ،به ریاست ستاد انتخابات کشور منصوب شد.
فرماندۀ سابق دیگری از سپاه ،عزتالله ضرغامی ،رئیس کنونی سازمان صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ،نیز مأموریت داده شد که از پخش سخنان نامزدهای
اصالحطلب جلوگیری کند.
به این ترتیب ،جای شگفتی نیست که فرمانده کل سپاه پاسداران به
گرمی از دولت احمدینژاد پشتیبانی کند .سردار صفوی در سخنانی خطاب
به دانشآموزان در «اردوی طرح والیت بسیج دانشآموزی» گفت" :بعضی از
گروههای سیاسی با باالبردن سطح توقعات و خواستهای مردم و  . . .سعی
میکنند دولت جدید را تضعیف کنند .این گروههای میخواهند مانع کار این
دولت شوند 62".چند ماهی بعد که انتقادها از دولت احمدینژاد افزایش یافت،
فرمانده سپاه اخطار کرد" :ما شما را میشناسیم ،و وقتش که بشود همهتان
را سر جای خودتان مینشانیم .سپاه جلو هر کس را که بخواهد مقابل انقالب
63
بایستد خواهد گرفت".
سردار صفوی ،ا ّما با همۀ اظهار وفاداریها به احمدینژاد مقامش را
نتوانست حفظ کند ،و در  ۱۰شهریور  ۱۳۸۶سرلشکر محمدعلی جعفری جای
او را گرفت .انتصاب سردار جعفری به این مقام را باید حادثۀ مهمی در تحول
سخنرانی اسفند سال  ۱۳۸۶خود وظیفۀ تازۀ
ساختاری سپاه شمرد .وی در
ِ
سپاه را این گونه تعریف کرد:
سپاه پاسداران یک سازمان نظامی تکوجهی نیست .مأموریت سپاه پاسداری از
انقالب و دستاوردهای آن در ب رابر تهدیدهای داخلی  ...است .است راتژیهای فعلی
ما که از سوی رهبری انقالب نیز تأیید شده است با خط مش یهای سالهای جنگ
64
متفاوت است .امروز وظیفۀ اصلی پاسداران مقابله با تهدیدات داخلی است.
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وی بعدها سپاه پاسداران را نه تنها یک «سازمان نظامی» ،بلکه در عین حال
65
یک «سازمان سیاسی و عقیدتی» توصیف کرد.
به گفتۀ آقای محمد کوثری ،یکی دیگر از فرماندهان سپاه و نائب رئيس
كميسيون امنيت ملی مجلس هشتم دخالت سپاه در سیاست «موفقیتآمیز»
بوده است ،زیرا نوجوانانی که مدرسه را رها کردند تا در جبهههای جنگ عراق
– ایران نبرد کنند ،امروز برای حفظ «ماهیت اسالمی نظام» وارد «صحنۀ نبرد
تازهای» شدهاند 66.در واقع ،نمایندگان رهبر انقالب در سپاه از افسران این
67
سازمان خواستند که در سیاستهای پارلمانی نقش فعالتری ایفا کنند.
تصمیم آیتالله خامنهای در فعالتر کردن سرداران سپاه در عرصۀ
سیاست با چالشهایی نیز رو به رو شد .پیش از آخرین دور انتخابات اخیر
مجلس ،آقای حسین موسوی تبریزی ،عضو سابق مجلس خبرگان و دادستان
سابق کل کشور و نامزد ریاست جمهوری ،اعتراض خود را نسبت به آنچه او
«کودتای نظامیان» خواند بیان کرد 68.هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهور سابق
و رئیس فعلی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نیز دخالت
سپاهیان در سیاست را به سود نظام ندانست .در واقع ،وی به عنوان خطیب
نماز جمعه تهران اخطار کرد که" :هیچ کس نباید به خود اجازه دهد از این
نیروها [سپاه و بسیج] به نفع خودش استفاده کند .این کار خیانت به بسیج و
سپاه و دشمنی با کشور است 69".آیتالله یوسف صانعی نیز دخالت نظامیها
را در سیاست «خالف دمکراسی» شمرد 70.افزون بر این ،سید حسن خمینی،
نوۀ آیتالله خمینی ،نیز از سیاسی شدن روزافزون سپاه انتقاد کرد ،71که خود
72
موجی از حمله به او و خاندان خمینی را برانگیخت.
پس از انتخابات  ۲۴اسفند  ،۱۳۸۶جناح اصالحطلب حکومت در شکایت
نامهای از این که وزارت کشور ،ارگان سازماندهندۀ انتخابات ،به یک «پایگاه
نظامی» تبدیل شده شکایت کرد 73.مهدی کروبی  ،رئیس پیشین مجلس و
نامزد شکست خوردۀ ریاست جمهوری در سال  ،۱۳۸۴به لحنی مالیم مؤدبانهتر
پرسید" :آیا معنای این کارها این است که اگر دو نفر وارد رقابتهای انتخاباتی
74
شدند این نیرو [سپاه] باید طرف یکی از آنها را بگیرد؟"
آقای احمدینژاد و آیتالله خامنهای خواهان حضور همیشگی سپاه و
بسیج در صحنۀ سیاسی ایراناند .در  ۱۰اردیبهشت  ،۱۳۸۶دو دهه پس از
استقالل ظاهری بسیج از سپاه ،سردار جعفری به هدف مبارزه بهتر با «دشمنان
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داخلی» ،دوباره بسیج را رسماً به کنترل سپاه درآورد 75.هفتهنامۀ صبح صادق،
که جانشین پیام انقالب شده است ،به عنوان بلندگوی سپاه در مقالهای مفصل
ضمن اشاره به نگرانیهای سیاستپردازان غیرنظامی از نقش جدید سپاه در
صدد رفع این نگرانیها برآمد .ولی یدالله جوانی ،رئیس ادارۀ سیاسی سپاه
پاسداران ،به صراحت تمام خطاب به منتقدان سپاه ،گفت" :اگر جریان ،حزب ،یا
گروهی در صدد براندازی سیاسی و فرهنگی نظام باشد کسی انتظار ندارد سپاه
برخورد نظامی با آنها بکند .در چنین شرایطی وظیفۀ سپاه مقاومت سیاسی و
فرهنگی است .به همین دلیل ،و از آنجا که برخورد سیاسی و فرهنگی سپاه در
76
شرایطی ضروری است ،نمیتوان سپاه را تنها یک نهاد نظامی دانست".
حمایت جناح تندروی رژیم از محمود احمدینژاد در انتخابات پرمسألۀ ۲۱
تیر سال  ،۱۳۸۸روند دخالت سپاه را در عرصۀ سیاست سرعت بخشید .شواهد
گوناگون حاکی از آن بود که آیتالله خامنهای او را بر دیگر کاندیداها ترجیح
میداد .وی بیشتر از آن که به احتمال پیروز شدن محسن رضایی توجه کند،
نگران انتخاب شدن محمد خاتمی یا میرحسین موسوی یا مهدی کروبی بود ،که
رقیبان اصلی احمدینژاد به شمار میآمدند و اگر به قدرت میرسیدند به احتمال
زیاد برنامۀ اصالحات را از سر میگرفتند .همین نگرانی سبب شد که وی با انتقاد
از تصمیم محمد خاتمی به توقف موقت برنامۀ غنیسازی و تشبیه دولت او به دربار
شاه سلطان حسین صفوی کار او را یکسره کند 77،و خاتمی را وادار به انصراف از
نامزدی ریاست جمهوری سازد 78.با خروج بیدرد سر خاتمی از دور مسابقه ،آیتالله
خامنهای بهتدریج رضایت و پشتیبانی خود را از دولت احمدینژاد به مناسبتهای
مختلف اعالم کرد از جمله در سخنانش به مناسبت سال نو 79و در طول سفر پر سر
و صدایش به کردستان 80.با این حمایتها دیگر شکی برای فرماندهان و اعضای
سپاه باقی نماند که احمدینژاد نامزد دلخواه رهبر جمهوری اسالمی است.
سپاه ،پس از دریافت اجازۀ نه چندان مبهم رهبر برای حمله به نامزدهای
نامطلوب ،بیدرنگ وارد عمل شد .پاسداران که میدانستند برای پیروزی
احمدینژاد به بسیج عمومی گستردهتری نیاز دارند ،دور دوم عملیات خود را
بر ضد منتقدین او آغاز کردند .حسن فیروزآبادی ،رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح ،نه تنها آشکارا از نامزدی احمدینژاد پشتیبانی کرد ،بلکه با لحنی
توهینآمیز رقیبان او را «پیر و ناتوان» و نامناسب برای شغل ریاست جمهوری
خواند 81.یحیی رحیم صفوی ،فرمانده سابق کل سپاه و مشاور ارشد امنیتی
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رهبر جمهوری اسالمی ،نیز احمدینژاد را به عنوان یک بسیجی نمونه ستود
و به لیبرالها که به گفتۀ او «بزرگترین ضربهها را به جمهوری اسالمی زدهاند»
حمله کرد 83.به همین منوال ،فرماندۀ کل سپاه ،محمدعلی عزیز جعفری ،نیز
در سخنانی خطاب به بسیجیان از آنها خواست به پشتیبانی از اصولگرایان وارد
84
فعالیتهای سیاسی شوند.
سایت تابناک که به محسن رضایی ،فرمانده سابق سپاه و از نامزدهای
دورۀ دهم ریاست جمهوری ،نزدیک است افشا کرد که افراد ردههای پایین
85
بسیج به شدت درگیر فعالیتهای انتخاباتی به سود آقای احمدینژاد شدهاند
تا آنجا که علی الریجانی ،رئیس مجلس ،که معموالً در موارد عمده و حساس از
رهبر پیروی میکند از نیروهای مسلح خواست در سیاست دخالت نکنند 86.این
مخالفتها ،ا ّما ،به نتیجهای نرسید و سپاه بر این ادعا پافشرد که بسیج ردههای
مختلف دارد و اعضای بعضی از ردهها میتوانند وارد فعالیتهای انتخاباتی
شوند 87.سبب دیگر نافرجام ماندن همۀ این مخالفتها شاید حمایت رهبر
جمهوری اسالمی از فعالیتهای سیاسی سپاه بود.
سپاه پاداش دخالتهای سیاسی خویش را با عضویت بسیاری از فرماندهانش
در کابینۀ آقای احمدینژاد گرفت .کابینۀ دوم احمدینژاد در واقع حلقهای است
متشکل از همدورهایهای وی در دانشگاه علم و صنعت ،مقامات اداری و امنیتی
مناطق شمال غربی ایران در دهۀ  ،۱۳۶۰افسران سابق سپاه که در دهۀ ۱۳۷۰
موفق به دریافت مدارک دانشگاهی شدهاند ،همکاران سابقش در دورۀ کوتاه
شهرداری تهران ( ،)۱۳۸۲-۸۴و سرانجام تنی چند از خویشان نزدیکاش.
به این ترتیب ،ترکیب کابینۀ دولت کنونی تفاوتی اساسی با همه دولتهای
پیشین جمهوری اسالمی  -به استثنای دولت موقت مهدی بازرگان -دارد که
همگی معرف ائتالف گستردهای بودهاند از گروههای قدرتمند داخل حکومت
از قبیل جناحهای مختلف روحانیت ،بازاریان سنتی ،حزب جمهوری اسالمی،
کارگزاران دهۀ  ،۱۳۷۰و اعضای سپاه پاسداران .این دولتهای ائتالفی همواره از
هماهنگی قابل توجهی در میان نخبگان جمهوری اسالمی در تصمیمگیریهای
عمدۀ برخوردار بودند.
تنها روحانی باقی مانده در کابینۀ احمدینژاد حیدر مصلحی است که
وزارت اطالعات را به عهده دارد ،وزارتخانهای که عم ً
ال در اختیار سپاه پاسداران
قرار گرفته است .در  ۴مرداد سال  ،۱۳۸۸هشت روز پیش از مراسم تحلیف
82
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ریاست جمهوری در  ۱۲مرداد ،احمدینژاد ،غالمحسین محسنی اژهای را
از رأس وزارت اطالعات برکنار کرد و آقای مجید علوی را به سرپرستی این
وزراتخانه نشاند .برکنار کردن محسنی اژهای به دو دلیل دارای اهمیتی ویژه
است .نخست اینکه اژهای آخرین روحانی در دولت اول احمدینژاد بود که
اختیار وزارتخانهاش عم ً
ال در دست فرماندهان سابق سپاه قرار گرفت؛ دوم این
که وزیر اطالعات را طبق سنت معمول رهبر تعیین میکرد و نه رئیس جمهور.
بنابراین ،میتوان این اقدام احمدینژاد را چالشی نسبت به اقتدار و اختیارات
آیتالله خامنهای به شمار آورد.
افزون براین ،جزئیات ماجرای برکناری اژهای میتواند سیر تحوالت
بحران پس از انتخابات  ۲۲خرداد سال  ۱۳۸۸را تا حدودی روشن کند .به نظر
میرسد که برکناری او دالیلی بیش از اتهام به بیکفایتی یا مخالفتش با انتصاب
اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رئیس جمهور داشته است .ظاهراً
اختالف احمدینژاد و اژهای به گزارشی از وزارت اطالعات باز میگردد که در آن،
تحلیلگران این وزارتخانه وابستگی مالی و راهبردی «انقالب مخملی» به بیگانگان
را رد کرده بودند .اگر این گزارش منتشر میشد نشان دیگری از افزایش شکافها
و اختالفهای درونی رژیم میبود؛ زیرا به صراحت ادعاهای مطروحه را دربارۀ
ارتباط بین رهبران جنبش سبز و نیروهای بیگانه رد میکرد .در واقع آیتالله
خامنهای در نماز جمعۀ  ۲۹خرداد در این باره گفته بود" :ایران گرجستان
نیست" که آنها [قدرتهای غربی] بتوانند انقالب مخملی راه بیندازند ".از این
گذشته ،انتشار این گزارش میتوانست به ماندۀ حیثیت دستگاه قضایی آسیب
دیگری وارد آورد زیرا بسیاری از فعاالن سیاسی به جرم شرکت در «انقالب
مخملی» دستگیر و زندانی شده بودند .برخی از اعضای این گروه ح ّتی از حضور
اجباری در نمایشهای اعترافات تلویزیونی نیز مصون نماندند.
گرچه سپاه پیوسته خطر انقالب مخملی را توجیهی برای دخالتهای
روزافزونش درعرصههای سیاسی کشور عنوان میکرد ،برکنار شدن اژهای
نارضایتی برخی از مخالفان با رفتار سپاه انجامید و به استعفای تنی چند تن
مقامهای اطالعاتی که به دخالت سپاه در مسائل امنیت داخلی معترض بودند
منجرشد .به این ترتیب ،درست در زمانی که جمهوری اسالمی بیش از همیشه
نیاز به تأئید ادعای ادامۀ همبستگی درونی رژیم داشت ،یکی از نهادهای اصلی
امنیتی کشور به سستتر کردن اعتبار و حیثیت رهبر نظام برخاسته بود.
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همانگونه که در آغاز این نوشته اشاره شد نقش و نفوذ روزافزون و ّ
مخرب
سپاه پاسداران را در عرصههای مالی و اقتصادی کشور باید از عوامل مهم در افزایش
قدرت سیاسی آن دانست .یکی از آخرین نمونههای چنین روندی موفقیت سپاه
در خرید بیش از  ۵۰درصد سهام شرکت مخابرات از دولت در بزرگترین معاملۀ
بازار بورس تهران به ارزشی در حدود  ۸میلیارد دالر است .این مزایدۀ بزرگ که
چند بار به تعویق افتاده بود تنها چند ساعت پس از آن آغاز گردید که شرکت
تعاونی «پیشگامان کویر یزد» به دالئل امنیتی از صحنۀ رقابت کنار گذاشته شد.
دو شرکت باقی مانده در مزایده ،کنسرسیوم «توسعۀ اعتماد مبین» و شرکت
«مهر اقتصاد ایرانیان» ،هر دو از شرکتهای متعلق به مجموعۀ نهادهای اقتصادی
سپاهاند 88.خصوصیسازی شرکت مخابرات تحویل یک صنعت حساس ملی به
سپاه پاسداران است و گامی دیگر به سوی تسلط کامل آن بر اقتصاد ایران.
فشردۀ سخن
قدرت سیاسی را در جمهوری اسالمی میتوان استوار بر اتحادی ریشهدار بین
روحانیان حکومتی و سپاه پاسداران انقالب دانست که در آن نقش هریک
از این دو نهاد به روشنی ترسیم شده است .گرچه به ظاهر پس از پیروزی
انقالب رهبران روحانی رژیم بر ایران حکومت راندهاند ،این واقعیت را نیز باید
به یاد داشت که در همین دوران سپاه پاسداران موظف به پاسداری از میراث و
دستاوردهای انقالب بوده است ،به سخن دیگر ،مسئول حفظ ماهیت انقالبی و
ایدئولوژیک حکومت اسالمی در برابر دشمنان داخلی و خارجی .امروز واقعیت،
ا ّما ،این است که با افزایش تدریجی نفوذ و نقش سپاه در عرصههای سیاسی
و اقتصادی و فرهنگی کشور ،این نهاد به چنان قدرتی دست یافته که بتواند
درعمل هم حافظ نظام باشد و هم حاکم برآن.
افزایش روزافزون قدرت سپاه پاسداران را باید عمدتاً ناشی از ناتوانی و
شاید تردید و اکراه نهادهای سیاسی رژیم جمهوری اسالمی به مقابله با فشارها
و تالشهایی در پهنۀ اجتماع دانست که معطوف به باز کردن هرچه بیشتر
فضای سیاسی و عرصۀ اقتصادی کشوراست .ادامه و تشدید این فشارها رهبر
جمهوری اسالمی و برخی از متحدان سیاسی وی را ناگزیر از اتّکای روز افزون
به سپاه و بهرهجویی ابزاری از فرماندهان سابق و الحق آن در عرصۀ سیاسی،
از جمله در کابینۀ دولت احمدینژاد ،و مجلس شورای اسالمی کرده است .به
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 با دستیابی سپاه پاسداران انقالب به سهمی قابل توجه در عرصۀ،این ترتیب
 و پنجه انداختن بر بسیاری از بزرگترین و، از سویی،تصمیمگیری سیاسی
 این سپاه را، از سوی دیگر،سودآورترین نهادهای اقتصادی و بازرگانی کشور
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سعید پیوندی*

رویارویی با آموزههای ایدئولوژیک
در نظام آموزشی
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۳۸۸فرصت تازهای بود تا جوانان بار دیگر
مانند دوم خرداد  ۱۳۷۶با حمایت گسترده از نامزدهای اصالحطلب تمایل
خود را به دگرگونیهای مدرن و دمکراتیک در ایران به روشنی بیان کنند.
اعتراضهای پردامنۀ ماههای پس از انتحابات خرداد  ،۱۳۸۸که با خشونتهای
بسیار از سوی نیروهای امنیتی روبرو شد ،بیشتر با حضور فعال دختران و
پسران جوانی صورت گرفت که خواهان تأمین حقوق شهروندی خود بودند .این
اعتراضها نشان تداوم و تعمیق بحران بین نهادهای دولتی و نسل جوانی است
که در سالهای قبل از این انتخابات ناخشنودیهای خود را به اشکال گوناگون
آشکار کرده بود .اگر در دهههای  ۱۳۷۰و  ۱۳۸0این ناخشنودیها از اوضاع
کشور بیشتر به شکل مقاومت آرام و «مبارزه منفی» تجلی مییافت ،حوادث
سال  ۱۳۸۸طغیان انفجاری بود که از شکافهای عمیق هویتی و فرهنگی
جامعۀ امروز ایران حکایت میکرد.
نسلهای جوان ناراضی و اَشکال گوناگون طغیانگری آنها پرسشهای
* استاد جامعهشناسی در دانشگاه پاریس .8
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جدی دربارۀ عملکرد نظام آموزشی ایران به میان میکشد که از سال  ۱۳۵۸به
این سو تربیت نسل جدید مسلمان وفادار به انقالب را از هدفهای عمده و اساسی
خود شمرده است .نسلی که قرار بود از راه روندهای هدایت شده جامعهپذیری
و نیز «مهندسی فرهنگی» که از سوی دولت اعمال میشود پشتیبان و همراه
نظام سیاسی اسالمی باشد به بزرگترین دغدغه سیاسی و اجتماعی جمهوری
اسالمی تبدیل شده است.
نوشتۀ حاضر تالشی برای درک بهتر دالیل شکست نظام آموزشی ایران
در زمینۀ اجتماعی و در تلقین و تحمیل قرائت خاصی از فرهنگ دینی به
جوانان است.
آموزش در خدمت پیریزی جامعۀ اسالمی
همۀ انقالبهای جهان به گونهای رویای تغییر جامعه و تربیت نسل جدید
را با تلقین ارزشهای فرهنگی و سیاسی خود از طریق نظام آموزشی در سر
میپروراندند .به همین خاطر هم انقالبهای کالسیک از فرانسه قرن هجدهم
تا روسیه ،چین و کوبای قرن بیستم بیشتر به مدرسه و نظام آموزشی نگاهی
ابزاری در راستای رسیدن به اهداف آرمانی و ایدئولوژیکی خود داشتند .رهبران
همۀ این انقالبها کوشیدهاند تا با بهرهجوئی از نظام آموزشی و یادگیری به
عنوان نهادی سراسری و فراگیر ،در کار جامعهپذیری جوانان نقشی تأثیرگذار
داشته باشند.
نظامهای آموزشی البته در همۀ جوامع مدرن تا حدودی در راستای
حفظ نظم موجود عمل میکنند و در نتیجه یکی از وظائف عمدۀ آنها مشارکت
در روندهای جامعهپذیری جوانان و مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی حاکم
است .ا ّما ،در جوامع دموکراتیک و در حضور نهادهای جامعۀ مدنی نظام آموزشی
نمیتواند به ابزاری انحصاری در دست دولتها تبدیل شود و محیطهای آموزشی
ضمن برخورداری از استقالل نسبی عرصۀ فعالیتهای سیاسی نیز میشوند.
دانشآموزان و دانشجویان نیز در عرصههای آموزشی است که با شیوههای اصلی
آزاداندیشیدن آشنا میشوند و ساز و کارهای زندگی مدنی را فرا میگیرند .در
حالی که ،از نظر حاکمان ،مدرسه نهادی است با کارکرد سیاسی مستقیم که
وظیفۀ شکل دادن به جامعۀ آرمانی را از طریق تربیت نسلهای جدید بر عهده
دارد .این رویکرد حکومتهای انقالبی به معنای الویت دادن به بعد اجتماعی و
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سیاسی نظام آموزشی و برجسته کردن نقشی است که این نهاد سراسری مهم
در هدایت روندهای جامعهپذیری جوانان ایفا میکند .چنین برداشتی از آموزش
رسمی در عمل به معنای محدود کردن آزادیهای فردی ،تحمیل قالبهای
رفتاری و فرهنگی «مجاز» و گسترش سلطه نهادهای رسمی بر فعالیتهای
آموزشی نیز به شمار میرود.
نیروهای اسالمگرا پس از انقالب سال  ۱۳۵۷نیز کم و بیش همین نقطۀ
نظر از آموزش را راهنمای برنامههای خود قرار دادند .هدف اصلی برنامۀ اسالمی
کردن آموزش که با شتاب فراوان از نخستین ماههای پس از استقرار جمهوری
اسالمی به میان کشیده شد در حقیقت بهرهجوئی از مدرسه برای ساختن
«ناکجا آباد» اسالمی بود .برای نیروهای اسالمگرای تازه به قدرت رسیده کلید
جامعۀ اسالمی آینده در دست نظام آموزشی قرار داشت که میبایست نسلهای
آینده را با ارزشها و هنجارهای دینی و همنوا با نظم جدید اسالمی پرورش
دهد و مسلمانانی وفادار به حکومت روانۀ جامعه کند.
زمینههای فکری چنین برداشتی در سالهای پیش از انقالب در میان
روحانیان و روشنفکران اسالمگرا به اشکال گوناگون طرح شده بود .در واقع،
پس از جنگ دوم جهانی گرایش تازهای در نقد مدرسههای نوین در ایران رواج
یافت و بهتدریج به محافل و حوزههای مذهبی راه یافت .این گرایش همزمان هر
دو حوزۀ نظری و پراتیک آموزشی را در بر میگرفت .ایجاد شماری مدرسه با
گرایش مذهبی را باید از جمله ابتکارات عملی این گرایش به شمار آورد .مدارس
اسالمی که توسط شیخ عباس اسالمی تأسیس شده بودند در کنار مدرسههایی
چون کمال و علوی به تالشهای جدی برای بازگرداندن فرهنگ اسالمی به نظام
آموزش رسمی دست زدند .نوآوری بسیاری از این مدارس ،که در مجموع حال
و هوای اسالمی داشتند ،این بود که در کنار برنامههای رسمی نوعی آموزش و
تربیت دینی نیز برای دانشآموزان ترتیب دهند .بخشی از فعاالن اسالمگرایی
که در انقالب شرکت کردند در این مدارس آموزش دیده بودند.
در حوزۀ نظری نیز برخی از روشنفکران اسالمگرا و روحانیان از زاویههای
مختلف به نقد نظام آموزشی دست زدند و در برابر آن موضع گرفتند .گرایش
انتقادی معاصر بر خالف گرایش پیشینیان آموزش مدرن و ماهیت سکوالر
برنامههای درسی را یکجا رد نمیکند بلکه بیشتر در فکر تغییر و اصالح آن در
جهت همساز کردنش با ارزشهای بومی و دینی جامعۀ ایران است .اعتراض
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نسل جدید منتقدان همچنین متوجه عدم کارآیی مدرسه و «دنبالهروی»
نهاد آموزش از آنچه که آنها «الگوهای غربی» مینامند است .جاللآل احمد،
آیتالله مرتضی مطهری و علی شریعتی از جمله منتقدان جدید نظام آموزشی
در چهارچوب گرایشهای اسالمی بودند که با همه تفاوتهای مهمی که در
دیدگاههای آنها به چشم میخورد در آثار نظری خود از جنبههای مختلف به
نقد نظام آموزشی مدرن ایران پرداختند.
گفتمان آموزشیای که در پی استقرار جمهوری اسالمی در ایران شکل
گرفت به کارکرد انقالبی مدرسه برای تغییر جامعه از طریق تربیت نسل جدیدی
از مسلمانان وفادار به آرمانهای اسالمی انقالب تکیه داشت .آغاز پرشتاب روند
اسالمی کردن نظام آموزشی در سال  ۱۳۵۸نشاندهنده بیاعتمادی همهجانبه
مسئوالن حکومتی به سمتگیریهای این نظام در دوران پیش از انقالب و نیز
اهمیت آن در تثبیت نظام سیاسی جدید بود.
سخنرانیهای آیتالله خمینی در چهار سال نخست انقالب نمونۀ روشنی
از نگاه انتقادی به نظام آموزشی پیش از انقالب و درک ابزاری از مدرسه برای
رسیدن به اهداف جمهوری اسالمی است .از نظر او هدف اصلی نظام آموزشی
جلوگیری از نفوذ فرهنگ غرب ،اعتالی فرهنگ اسالمی و همنوا کردن نسل
جدید با ارزشها و فرهنگ انقالب و تالش برای خودکفایی و بینیازی از
«بیگانکان» است .در دورانی که کمتر کسی به روشنی میدانست منظور واقعی
از اسالمی کردن نظام آموزشی چیست و چه تغییراتی قرار است صورت گیرد،
آیتالله خمینی در دیدار با نخستین شورای انقالب فرهنگی به آنها اطمینان داد
که با اسالمی کردن مدارس و دانشگاهها نسل جوان آینده ایران جامعۀ اسالمی
را به وجود خواهد آورد که در آن اثری از نفوذ فرهنگ غربی باقی نمانده باشد
(پیوندی.)۲۰۰۶ ،
انقالب فرهنگی سالهای  ۱۳۵۹تا  ۱۳۶۱که ابتدا از دانشگاهها آغاز شد
به روند اسالمی کردن مدارس سر و سامان داد و بدان شتاب بخشید .از دیدگاه
آیتالله خمینی «يکی از مسائل بسيار مهم در تمام دستگاهها خصوصا دانشگاهها
و دبيرستانها تغييرات بنيادی در برنامهها و خصوصا برنامههای تحصيلی و
روشهای آموزش و پرورش است که دستگاه فرهنگ ما را از غربزدگی و از
آموزش استعماری نجات دهد 1».در نگاه رهبران جمهوری اسالمی نظام آموزشی
سکوالر پیش از « ۱۳۵۷وابسته» به غرب و عامل اصلی «نفوذ» فرهنگ آن در

رویارویی با آموزههای ایدئولوژیک در نظام آموزشی

463

ایران ،وابستگی اقتصادی و توسعهنیافتگی کشور قلمداد میشد .اسالمی کردن
مدارس در سالهای پس از  ۱۳۵۸به معنای چرخش مهمی در سمتگیریهای
اصلی نظام آموزشی ایران به شمار میرفت که از قرن نوزدهم و در پی زوال
تدریجی موسسات تعلیم و تربیت سنتی در ایران شکل گرفته بود.
نخستین مرحله اسالمی کردن مدارس سمت و سویی سیاسی و
ایدئولوژیک داشت .کنارگذاشتن معلمان مخالف نظام اسالمی ،تغییر سطحی
برخی کتابهای درسی ،تحمیل هنجارهای جدید رفتاری و پوششی در مدارس
مانند رعایت حجاب اجباری برای دختران و معلمان زن و نیز اضافه کردن
آئینهای فوق برنامۀ دینی مانند بهجا آوردن نماز جماعت و برگزاری مراسم
تبلیغاتی سیاسی و مذهبی از جمله این اقدامات بودند .یکی دیگر از تصمیمهای
مهم این دوره تشکیل نهاد جدیدی در مدارس به نام «امور تربیتی» از سال
 ۱۳۸۵برای تربیت سیاسی و دینی دانشآموزان بود .وظیفه این نهاد از حوزه
«تربیت» دانشآموزان به مراتب فراتر میرفت و در عمل کار کنترل و نظارت
ایدئولوژیک و سیاسی آنها را هم در بر میگرفت.
پس از تغییرات و تجربههای نخستین در زمینههای یاد شده ،مجلس
شورای اسالمی در سال  ۱۳۶۶قانون «اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش»
را تصویب کرد که میتوان آن را نوعی قانون اساسی نظام آموزشی ایران به شمار
آورد .این قانون که سمتگیریهای فلسفی آموزش در جمهوری اسالمی ایران
را شامل میشود آئینۀ تمامنمای یک برنامۀ سیاسی-ایدئولوژیک برای تربیت
نسل جوان است .این قانون بر آن است که بنیادهای فلسفی و تربیتی را از باورها
و نظریههای دین شیعه استخراج کند و به تنظیم برنامۀ درسی بپردازد که در
آن به «آموزش دینی» و «تزکیه» دانشآموزان در برابر تعلیم اولویت داده شود.
همانگونه که از البالی اصول و بندهای این قانون هم میتوان دریافت نظام
آموزشی ایران در مقایسه با دوران پیش از  ۱۳۵۷جوهری مذهبی و ایدئولوژیک
یافته و خصلت سکوالر خود را از دست داده است .مادۀ اول فصل نخست این
قانون به «تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسالم و مذهب جعفری
اثنیعشری بر اساس عقل ،قرآن و سنت معصومین» اشاره دارد .در ماده  ۴فصل
سوم از جمله آمده است "بر اساس تقدم رتبی تزکیه بر تعلیم ،تربیت اسالمی
در نظام آموزش و پرورش جایگاه ویژهای دارد ،عالوه بر انتخاب معلمانی که خود
باید متصف به صفات کریمه باشند جهت تقویت بنیۀ تربیتی ،نظام واحد امور
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تربیتی در سطوح معاونت وزارت تشکیل میشود( ".صافی ،۱۳۷۹ ،ص .)۲۱۵
ماده دوم قانون در  ۱۴مورد به اهداف آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی
میپردازد که از آن ميان میتوان به «رشد فضائل اخالقی و تزکيه دانشآموزان
بر پايه تعاليم عاليه اسالمی»« ،تقويت و تحکيم روحيۀ اتکاء به خدا»« ،ايجاد
روحيه تعبد دينی و التزام عملی به احکام اسالم» ،و «ارتقاء بينش سياسی بر
اساس اصل واليت فقيه»« ،تبیین ارزشهای اسالمی و پرورش دانشآموزان بر
اساس آنها» اشاره کرد (همان منبع ،ص  .)۲۱۶به اين ترتيب ،میتوان گفت که،
در مقايسه با قوانين آموزش و پرورش دوران پيش از  ۱۳۵۷از جمله قانون اساسی
فرهنگ مصوب  ۱۲۹۰و يا قانون تعليمات اجباری مصوب  ،۱۳۲۲قانون اخير
دارای اهدافی به شدت ايدئولوژيک ،مذهبی و سياسی است.
قوانين ديگری که پس از سال  1366در زمينه آموزش و پرورش به
تصويب رسيده ،همگی متأثر از اهداف و محتوای سياسی و مذهبی قانون یاد
شدهاند .برای مثال ،در قانون مربوط به فعالیت مراکز تربیت معلم از جمله آمده
است که "هدف از تاسیس مراکز تربیت معلم ،تربیت معلمان صالح ،ذیفن ،آگاه
و معتقد به والیت فقیه . . .است" (همان منبع ،ص  .)۱۶۳در بند يک فصل اول
از آئيننامه نحوۀ انتصاب مديران و مسئوالن آموزش و پرورش نیز به «اعتقاد به
اسالم و التزام عملی به احکام اسالمي و واليت فقيه و قانون اساسی» بهعنوان
شرط عمومی برای احراز پست مديريت اشاره شده است .حتی برای داوطلبان
عضويت در انجمن اولياء و مربيان هم «اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی و قانون
اساسی و واليت فقيه» شرط الزم به شمار میرود.
اساسیترین تغییر در نظام آموزشی به جایگاه دانستهها و آموزش مذهبی
و پیوند آنها با سایر حوزههای شناختی برمیگردد .برای مثال ،زبان عربی (به
عنوان زبان اسالم) و نیز درس قرآن ،که پیش از انقالب کنار گذاشته شده
بود ،بار دیگر در برنامۀ آموزشی ایران جایی ویژه یافته است .افزایش ساعات
درس تعلیمات دینی را باید از جمله تصمیمات برای تقویت محتوای مذهبی
درسهای کودکان شمرد .به نوشتۀ موسیپور ( ،۱۹۹۹ص  )۱۰۷کمیت آموزش
دینی در همۀ سطوح افزایش یافته است .در حالی که در سال  ،۱۳۴۵حدود ۹
درصد زمان آموزشی صرف دروس دینی میشد ،این میزان در سالهای پس از
 ۱۳۵۷به  ۱۳درصد رسیده است .بیشترین تغییرات در سطح آموزش ابتدایی
به چشم میخورد که در آن در سال  ۱۳۷۳بهطور متوسط  ۱۷درصد از زمان
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آموزشی به دروس دینی اختصاص مییابد ( ۱۱درصد در سال  .)۱۳۴۵به
نوشته گویا ( )۱۳۷۸حجم ساعات آموزش دینی در دبیرستان در سال ۱۳۶۹
نسبت به پیش از انقالب دو برابر افزایش یافته است .این در حالی است که
درصدهای اعالم شده همۀ واقعیتهای مربوط به وزن نسبی آموزش دینی را
منعکس نمیکند زیرا بسیاری کتابهای درسی «غیردینی» مانند فارسی ،تاریخ،
تعلیمات اجتماعی نیز به مطالب و داستانها و رویدادهای دینی میپردازند .به
نوشته پیوندی ( ،)۲۰۰۶با درنظر گرفتن محتوی دینی کتابهایی مانند فارسی،
تعلیمات اجتماعی و تاریخ و یا فعالیتهای دینی و سیاسی اجباری فوق برنامه
حدود  ۲۴تا  ۲۶درصد از زمان آموزشی دانشآموزان به نوعی با آموزشهای
دینی مربوط میشود .بسیاری از پژوهشهایی که بر روی نظام آموزشی ایران
در دورۀ پس از انقالب  ۱۳۵۷انجام شدهاند وجود این سمتگیری ایدئولوژیک و
مذهبی را در مطالب درسی و سایر فعالیتهای تحصیلی تاکید میکنند.2
بررسی آماری و محتوایی مسائل و موضوعهای دینی در کتابهای فارسی
( ۴۱۲درس) سال اول دبستان تا سال سوم دبیرستان نشان میدهد که مسائل
دینی در بسیاری از درسهای پیرامون زندگی شخصیتهای مهم مذهبی و یا
حوادث تاریخی مربوط به ادیان تکرار میشود .در مجموع در  ۴۰درصد دروس
کتابهای فارسی مسائل دینی کلی (خدا ،زندگی پیامبران و شخصیتهای
مذهبی و تاریخی) و موضوعاتی دربارۀ اسالم به چشم میخورد .برای مثال،
کتابهای فارسی سالهای دوم تا پنجم دبستان (بخوانیم ،بنویسیم) دارای
اشعار و گفتههای متعدد در ستایش خدا ،شخصیتهای دینی (پیامبر اسالم،
نوح ،حضرت عیسی و حضرت سليمان  ،امام سوم ،امام هشتم یا امام دوازدهم) و
نماز و نیز دربارۀ زیارت و سفرها و بازدیدهای مذهبی ،روز میالد علی (روز پدر)،
حسين فهميده (شهید نوجوان جنگ ایران وعراق) ،زکات و فطريه ،ماه رمضان
و روزه ،عيد قربان ،جشن تکليف ...3است.
بازتاب مستقیم این گرایش مهم را میتوان در مورد شخصیتهای
شناخته شده تاریخی و یا معاصری یافت که در البالی مطالب کتابهای فارسی
به آنها اشاره شده است .برای مثال ،بر اساس بررسی آماری انجام شده ،در
مجموع موضوعهای اصلی  ۵۰درس از  ۴۱۲درس (شعر ،مطالب ادبی ،آثار
ادبیات کالسیک ایران) در کتابهای فارسی دربارۀ خداست .در  ۶۵درس نیز
دربارۀ پیامبر اسالم ،امامان شیعه و یا سایر شخصیتهای اسالمی گذشته و حال
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و در نه درس دربارۀ پیامبران سایر ادیان سخنانی آمده است.
حضور پررنگ و متعدد مطالب مذهبی و ایدئولوژیک در کتابهای درسی
ایران را میتوان در آمار مربوط به تصاویر آمده در این کتابها نیز مشاهده کرد.
از مجموع  ۶۴۵تصویر مربوط به افراد شناخته شده (مذهبی ،فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی و علمی) در کتابهای درسی سال اول دبستان تا سوم نظری (سال
تحصیلی  )۱۳۸۷-۱۳۸۶حدود  ۳۱درصد به شخصیتهای مذهبی اختصاص
دارد (پیوندی.)۲۰۰۸ ،
در بررسی بینالمللی مقایسهای پیرامون رابطه نظام آموزشی و دین
میتوان ایران کنونی را در کنار شمار اندک کشورهایی قرار داد که در آنها
قرائتی ایدئولوژیک و یگانه از دین به آموزش تحمیل شده است .در این الگوی
آموزشی دین در مدرسه بعد فراگیر هویتی پیدا میکند و همۀ عرصههای
یادگیری را تحت تاثیر خود قرار میدهد .آموزش دینی در این گونه نظامها
فقط بعد شناختی ندارد بلکه به تربیت افرادی دین باور و معتقد به هنجارهای
دینی نیز معطوف است.
آموزش سیاسی و ایدئولوژیک
از محورهای اصلی اسالمی کردن مدارس تغییرات گسترده در متون کتابهای
درسی و بازنویسی چند بارۀ آنهاست به قصد سازگارکردن متون درسی و تصاویر
کتابها با اصول ،ارزشها و باورهای شیعی .متون کتابهای فارسی (به عنوان
کتاب مرجع یادگیری زبان آموزشی) ،تاریخ ،جغرافیا ،تعلیمات اجتماعی و
تعلیمات دینی شباهتی بسیار اندک با متون کتابهای پیش از انقالب و یا
کتابهای مشابه در سایر کشورها دارند.
برنامههای آموزشی به اشکال گوناگون به تشریح و تبلیغ مشروعیت
دینی و سیاسی جمهوری اسالمی میپردازند .به سخن دیگر ،تأکید بر جوهر
آسمانی و جنبۀ قدسی حکومت اسالمی به یکی از هدفهای اصلی گفتمان
سیاسی برنامههای درسی تبدیل شده است .توضیح و تفسیر جهان از دیدگاه
دینی و برخورد به پدیدههای اجتماعی و مسائل فردی از زاویه اسالمی-شیعی
از ویژگیهای اصلی کتابهای درسی در جمهوری ایران است .در این کتابها
اسالم به عنوان یک برنامۀ اجتماعی و معنوی و سیاسی تمامعیار مطرح میشود
که از اعتباری جاودانه در سراسر جهان برخورداراست و برای همه مسائل امروزی
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جامعۀ بشری از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ و آموزش راهحلهای مناسب و
کارآ دربر دارد و از همین رو باید گزینۀ حکومتی مطلوبی برای جوامع اسالمی
شمرده شود .افزون براین ،کتابهای درسی مفهوم حکومت اسالمی را از منظر
تاریخی و از زمان پیامبر اسالم طرح میکنند و هدف تحول جوامع اسالمی را
تحقق این امر «قدسی» در ابعاد جهانی میدانند .برپاِیۀ این نقطۀ نظر جمهوری
اسالمی حکومتی است «الهی» (تعلیمات اجتماعی ،سال سوم راهنمایی ،ص
 )۲۶که در غیبت امام دوازدهم وظیفۀ اجرای قوانین و احکام اسالمی را بر
عهده دارد " :در یک حکومت الهی ،فرد یا گروهی به نمایندگی از طرف مردم
طبق دستورات و قوانین خداوند بر آنان حکومت میکند( ".همان ،ص .)۲۴
سمت عمومی تحول جامعۀ انسانی در این گفتمان استقرار حکومت جهانی به
رهبری امام غایب است" :امام زمان حضرت حجت بنالحسن – علیه السالم -
اميد مسلمانان و مستضعفان جهان است .مسلمانان به اميد ظهور او میکوشند
تا زمينۀ تاسيس حکومت جهانی اسالم را فراهم سازند( ".فرهنگ اسالمی و
تعلیمات دينی ،دوم راهنمايی ،ص )۷۷
امروزه جمهوری اسالمی اي ران به رهبری آيتاهلل خامنهای  ،راه روشن و پ رافتخار
امام خمينی را ادامه م یدهد و مردم اي ران با ايمان به خدا هم چنان با دشمنان اسالم
مبارزه م یکنند .جمهوری اسالمی اي ران روز به روز در راه سازندگی و پيش رفت
کشور به پيش م یرود و مسلمانان جهان را به رهايی از ظلم و ستم مستکب ران
اميدوارتر م یکند .آرزوی همۀ ما اين است که انقالب اسالمی ،به انقالب جهانی
حضرت مهدی بپي وندد و همۀ مستضعفان را از ستم و سلطۀ قدرتهای بزرگ
نجات دهد( .تعلیمات اجتماعی ،سال پنجم دبستان ،ص .)۱۳۴

از جمله ارزشهای کلیدی فرهنگ کتابهای درسی «جهاد در راه دین» است
که بهصورتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته .ارزش دیگر «فداکاری و
قربانی کردن خویش در راه تحقق آرمانهای اسالمی» است .کتابهای درسی
در مطالب خود جای ویژهای را به فداکاری در مفهوم وسیع کلمه و بهویژه در
شکل عالی آن یعنی شهادت در راه وطن و یا باورهای مذهبی تخصیص دادهاند.
( ۳۱درس کتابهای فارسی سالهای دبستان و راهنمایی) .کتابهای تاریخ
مدارس تحول جامعۀ بشری را بیشتر از دید مذاهب و جنبشهای دینی مورد
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بررسی قرار میدهند و داوری پیرامون رویدادهای تاریخی بهطور عمده بر پایۀ
پیوند آنها با مذاهب و زمانشناسی مذهبی شکل میگیرد .زندگی و دوران
پیامبران اصلی مانند نوح ،سلیمان ،ابراهیم ،موسی ،عیسی و یا محمد موضوع
درسهای کتابهای تاریخاند .تحول تاریخ جامعۀ بشری از این دیدگاه بیشتر
در ستیز پیوسته میان «حقیقت» قدسی (رسالت پیامبران) و دشمنان «نظم
مقدس» رقم زده میشود.
در این کتابها جمهوری اسالمی نماینده قدرت الهی بر روی زمین
شناخته میشود .پیامد باور به ماهیت «الهی» و «مقدس» حکومت اسالمی
بسته شدن راه انتقاد و ضرورت اطاعت از قوانین آن است که «بر اساس احکام
قران نوشته شده» است (اجتماعی ،سوم راهنمایی ،ص  .)۲۶به عبارت دیگر،
بنیادهای فلسفی ،سیاسی و حقوقی حکومت اسالمی نقدپذیر نیستند زیرا
جوهری ابدی دارند و زمان و مکان نمیشناسند" :پیامبر دین اسالم را دین
جاودانه و احکام و قوانین آن را جاودانی معرفی میکرد( ".فرهنگ اسالمی و
تعلیمات دینی ،سال دوم راهنمایی ،ص .)71
در این کتابها نظم دنیای کنونی در برابر گفتمان انقالبی -شیعی قرار
گرفته است و در موارد بسیار به تضاد بین «دنیای اسالم» با «غیرمسلمانان»،
«کافران» و یا «دشمنان» اشاره میشود .رواج نوعی دوگانگی همیشگی نیز
از دیگر پیامدهای گفتمان انقالبی -شیعی است از آن جمله:اسالم/دشمنان
اسالم ،ایران/دشمنان ایران ،امت مسلمان/غیرمسلمانان ،اسالم/دیگر ادیان،
کافر/خداپرست ،مومن/منافق ،مستضعف/مستکبر و فقیر/غنی .در گفتمان نظام
آموزشی« ،ایران اسالمی» در برابر «دشمنان» ،غرب و «بیگانگان» قرار دارد:
"انقالب اسالمی ایران ،دست ابرقدرتها را از ایران کوتاه کرد و با آگاه ساختن
سایر مسلمانان از قدرت اسالم ،منافع آنان را در بسیاری از نقاط جهان و
مخصوصا در کشورهای اسالمی به خطر انداخت .به همین جهت پس از پیروزی
انقالب نیز توطئههای دولتهای مستکبر و زورگو بر ضد انقالب اسالمی ادامه
یافت( ».تاریخ ،سال سوم راهنمایی ،صفحه .)۹۳
جامعۀ اسالمی در برابر جامعۀ مدنی
گفتمان کتابهای درسی ایران با سازوکارهای جامعۀ باز و دمکراتیک برخوردی
چندگونه و اغلب متضاد دارد .در بخش کوچکی از این کتابها از تشکیل احزاب
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و سازمانهای اجتماعی و نیز برگزاری انتخابات و مشارکت سیاسی سخن میرود.
در موارد بسیاری ،ا ّما ،این متون مر ّوج و مبلّغ جامعهای هستند که در آن
شهروندان تودهوار پیرو نظام سیاسیاند« ،یکپارچه» از نظام اسالمی حمایت
میکنند و «وحدت» آنان راز بقای جامعه شمرده میشود .هدف حکومت اسالمی
در گفتمان کتابهای درسی اجرای دستورات الهی است و حرکت به سمت
جامعۀ آرمانی که با ظهور امام غایب شکل خواهد گرفت .در این تفسیر قوانین
الهی عمدتاً در خدمت سعادت مردماناند -چه در این دنیا و چه در دنیای موعود.
بر پایۀ همین استدالل ،قوانین و دستورات دینی و الهی دارای نوعی رجحان
طبیعی بر قوانین ساختۀ بشر دارند و ازهمین رو فعالیتهای اجتماعی و فردی
هنگامی اعتبار مییابند که با قوانین الهی سازگار باشند .اگر در بخش کوچکی
از کتابهای درسی (به عنوان نمونه ،چند درس در کتاب تعلیمات اجتماعی)
اشکالی از جامعۀ مدنی و مشارکت جمعی به رسمیت شناخته میشود در اغلب
دروس دیگر ارزشها و اندیشههایی به میان کشیده میشوند که در تضاد با آنها
قرار دارند .گفتمان آموزشی در جامعۀ کنونی ایران در تالش یافتن پلی بین
«اسالم» و «جمهوری» است ،بین ماهیت قدسی دین و زندگی عرفی جامعه.
ناسازگاری و تضادهایی که میان مطالب کتابهای مختلف درسی وجود دارد
درعمل به حضور نوعی ابهام همیشگی در گفتمان آموزشی انجامیده است.
از جمله این ابهامات در گفتمان «دمکراتیک» و مدنی کتابهای درسی
قرائتهای تقلیلی و سطحی و متناقض از ایدۀ دموکراسی است .برای مثال ،در
کنار بحثهای مربوط به حق انتخاب مردم و مشارکت سیاسی و مدنی آنها
در کتاب اجتماعی سال سوم راهنمایی آمده است که "قوانینی که در مجلس
شورای اسالمی به تصویب میرسند ،نباید با قوانین الهی و دستورات خداوند
مخالف باشند" (ص  )۲۶و یا "مسلمانان باید تنها حاکمیت خدا را بپذیرند و
در همه حال تابع والیت او باشند" (ص  .)۴۸در کتاب تعليمات اجتماعی سال
سوم راهنمايی ،در توضيح مفهوم والیت فقیه در حکومت اسالمی چنین گفته
میشود" :والیت به معنای سرپرستی مردم است .کسانی که از یک شخص یا
یک مکتب فکری یا سیاسی پیروی میکنند ،در حقیقت والیت و سرپرستی آن
فرد و یا مکتب را پذیرفتهاند( ".ص " . . .)۱۹در این نوع حکومت[ الهی] فرد يا
گروه حاکم بر مردم بر اساس تشخيص خود عمل نمیکنند ،بلکه آنها بر اساس
دستورات الهی و تعاليم پيامبران و اوليای خدا شيوههای حکومتی را پیريزی
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میکنند[. . .افراد] در يک جامعۀ اسالمی آزاد میانديشند؛ نظريات خود را ابراز
میکنند؛ با نظریات مخالف با آرامش و حوصله برخورد میکنند . . .،از دستورات
مقام مافوق خود اطاعت میکنند و همگی مطيع و فرمانبردار ولی فقيه هستند".
(همان ،ص .)۶۷
افزون براین ،کتابهای درسی با اشاره به حکايات تاريخی و افسانههايی
که بار اخالقی دارند ،میکوشند تا فرهنگ «رهبری»« ،کار جمعی» و «اتحاد»
را ارزشهای بديهی جلوه دهند .در کتاب تعليمات اجتماعی سال اول راهنمايی
در درس مربوط به «گروه» از «مشورت با اعضا»« ،احساس مسؤوليت در کار
گروهی»« ،همکاری»« ،رعايت نظم» و «پيروی از دستورات رهبر گروه» بهعنوان
ضروريات فعاليت گروهی نام برده میشود .مفهوم رهبری همچنین در پیوند با
نقش خانواده نیز به کار رفته و نیز پیروی اعضای خانواده «از سخنان و رفتار
رهبر خانواده» در شمار وظایف آنها قلمداد شده است (تعلیمات اجتماعی،
سال اول راهنمایی ،ص  .)۱۱در یکی از درسهای دیگر همین کتاب ،با عنوان
«چرا خانواده به رهبر نیاز دارد» نیز با آوردن مثالی دربارۀ ضرورت وجود رهبر
در گروه برای رسیدن به قله ،به جایگاه رهبر خانواده پرداخته شده است و از
دانشآموزان پرسیده شده که «کدام یک از اعضای خانواده میتواند رهبر و
سرپرست خانواده باشد؟» ( ص .)۴۰
همان گونه که اشاره رفت ،در کتابهای درسی همه جا بر ضرورت
وحدت و جمع و منافع گروه تکيه میشود و در واقع چنین وابستگی و
تفرد و تکثر در آرا
همبستگی گروهی ارزشی کلیدی به شمار میرود .در مقابلّ ،
و ارزشهای افراد میتواند به تفرقه ،جدایی ،چند دستگی بيانجامد ضدارزش و
ِ
فرديت کنشگر اجتماعی بيشتر به معنای خودخواهی
ناهنجار قلمداد میشود.
و خودپسندی تفسیر میشود و فرد به عنوان بازيگر يا کنشگراجتماعی کمتر
مورد توجه قرار میگيرد .اتفاقی نيست که در کتابهای درسی در موارد بسيار
بر ضرورت و نقش رهبری در جامعه و اهميت «اطاعت» و احترام به رهبری
برای رسيدن به هدف پا فشرده میشود و واژههایی چون «اطاعت»« ،پیروی»
و «تقلید» تکرار میشوند.
در بررسی گفتمان نظام آموزشی نباید از بررسی عملکردها و سیاستهایی
غافل شد که بر زندگی روزمره دانشآموزان و دانشجویان تأثیری قابل مالحظه
میگذارند .محیط بسته مدارس و سختگیریهای امنیتی و اجتماعی در
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دانشگاهها حتی با کتابهای درسی و آنچه دربارۀ آزادی تشکیل گروههای
اجتماعی ،آزادی بیان ،مشارکت داوطلبانه گفته میشود در تضاد آشکار قرار
دارد .دانشآموزان هرروز شاهد عملکرد حراست ،مراسم سیاسی و مذهبی
اجباری ،محدودیتهای گوناگون اجتماعی و فردی و وجود فاصله میان گفتمان
درسی ،حتی با همان نگاه تقلیلی ،و تجربههای روزمره خوداند.
نظام آموزشی ایران همزمان به اشکال و بهانههای مختلف الگوی جامعۀ
اسالمی را در برابر جامعۀ «غربی» قرار میدهد و تالش میکند دمکراسی غربی
و حقوق بشر را در چهارچوب «برنامههای استعماری» غرب برای دانشآموزان
توضیح دهد:
دمک راتها [اعضای حزب دموک رات ایاالت متحده آم ریکا] از نفرت عموم مردم
جهان نسبت به آم ریکا و حکومتهای دست نشاندۀ آم ریکا باخبر بودند؛ از
این رو ،ب رای این که از شدت این نفرت بکاهند و نگذارند شورویها از این تنفر
عمومی ب رای افزایش نفوذ خود استفاده کنند ،تصمیم گ رفتند از شدت خفقان
و دیکتاتوری حکومتهای وابسته به خود در کشورهای جهان سوم بکاهند
و با سخن گفتن از دمک راسی و فضای باز سیاسی ،در این کشورها که به
دیگهای نزدیک به انفجاری شبیه بودند ،سوپاپ اطمینانی باز کنند .این بود
که حکومت کارت ر ،شعار دفاع از حقوق بشر را برگزید( ".تاریخ معاصر ای ران،
سال سوم دبیرستان ،ص .)۱۳۶

بیاعتمادی به غرب (و به طریق اولی دستاوردهای سیاسی و مدنی آن) در همۀ
زمینهها طرح میشود .هر چند شماری از چهرههای فرهنگی و علمی غربی در
کتابهای درسی به لحنی مثبت مطرح شدهاند ولی در مجموع در کتابهای
درسی بدبینی عمیقی نسبت به غرب وجود دارد" :در مسائل و موضوعات مربوط
به ایران و اسالم و کشورهای اسالمی ،دانستن زبان خارجی هم کافی نیست زیرا
به مآخذ فرنگی ،خاصه برای کسانی که از فرهنگ ایرانی و اسالمی بیاطالع و یا
کمبهرهاند ،اعتماد نمیتوان کرد( ".فارسی ،سال دوم راهنمایی ،ص .)۴۷
نظام آموزشی جمهوری اسالمی ،چه در گفتمان رسمی و چه در رفتارهای
عملی خود در برابر اندیشۀ جامعۀ مدنی و دمکراسی قرار میگیرد .دانشآموز در
این نظام بر پایۀ دین خانواده خود باور مذهبیاش را به «ارث» میبرد و در عمل
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از حق انتخاب محروم میشود .برای دانشآموزان اجبار در فراگرفتن و تبعیت از
مطالب دینی و یا انتقاد از ادیان دیگر مصداقهای ساده زیر پا گذاشتن آزادی
آنها در انتخاب باورهای مذهبی است .در نگاه کتابهای درسی غیرشیعیان
در عمل شهروند ثانویاند و بهایی و بیدین با واژههایی مانند «نجس» توصیف
میشود .فرودستی زنان و حضور تبعیض آمیز مرد به مثابه «جنس برتر» نیز
در مطالب و تصاویر درسی جایی ویژه و برجسته یافته است(.پیوندی.)۲۰۰۸ ،
از سوی دیگر ،انسان مطلوب و آرمانی برنامۀ درسی ایران فردی است «متعبد»
و «متعهد» که آزادی انتخاب ندارد ،دگمهای فلسفی و دینی نظام حاکم را
بیپرسش و چون و چرا میپذیرد و خدمتگزار وفادار و مطیع یک حکومت
دینی است .این الگوی «انسان اسالمی» نه نماینده یک شهروند خودمختار و
آزاداندیش با روح نقاد که معرف فردی نیمه اجتماعی است که به دنیای مدرن
و جهانی شده پشت میکند و هویت خویش را در گذشتههای دور میجوید.
چرا شورش جوانان
شعار «رای من کجاست؟» که جنبش اعتراضی خودجوش سال گذشته بر پایۀ
آن شکل گرفت به ظهور نوعی شهروندی جدید و شعور جمعی دمکراتیک
انجامید .این جنبش مدنی را باید همزمان نفی آشکار گفتمان متناقض و پر
از تبعیض کتابهای درسی و نظام آموزشی نیز به شمار آورد .جوانانی که با
این گونه شعاربه خیابانها آمدند و به نحوۀ برگزاری انتخابات و حوادث پس از
آن اعتراض کردند در نقش شهروندانی ظاهر شدند که بسیار فراتر از گفتمان
تقلیلی کتابهای درسی خواهان احترام به قواعد بازی دمکراتیک بودند .آنان
با وجود اصرار همۀ مقامات و نهادهای رسمی ،از جمله رهبر جمهوری اسالمی،
بر اعتبار روند انتخابات و درستی نتایج آن ،از «اطاعت» و «پیروی» آنان سر باز
زدند و حتی تحمیل فضای امنیتی و سرکوب شدید مانع از ادامۀ اعتراضاتشان
نشد .این طغیان آشکار و متهورانۀ نسل جوان در حقیقت ادامۀ روایت دیگری
از طغیان خاموش و آرامی بود که از همان سالهای دهۀ  ۱۳۷۰در قالب
رفتارهای فرهنگی و اجتماعی هنجارشکنانه بهتدریج در جامعۀ ما گسترش
یافته و شکافهای بین نسلی و نظام گسیختگی فرهنگی کنونی را سبب شده
است .بیاعتبار شدن گفتمان دولتی و ادامۀ رفتارهای سرکوبگرانه در کنار
نادیده انگاشتن مطالبات مدنی ،راه هر نوع گفتوگو میان جوانان و نهادهای
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رسمی را بسته است .به این ترتیب ،میتوان گفت که نسل جوان ایران باورش
را به نهادهای رسمی و مشروعیت آنها از دست داده و با بحرانهای هویتی و
فرهنگی چندگونه روبروست.
پرسش اساسی این است که با وجود چنین آموزش سمت و سودار
ایدئولوژیکی که هدفش تربیت دینی سیاسی و جامعهپذیری هدایت شده
نسلهای جدید است ،چرا جوانان تا این حد از نظر فرهنگی و معنوی با گفتمان
رسمی سر ستیز و ناسازگاری دارند.
بحث پیرامون ناموفق بودن نظام آموزشی ایران در هدایت روندهای
جامعهپذیری سیاسی و دینی جوانان و همساز کردن آنها با فرهنگ رسمی از
همان دهه  ۱۳۷۰آغاز شد .گسترش نوعی فرهنگ غیررسمی در میان جوانان و
تمایل بخش بزرگی از آنها به الگوهای رفتاری ناهمخوان با نظام ارزشی رسمی
و دولتی ،رواج هنجارشکنی و اشتیاق به بهرهجویی از آثار فرهنگی «غیرمجاز»
نشان آن است که ،بر خالف انتظار مسئوالن حکومتی ،اسالمی کردن نظام
آموزشی و سایر تالشهای تبلیغاتی دولتی معطوف به تربیت نسل مسلمان و
«متعهد» چندان موفق نبوده است .اِعمال نظارت همهجانبه در بخش فرهنگی
در درون مدارس و در فضای عمومی مانع از دسترسی جوانان به فیلمها ،موسیقی
و یا کتابهایی نشده که جایی در رسانههای رسمی ایران نداشتهاند .استقبال
معرف ناتوانی نظام آموزشی و دستگاههای
از تولیدات فرهنگی خارجی باید ّ
تبلیغاتی دولتی در کار «مهندسی فرهنگی» جامعه به شمار آید .نمونۀ محبویت
و رواج موسیقی «زیرزمینی» و یا غیرمجاز ایرانی و یا غربی شاخص جالبی برای
شناخت ابعاد فرهنگ غیررسمی جوانان است .در میان بسیاری از مسئوالن
درجه اول کشور شکست برنامههای آموزشی چنان گسترده و آشکار بوده است
که بحثها بیشتر پیرامون راههای مقابله با این بحران دور میزند.
در اواخر دهه  ،۱۳۷۰دو گرایش کام ً
ال متفاوت در درون نیروهای حاکمیت
در برخورد با بجران نظام آموزشی شکل گرفت .گرایش نخست بیشتر معطوف به
کاهش بُعد تبلیغات دینی و سیاسی در مدارس و تمرکز بر کارکرد آموزشی و دادن
آزادی بیشتر به جوانان بود .این گرایش در دولت محمد خاتمی موفق شد با وجود
مقاومت نیروهای محافظهکار امور پرورشی (تربیتی) را به سبب نقش منفیای که
در مدرسه ایفا میکرد حذف کند و از میزان سختگیریها اندکی بکاهد.
گرایش دوم که بیشتر در میان نیروهای موسوم به «اصولگرا» به چشم
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میخورد بر آن بود که مدارس ایران به اندازۀ کافی اسالمی نیستند و یا وظیفه
القا و تبلیغ ایدئولوژی دینی و سیاسی را بهخوبی انجام نمیدهند .به باور اینان با
آفزایش آموزش دینی و تبلیغات سیاسی گستردهتر میتوان مانع «انحراف» نسل
جوان شد .آیتالله خامنهای با اشاره به «اقدامات بسیار خوبی که پس از پیروزی
انقالب اسالمی در آموزش و پرورش انجام گرفته است» ،تأکید کرده است که
«نظام آموزش و پرورش متحول نشده و پایه و اساس همان نظام قدیمی باقی
است» (خبرگزاری مهر ۳ ،مرداد  .)۱۳۸۶محمود احمدینژاد نیز در واکنش به
عملکرد مدارس و دانشگاهها با اشاره به این که نظام آموزشی ایران هنوز هم
«تحت تاثیر سکوالریسم غربی» است لزوم «انقالب فرهنگی» دیگری را مطرح
کرده است .از همین رو ،دولت وی از سال  ۱۳۸۴شیوههای تازهای را برای اسالمی
کردن بیشتر مدارس برگزید .احیای نهاد امور پرورشی ،گسترش نمازخانه و حضور
روحانیان در آموزشگاهها و میدان دادن به بسیج از جمله این شیوهها بود.
در کنار دیدگاههای دولتی و رسمی ،پژوهشهای دانشگاهی نیز در
سالهای گذشته با همۀ محدویتهای سیاسی از زاویههای مختلف به بحران
نظام آموزشی در پیوند با نسل جوان پرداخته و با انتشار نوشتههای حاصل از
پژوهشهای میدانی جامعهشناسانه کمکی بسیار به آشنائی بیشتر و ژرفتر
با جامعۀ جوان ایران میکنند .شکست نظام آموزشی ایران در شکل دادن به
ذهنیت و فرهنگ جوانان و شکاف عمیقی را که میان جوانان و فرهنگ رسمی
به وجود آمده میتوان نتیجه مجموعه عواملی دانست که به کارکرد درونی نظام
آموزشی و یا پدیدههای اجتماعی دیگر برمیگردد.
عامل نخست سمت و سوی به شدت مذهبی و سنتی گفتمان عمومی
کتابهای درسی است که با ذهنیت و فرهنگ امروزی جوانان فاصله بسیار دارد.
تصویر به قهقرا رفته زن بیتردید یکی از جلوههای بارز این شکاف فرهنگی عمیق میان
نظام ارزشی کتابهای درسی و دنیای امروزی جوانان است .عامل دیگر گذشتهگرایی
کتابهای درسی در گزیدن شخصیتهای نمونه برای طرح در کتابهای درسیاند
که بیشتر شامل پیامبران ،امامان ،شخصیتهای مذهبی و تاریخی صدر اسالم،
شهدا ،چهرههای روحانی میشوند .بسیاری از این شخصیتها و نامها به گذشتههای
دور تعلق دارند و با فرهنگ و ذهنیت امروزی جوانان بیگانهاند.
در مجموع گفتمان غالب در نظام آموزشی ایران را میتوان نمایندۀ
فرهنگی درونگرا ،پرخاشجو ،دگرستیز و نابردبار دانست .مطالب درسی،
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الگوهای رفتاری تحميلی ،نظارت دائمی ،و استفاده از روشهای خشونتآميز،
برای القاء و درونی کردن برخی ارزشها و هنجارهای رسمی سياسی يا مذهبی،
با دنيای ذهني و روحيات و نيازهای فرهنگ امروزی نوجوانان و فرديت آنان
عمار
ارتباط چندانی ندارند .قهرمانان اصلي کتابهای درسي امروز ايران زبيرّ ،
ياسر ،بالل حبشی ،يعقوب ،فرعون ،سلمان فارسی ،نوح ،معاويه ،يزيد و امثال
آنها هستند .ا ّما ،نوجوانان و جوانان ايران از راه موسيقی ،تلويزيون ،راديو،
سينما ،کتاب و شبکه اينترنت با دنيا و فضا و فرهنگ ديگرینيز آشنا شدهاند
که قهرمانان و الگوهای رفتاری ديگری را به آنان معرفی میکند .بحران و
تنشهای هویتی ناشی از متون درسی نوعی فروپاشی فرهنگ ملی ،انفعال و
بیمیلی به مشارکت موثر در پیوستن ایران به روندهای جهانی شدن درپی
آورده است .جوان ایرانی امروز بهجای آشنایی با ویژگیهای فرهنگ کثرتگرا،
باز و بالنده گرفتار تضادها و تنشهای بیپایانی شده اند که جز تضعیف هویت
و دوری از فرهنگ ملی حاصلی ندارد.
بسیاری از مطالبی نیز که از منظر دینی و یا اخالقی در کتابهای
درسی مطرح میشوند با تجربههای روزمرۀ عادی جوانان ناسازگاراند .ارزشهای
کلیدی گفتمان آموزشی مانند شهادت ،فداکاری در راه دین ،پرهیزکاری،
عبادت ،حجاب و سوگواری برای دانشآموزان و دانشحویان جذاب نیستند و با
نیازهای طبیعی زندگی جوانی همخوانی ندارند .تالش برای همسو جلوه دادن
دادههای علمی با آموزههای دینی و سنتهای اسالمی در عمل نظام آموزشی
را با تناقضهای اساسی مواجه میکند .از پیامدهای این تالش سانسور بخشی
از فرضیات و نتیجه گیریهای علمی پذیرفته شده یا نادیده انگاشتن بسیاری از
واقعیتهای زندگی امروز بشری است.
محتوای کتابهای درسی از نظر دانشآموزان «عقبمانده»« ،تکراری»
و «عبوس»اند .چنین داوری در بارۀ محتوای مطالب درسی حتی شامل
دانشآموزان دوره ابتدایی هم میشود (جوادی .)۱۳۷۷ ،همۀ این واقعیتها
به بیاعتباری مطالب درسی در میان مخاطبان نظام آموزشی منجر شده است.
بخش بزرگی از دانشآموزان حتی در صورت یادگرفتن مطالب برای امتحانات و
نمره پیوند درونی و فعال ذهنی با آنها پیدا نمیکنند .افرون بر این ،حجم بزرگ
مطالب و تبلیغات اسالمی در برنامهها و تکرار آنها در کتابهای مختلف نوعی
«دلزدگی» نسبت به دین دولتی را در پیآورده است.
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هدف نظام آموزشی همانگونه که گفته شد تربیت جوانانی است که به
همۀ مسائل دنیا از منظر اندیشه و منطق اسالم شیعه بنگرند .گفتمان قدسی و
ایدئولوژیک ،پیامآور «حقیقت یگانه» است و برای همۀ مسائل زندگی و جامعه
راهحل و پاسخی قاطع و ازلی دارد .تالش برای هدایت فکری و فرهنگی جوانان
جای چندانی برای اندیشیدن و خودمختاری فکری دانشآموز باقی نمیگذارد.
جوانان بهگونه ای فطری و طبیعی میل به آزادی در انتخاب فرهنگ و رفتار
دینی ،فردی و اجتماعی خود دارند و از همین رو نسبت به نظام آموزشی
تحمیل شده از باال واکنشی منفی از خود نشان میدهند.
معنویت ،اخالق و دین بیش از آنکه مفهوم و موضوعی درسی در نظام
آموزشی و یا حجمی از دادهای تاریخی و یا اجتماعی باشند با باورهای خصوصی
و ذهنیت افراد و نوعی نگاه به هستی و زندگی در این دنیا ارتباط دارند .به
همین دلیل هم داشتن حق انتحاب و میل فرد در پیوند بر قرار کردن با مطالب
دینی بسیار مهم است .نقص بزرگ آموزش رسمی ایران این است که این
انتخاب را از فرد بازمیستاند .فلسفۀ آموزشی ایران از درک پیچیدگی پیوند
انسان با معنویت و خصلت فردی آن ناتوان است تالش میکند به آن شکل
دولتی و هدایت شده از باال دهد.
عامل دیگر روی گردانی جوانان به نوع روابط اجتماعی و تربیتی برمیگردد
که نظام آموزشی ایدئولوژیک مبتنی بر دین دولتی به مدارس تحمیل میکند.
تمایل به نظارت همهجانبه فرهنگی و سیاسی در محیطهای آموزشی برخوردهای
آمرانه با جوانان را اجتنابناپذیر میکند .محدویتها و ممنوعیتهایی که گاه
به نادیده گرفتن سادهترین حقوق و آزادیهای فردی منجر میشود و به تنش
دائمی میان جوانان و دستاندرکاران آموزش و نهادهای نظارتی دامن میزند.
نظام آموزشی به بهانۀ «تربیت اسالمی» در بسیاری از عرصههای خصوصی
زندگی جوانان از شیوۀ لباس پوشیدن تا نوع روابط اجتماعی بهطور مستقیم،
قیممآبانه و گاه بیمارگونه دخالت میکند و بهطور طبیعی مقاومت منفی آنها
را بهدنبال دارد.
محدودیتها و ممنوعیتهای گستردهای که در مدارس اعمال میشود
آشکارا در تضاد با تحوالت معاصر جامعۀ جهانی قرار دارد .جامعۀ انسانی از جنگ
دوم جهانی به این سو شاهد شتاب گرفتن روند احترام به حقوق و آزادیهای
انسان است و نسل جوان به عنوان گروه اجتماعی نوظهور با فرهنگ و الگوهای
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رفتاری خودویژه جایگاه جدیدی یافته است .فردیت جدیدی که جامعۀ کنونی
آن را تجربه میکند پدیدهای نو و بیسابقه است و پیوند میان عرصۀ عمومی و
فضای خصوصی را دچار تحوالت ژرفی کرده است .جوان ایرانی از فضا و فرهنگ
جدید برکنار نمانده است و بخشی از بحرانهای اجتماعی ایران هم به تضاد این
خواستها و انتظارات جدید و رفتار و فرهنگ حکومتی باز میگردد که با روح
زمانه زندگی نمیکند و با ابزار سنتی به سراغ پرسشها و پدیدههای نوظهور
میرود .نظام آموزشی ایران راهی سوای سمت و سوی تحوالت دوران ما در
پیش گرفته است.
تحمیل ایدئولوژیک و سیاسی تنها به مطالب درسی محدود نمیشود
و بسیاری از فعالیتهای روزمرۀ مدارس بهطور مستقیم نقش ترویج دینی و
سیاسی و یا کنترل دانشآموزان و معلمان را ایفا میکنند .امور تربیتی در دوران
اول فعالیت که سالهای  ۱۳۵۸تا پیش از برچیدن آن در زمان ریاست جمهوری
محمد خاتمی نهاد رسمی کنترل ایدئولوژیک و سیاسی دولتی در مدرسه بود
و در کنار سازماندهی مراسم سیاسی و مذهبی روزمره ،وظیفه تفتیش عقاید و
نظارت بر رفتار دانشآموزان را هم بر عهده داشت 4.پژوهش میدانی ایران محمدی
در مدارس از دامنه و چند و چون فعالیتهای امور تربیتی و بازتاب بسیار منفی
آن در میان دانشآموزان و معلمان پرده برمیدارد ( .)۲۰۰۴به نوشتۀ محمدی
امور تربیتی بر پایۀ یک برنامۀ تنظیم شده سراسری در سال بیش از  ۱۶۰مراسم
برگزار میکند و بسیاری از این مناسبتها مذهبی و سیاسیاند.
مجموعۀ این عوامل بهگونهای درهم تنیده نوعی دوگانگی پرتنش و
ستیز فرهنگی و اجتماعی آشکار و نهانی را به مدارس ایران تحمیل میکنند.
شماری از پژوهشهای میدانی در موسسههای آموزشی ایران در سالهای
پس از  ۱۳۵۷به وجود فضای سختگیرانه و تحمیل مجموعهای از هنجارها و
مقرارت محدودکننده در مدارس اشاره میکند .سیاست آموزشی و روشهای
آمرانه و سختگیریها واکنش منفی و مقاومت دانشآموزان را در برابر تبلیغات
ایدئولوژیک دولتی به دنبال آورده و گفتمان دینی را بیاعتبار میکند .در
پژوهش فائزه منشی بر روی بیش از  ۸۹۴دانشآموز تهرانی که در سال ۱۳۸۳
صورت گرفته تاثیر مدرسه در زمینۀ مسائل «ارزشی» بسیار ناچیز قلمداد شده
است .م .منادی ( )۲۰۰۱نیز به شکاف فرهنگی میان نهادهای رسمی و بهویژه
نظام آموزشی با جوانان اشاره میکند و شکلگیری فرهنگ «پنهان» آنان را
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نتیجه این گسست اجتماعی میداند .نویسنده همچنین نقش خانواده و دخالت
آن در تربیت جوانان را مورد تاکید قرار میدهد که در موارد بسیاری در برابر
آموزش رسمی قرار دارد .ا .ملک پور ( )۱۳۸۱با تکیه به مجموعهای از دادههای
میدانی مسئله «تعارض فرهنگی» میان دولت و جوانان را به میان میکشد.
به باور نویسنده کارنامۀ آموزش دینی و سیاسی چندان مثبت نیست چرا که
جوانان تمایل چندانی به ارزشهای مورد حمایت نهادهای رسمی ندارند و اغلب
جذب محصوالت فرهنگی میشوند که از منظر فرهنگ رسمی «ضدارزش» به
شمار میروند .مطالب درسی ایدئولوژیک در کنار روشهای تربیتی و تبلیغاتی
خشونتآمیز و تحمیلی نوعی زندگی دوگانه را به شماری بزرگ از جوانان
تحمیل میکنند .دانشآموزان باید در مدرسه به رفتارها و فعالیتهایی تن در
دهند که با فرهنگ و تمایالت آنها همسازی ندارند .رویارویی جوانان با روندهای
جامعهپذیری پرچالش همراه با زندگی اجتماعی تنشزا در آنها نوعی واکنش
مقاومتگونه  ،در اشکال گوناگون ،به وجود آورده است.
یکی دیگر از یافتههای مهم پژوهشهای مربوط به آموزش نوجوانان
و جوانان اشکال متنوع دینداری آنها در فاصلهگیری انتقادی نسبت به دین
دولتی است .در حقیقت ،اغلب جوانان قرائت ایدئولوژیک و افراطی از دین را بر
نمیتابند و در نتیجه همزمان خواستار آزادیهای فردی بیشتر و پیوند با دنیای
بیرونیاند (مینویی۲۰۰۱ ،؛ شیرالی.)2002 ،
پژوهشهای نگارنده ( )۲۰۰۰ ،۲۰۰۶دربارۀ تجربۀ اجتماعی گروهی از
دانشآموزان اشکال تنش و مقاومت در محیطهای آموزشی را نیز نشان میدهد.
دانشآموزان که شیوههای خشونت نمادین و یا واقعی را تجربه میکنند ،همزمان
میآموزند چگونه ممنوعیتها را کم یا بیاثر کنند و راههای فرار از محدویتها
را بیابند .با وجود اشکال مختلف مقاومت در میان دختران و پسران ،آنها بهای
سنگینی برای تحمل این شرایط دشوار میپردازند و درگیری روزمره آنها با
مسئوالن مدرسه و نیروهای امنیتی نشانههای ناسازگاری فزاینده بین فرهنگ
دولتی و ذهنیت جوانان است .افزون براین ،جوانان بهتدریج زندگی دوگانه،
دورویی ،و پنهانکاری را درونی میکنند .دختران در این میان ،اما ،زندگی
اجتماعی به مراتب دشوارتری دارند زیرا محدودیتها و فشارهایی که در مورد
آنها اِعمال میشود به مراتب بیشتر از قیدهای تحمیل شده بر پسران است.
از عواملی که بیرون از نظام آموزشی در ناکامی آن نقشی عمده ایفا
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میکنند باید از دسترسی جوانان به منابع یادگیری خارج از مدرسه اشاره کرد.
نظام آموزشی در هیچ جای دنیا نقش انحصاری در شکل دادن به ذهنیت و
شناخت نسل جوان بازی نمیکند .خانواده ،دوستان و همبازیها ،اطرافیان و
بهویژه رسانهها و دنیای مجازی نقش مهمی در روندهای جامعهپذیری ،هویتیابی
و شناختی جوانان دارند .در ایران به سبب فاصلهای که میان روشها و محتوای
آموزشی با دنیای ذهنی و اجتماعی جوانان وجود دارد ،نقش عوامل فرامدرسهای
در روندهای یادگیری بهویژه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی برجستهتر هم
میشود .گرایش روزافزون جوانان ،دانشآموزان و آموزگاران به سوی منابع
آموزشی و یادگیری غیررسمی نظام آموزشی ایران را با نوعی «آموزش پنهان»
روبرو ساخته است.
سخن پایانی
سیاستها و سمتگیریهای نظام آموزشی ایران همگی نشان از آن گونه
فلسفۀ آموزشی دارند که با دستاوردهای جدید جامعهشناسی ،علوم تربیتی و یا
روانشناسی شناخت آشکارا در تضاد قرار میگیرد .مشکل کلیدی آموزشگاههای
اسالمی شده در ایران دیدی مخدوش به انسان ،آموزش و تربیت است .در این
دید نوجوان و جوان نه به انسان خودمختار و قائم به ذات که به لوح سپیدی
میمانند که بر آن هر چیزی میتوان نوشت .دانشآموز و دانشجو در نگاه
مسئوالن این نظام آموزشی یادگیرندهای بدون اراده و شعور است که میتوان
مانند مادۀ خام به آن شکل داد .یادگیری نیز در این دیدگاه جریانی یک سویه
و منفعل است در مسیر انتقال دانستهها و یا درونی کردن رفتارها .درست به
همین سبب است که پنداشته میشود با تدریس و تکرار آداب و مراسم دینی
میتوان دانشجو و دانشآموز را به راه «راست» هدایت کرد و مذهبی بودن و یا
وفاداری به فرهنگ رسمی را از طریق القا به بخشی از «عادتواره» ()habitus
او تبدیل کرد .خطای این مسئوالن و رهبران شاید این باشد که بین مدرسه و
کارخانه تفاوتی نمیبینند و بر این باورند که میتوان در مدرسه «آدمکهای»
بیاراده و تابع یک نظام ارزشی ایدئولوژیک را «شبیهسازی» و «تولید» کرد.
ا ّما ،یادگیری در معنای گستردۀ آن جریانی زنده ،فعال و چندسویه فردی-
اجتماعی است که با تجربهها ،ذهنیت و بازنماهای دانشآموز و دانشجو ،و نیز با
ویژگیهای محیط آموزشی و زندگی هر هریک از آنان ،پیوندی سازوار و درهم
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تنیده دارد .یاد نگرفتن و یا یادگیری سطحی خود نوعی مقاومت فعال فرد
یادگیرنده است.
پژوهشهای پرشمار جامعهشناسی و روانشناسی شناخت نشان میدهد
که یادگیری فرآیند بازتولید ساده مطالب درسی و یا انتقال یکسویه دانستهها
از معلم به یادگیرنده نیست .معنایی که هر فرد به جریان یادگیری و به دادهها
و دانستهها میدهد در نهایت امری شخصی و درونذهنی است و فقط به عوامل
بیرونی ارتباط ندارد .دانشآموز و دانشجو یادگیرنده منفل و بدون اراده نیستند
و فعاالنه در روندهای یادگیری خود مشارکت میکنند و به آن معنا میدهند.
به سخن دیگر ،معنایی که یادگیرنده به عمل یادگیری میدهد نقش تعیین
کنندهای در چند و چون یادگیری دارد .جوانان در مدرسه با خواندن ،نوشتن
و اندیشیدن به عنوان اصلیترین ابزار شناخت آشنا میشوند .با بهرهجویی از
این ابزار است که آنها میتوانند با ذهنیت ،نگاه و تجربههای شخصی با دنیا،
با دیگران و یا خود ارتباط بر قرار کنند .کار میدانی فرهاد خسرو خاور و امیر
نیکپی در مورد جوانان شهر قم ( )۲۰۰۹حاکی از آن است که دینداری در
میان آنها ،با همۀ آموزشهای مذهبی در مدرسه و یا تبلیغات گستردۀ رسانههای
دولتی ،اشکال بسیار متنوع به خود میگیرد و در اکثر مواقع با قرائت دولتی دین
همخوانی ندارد .این پژوهش ،مانند بسیاری از پژوهشهای مشابه ،نشان میدهد
که مقاومت جوانان بیش از آنکه در برابر دین باشد مقابله با قرائت تحمیلی دین
دولتی است .از نظر ذهنیتی و فرهنگی رابطه جوانان با دین و بازنمای آنها از
نقش دین در جامعه دستخوش تغییرات جدی شده است .دین انقالبی دهه
 1360جایش را به دین فردی داده است و جامعۀ ایران نوعی سکوالریزاسیون
از پائین را زندگی میکند که جوانان بازیگران اصلی آن را تشکیل میدهند.
پیوند فرد با روندهای یادگیری و با دادهها و دانستهها بازتاب روابط او
با خویشتن ،با دیگران و یا با دنیاست .درست به همین دلیل است که چرایی
و چگونگی یاد گرفتن را نمیتوان از عمل یادگیری جدا کرد .بنابراین ،تربیت
انسانها بر پایه الگوهای رفتاری و کلیشههای از پیش ساخته در حقیقت نفی
نفس آموزش و یادگیری انسان است .آنچه در ایران شکست خورده فلسفۀ
آموزشی مبتنی بر القای ایدئولوژیک و تحمیل فرهنگی از باال و تبدیل مدرسه
به محلی برای شبیهسازی انسانهاست.
آموزش در گرانیگاه روابط بیننسلی جامعۀ انسانی قرار دارد و باید نمایندۀ

رویارویی با آموزههای ایدئولوژیک در نظام آموزشی

481

روح زمانه باشد .محیطهای آموزشی محل تالقی نسلها ،فرهنگها و تجربههای
انسانی گوناگون است .هر دورهای که جامعه دربارۀ راه و آیندۀ خویش دچار
سرگشتگی ،تردید یا بحران باشد پیوند نسل جوان با آموزش هم دستخوش
بحران و ابهام خواهد شد .نسل جوانی که گفتمان نظام آموزشی را برنتابد و آن را
باور نداشته باشد به نوعی بیگانگی با جامعۀ خویش دچار خواهد شد.
گسترش فرهنگی که آشکارا در برابر فرهنگ رسمی قرار دارد در میان
جوانان و اشکال گوناگون نارضایتی آنها در برابر نظم اسالمی نشانهای آشکار از
ناکامی نظام آموزشی مبتنی بر دکترین مذهبی است .این داوری را پیش از همه
مسئوالن سیاسی و آموزشی ایران در اشکال گوناگون تکرار میکنند .ناکامی
در اسالمی کردن نظام آموزشی شکستی بزرگ برای حکومتی است که به نام
دین و معنویت یکی از نامقبولترین نظامهای آموزشی دنیا را بهوجود آورده.
نماد این شکست شورش نسل جوانی است که با وجود خشونت گستردۀ دولتی
و تهدیدها و تبلیغات منفی رسانههای رسمی ،نیروی اصلی جنبشی میشود که
به نام «جنبش سبز» پس از انتخابات  1338در ایران آغاز شد و چشم جهانیان
را به خود خیره کرد.
مسئوالن سیاسی و آموزشی دولت ،ا ّما ،با همه نشانههایی که بر شکست
برنامۀ اسالمی کردن نهادهای آموزشی گواهی میدهند ،و نیز با وجود بهای
سنگینی که جامعۀ ایران ،نسل جوان و خانوادههایشان برای سیاستهای نادرست
و زیان آور آموزشی آنان پرداختهاند ،بر ادامۀ روندهای گذشته پافشاری میکنند.
آنان هنوز بر این باورند که «غرب»« ،دشمنان» بیگانه و «توطئه»های داخلی
و خارجی عامل شکست نظام آموزشی و رویگردانی جوانان از دنیای ارزشی
آنهاست .در ماههای پس از خرداد  ،۱۳۸۸بازار انتقاد از نظام آموزشی ،علوم
انسانی و دانشگاهها به خاطر آنچه که «مشارکت در انحراف جوانان و دانشجویان»
نامیده میشود بار دیگر رونق گرفته است .رهبر جمهوری اسالمی در همین
دوران بارها به تحقیر علوم انسانی در دانشگاهها پرداخته است .به اعتقاد وی:
[ ]. . .علوم انسانى را ما به صورت ترجمهاى ،بدون اينكه هيچگونه فكر
تحقيقىِ اسالمى را اجازه بدهيم در آن راه پيدا كند ،میآوريم توی دانشگاههاى
خودمان و در بخشهاى مختلف اينها را تعليم میدهيم؛ در حالى كه ريشه و
پايه و اساس علوم انسانى را در قرآن بايد پيدا كرد .يكى از بخشهاى مهم

482

ایران نامه ،سال بیست و پنجم
پژوهش قرآنى اين است .بايد در زمينههاى گوناگون به نكات و دقائق قرآن
توجه كرد و مبانى علوم انسانى را در قرآن ك ريم جستجو كرد (دیدار با بان وان
قرآن پژوه ،سایت الف ۲۸ ،مهر ماه .)۱۳۸۸

مرتضی نبوی مدیرمسئول روزنامۀ رسالت در مصاحبهای که با جوان آنالین
انجام داده است ،همنوا با جمهوری اسالمی ،به شکست نظام آموزشی در تربیت
نسل جوان چنین اشاره میکند" :برخی از جوانانی كه در جمهوری اسالمی
تربیت شدهاندناگهان چشم باز كردیم و دیدیم سرباز همین جنبش ضدفرهنگی
هستند .همینها حاضرند همه گونه خطر و ریسك را بپذیرند و در شرایط
بسیار پرخطری به میدان بیایند و كام ً
ال هم مشخص است كه اینها جنبشهای
ضدفرهنگ هستند ۱۷( ".اردیبهشت .)۱۳۸۹
به این ترتیب ،چنین بر میآید که مسئوالن حکومتی بار دیگر در تدارک
تغییر گستردۀ نظام آموزشی ایران برآمدهاند .در واقع ،از ماه اردیبهشت سال
 ،۱۳۸۹تحول بنیادین در آموزش ایران به دغدغۀ آموزشی آنان تبدیل شده
است .آیتالله خامنهای به مناسبت روز معلم از برنامۀ تحول بنیادین در آموزش
و پرورش 5به عنوان «كار اساسی» یاد کرد كه «باید متناسب با نیازها ،اهداف
واال ،و امكانات انسانی كشور حتماً انجام شود و به سرانجام نیز برسد ».وزیر
آموزش و پرورش نیز در جریان همین دیدار با اشاره به نقش مدرسه به عنوان
«قدرتمندترین پایگاه فرهنگی محل» از تعریف جدید از مدرسه سخن به میان
آورد و ادعا کرد که باید «آموزشهای رسمی» را با برنامههای فرهنگی در
محالت ،ورزش ،كتابخوانی ،كانونهای قرآنی پیوند زند (خبرگزاری مهر،
 ۱۵ارديبهشت  .)۱۳۸۹ایجاد  50هزار مدرسه قرانی در طول سه سال ،اعزام
روحانیون و مبلغان سیاسی به مدارس ،گسترش همکاری با حوزههای علمیه،
تغییر کتابهای درسی در جهت بیشتر اسالمی کردن آنها ،اجرای طرح عفاف و
حجاب از دبستان تا دانشگاه ،تدابیر جدید برای تربیت دینی معلمان ،تالش برای
تغییر محتوای علوم انسانی در مدارس و دانشگاهها ،نظارت مرکزی وزارت علوم
بر گزینش استادان در دانشگاه از جمله اقداماتی است که در چند ماه نخست
سال  1389برای «اصالح» نظام آموزشی مطرح شدهاند .بخش ایدئولوژیک و
سیاسی این طرحها نشان میدهد که مسئوالن دولتی بیش از آنکه به ریشههای
نارضایتی و شورش جوانان بپردازند بار دیگر با سماجت برآنند که با افزایش
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هرچه بیشتر تبلیغات دینی و ایدئولوژیک ،نسلی شورشی را به نسلی مطیع و
سر به فرمان و یا به روایتی به سرباز امام زمان (دانشجو وزیر علوم ،تحقیقات و
فن آوری ،فارس نیوز 18 ،مرداد  )1389تبدیل کنند.
***
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جنبش سبز :حرکت نوین دموکراتیک در ایران
پیشینۀ تاریخی
پرداختن به ریشهها ،هدفها و شیوههای حرکت اجتماعیای که سالی است
با عنوان «حنبش سبز» در ایران پدیدار شده ،و در جهان نیز بازتابی گسترده
داشته ،نخست مستلزم مروری در تاریخ معاصر جنبشهای اجتماعی ایران است.
دراین نوشته ،چنین مروری شامل جنبشهای شبه دموکراتیک ،دموکراتیک و
ضددموکراتیکی خواهد بود که به نوبت سرنوشت مردم ایران را در دورانی به
درازای یک سده رقم زدهاند.
انقالب مشروطیت
آشکارا ،نخستین جنبش اجتماعی گسترده در ایران انقالب مشروطیت است که
دربارهاش نوشتههای تحقیقی بسیار منتشر شده .شاید بتوان گفت که مصداق
صفت شبه دموکراتیک بر این انقالب غالب بوده است زیرا خواست اصلی
* استاد مدرسۀ عالی علوم اجتماعی پاریس .کتاب تازۀ دکتر خسرو خاور با عنوان زیر منتشر شده است:

Farhad Khosrokhavar ,Inside Jihadism, Jihadi Movements Worldwide, Yale Cultural Sociology
Series, Paradigm Publishers, 2009.
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پیشگامانش تشکیل «عدالت خانه» بود .ا ّما ،تفسیر تردیدآمیز رهبران انقالب
از جای مذهب در حکومت ،و ناآشنایی بسیاری از آنها با مفاهیم دموکراسی و
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن ،سبب شد تا ضرورت حاکمیت عالیۀ مردم بر
نظام سیاسی کشور به صراحت یا روشنی الزم مطرح نشود.
با این همه ،این حرکت اجتماعی ترقیخواهانه را در کشوری که از برخی
از کشورهای منطقه -از جمله مصر و امپراتوری عثمانی -عقب ماندهتر بود باید
معرف یکی از ویژگیهای بارز جامعۀ ایران در طول تاریخ متالطم مدرنیزاسیون
ّ
روشنفکران
به
مربوط
ویژگی
این
دانست.
یکم
و
بیست
و
بیستم
قرن
در
آن
ِ
آن دوران ایران است که از دیدگاه فرهنگی پیشرفتهتر ،و از منظر دیگری،
بریده از جامعه و سیر تحوالت آن بودند .به این ترتیب ،انقالب مشروطیت
با همه کاستیها و ابهاماتش پایهگذار حرکتهای اجتماعی بعدی در ایران
شد .بسیاری از پیشگامان و رهبران انقالب مشروطیت گمان میبردند که بین
ِ
حکومت استوار بر ارادۀ عمومی ،که خواسته یا ناخواسته بُعدی الییک
مذهب و
دارد ،تضادی نیست .آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی زنان به ویژه در روابط
خانوادگی ،از جمله ازدواج ،طالق ،ارث ،و سرپرستی اطفال ،چه رسد به مقولۀ
برابری آنان با مردان ،هرگز در این انقالب و قانون اساسیاش بهطور واضح و
مبرهن مطرح نشد .تضاد بین اهداف اسالم بنیادگرا و خواستهای هواداران
دموکراسی و حکومت مردم نیز آن گونه که باید به میان نیامد .شاید از آن رو
که دلمشغولی با مسائل و مشکالت ناشی از دخالتهای دولتهای استعماری در
ایران سبب شده بود تا گرانیگاه انقالب که ناسازگاری حکومت دینی و حکومت
مردمی بود درهالهای از ابهام فرو رود.
این گونه تضادها بین بنیادگرایان مذهبی ،اصالحطلبان مذهبی و هواداران
یک نظام سیاسی سکوالر هنوز هم ریشۀ اصلی مسائل و معضالت فکری و
اجتماعی در ایران و در بسیاری از جوامع مسلمان است .دیدگاههای چپگرای
افراطی ،اسالم تندروی سیاسی و استعمار و استثمار غرب هریک به نوبۀ خود
این تضادها را سالها تحتالشعاع خود قرار دادهاند.
نهضت ملی شدن صنعت نفت
حرکت دوم شبهدموکراتیک در ایران همانا نهضت ملی شدن نفت بود .گرچه
هدف اساسی این نهضت خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس و پایان دادن
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به نفوذ سیاسی و دخالتهای واقعی یا تخیلی دولت استعماری انگلیس در
ایران بود ،هدف اساسی دیگری نیز از بنمایههای این نهضت به شمار میرفت
معرف و پاسخگوی خواستهای
و آن برپاسازی یک نظام سیاسی بود که بتواند ّ
مردم و تأمین کنندۀ آزادیها و حقوق سیاسی ،مدنی ،و اجتماعی آنها باشد.
در راه برآوردن هدف اخیر دو گروه از کنشگران ایدئولوژیک نقشی مخرب ایفا
کردند .در گروه نخست حزب توده جای داشت که اعضاء ،و به ویژه رهبرانش،
به دموکراسی به عنوان پدیدهای زائیدۀ جوامع «خرده بورژوا» مینگریستند و به
آن اعتقادی نداشتند .خواست اصلی آنان ایجاد نظامی بود که بتواند ،به رهبری
اتحاد جماهیر شوروی و به تبعیت از آن به گسترش اردوگاه کمونیست یاری
رساند.
در گروه دوم نیروهای مذهبی به ویژه هواداران آیتالله کاشانی و فدائیان
اسالم قرار داشتند و به درجات گوناگون خواستار ایجاد حکومت اسالمی بودند
که ساختار و ویژگیهایش چندان روشن نبود .اعضای تندروی این گروه در
واقع هوادار حکومتی غیردموکراتیک و حتی ضددموکراتیک بودند که بتواند،
در قالب پیکار با نفوذ و دخالتهای دولتهای بزرگ غربی ،نظام اسالمی را
جایگزین نظام پادشاهی کند.
واقعیت آن است که در دهۀ پس از جنگ جهانی د ّوم جامعۀ ایران چندان
آماده برای برپایی یک نظام سیاسی دموکراتیک به معنای واقعی آن نبود .تنها
اقلیتی از مردم توانایی خواندن و نوشتن داشت ،و بخش بزرگی از جمعیت
در مناطق روستایی کمابیش زیر سلطۀ مالکان و خانهای قبائل میزیست.
افزون براین ،تسلط ارزشهای سنتی فرهنگی و مذهبی برجامعه مانع تضعیف
و فروپاشی نظام مردساالر میشد .با این همه ،نهضت ملی شدن صنعت نفت
را میتوان یکی از نخستین نهضتهای شبهدموکراتیک با ابعادی وسیع در
خاورمیانه شمرد.
با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت ،به دالئل گوناگون خارجی و
داخلی ،بخش بزرگی از روشنفکران معتقد به آرمانهای جبهۀ ملی نه تنها از غرب
بلکه از نظام پادشاهی نیز روی برگردانند زیرا سقوط دولت دکتر مصدق را تنها
ناشی از توطئههای غرب ،به ویژه انگلیس و ایاالت متحد آمریکا ،می شمردند.
سرخوردگی آنان از نظام پادشاهی چنان بود که دستاوردهای ترقیخواهانۀ این
نظام را در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی یکسره نادیده گرفتند و در
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مخالفت با آن به نیروهای غیردموکراتیک و ح ّتی ضد دموکراتیک روی آوردند،
از جمله به نیروهای چپ افراطی و اسالم سیاسی و انقالبی.
این نیروها هر دو به نوبۀ خود ضددموکراتیکتر از نظام پادشاهی بودند.
عامل اصلی پیدایش و رشد گرایشهای چپ انقالبی و اسالم سیاسی را شاید
بتوان در شکست حرکتهای شبهدموکراتیک در انقالب مشروطیت و نهضت
ملی کردن نفت یافت .عامل دیگر در عناد با دموکراسی غربی و خوار شمردن
آن را باید گفتمان غربستیز حزب توده دانست که بسیاری از روشنفکران
ایرانی این دوره به گونهای مستقیم و یا غیرمستقیم متاثر از آن بودند .پیدایش
«روشنفکران دینی» با دیدگاههایی انقالبی ،همانند علی شریعتی و جالل
آلاحمد ،نیز در رشد گرایشهای ضددموکراتیک تأثیری انکارناپذیر داشت و در
نهایت امر راه را برای رشد جنبش بنیادگرایی مذهبی و اسالم سیاسی گشود.
انقالب و استقرار جمهوری اسالمی
با آغاز اصالحات ارضی در اوایل دهۀ  1340و آنچه شاه به آن «انقالب سفید»
نام داده بود دشمنی رهبران مذهبی بنیادگرا با نظام پادشاهی باال گرفت .در
تشدید این دشمنی ،به ویژه با گسترش آزادیها و حقوق زنان ،آیتالله خمینی
نقشی کلیدی ایفا میکرد .گسترش روزافزون ارزشها و نمادهای فرهنگ غربی
در ایران و تعمیق روابط سیاسی اقتصادی و نظامی دولت با ایاالت متحده آمریکا
را نیز باید عامل مؤثر دیگری در باال گرفتن موج مخالفت روحانیان بنیادگرا از
سویی ،و بخش قابل توجهی از قشرهای گوناگون اجتماعی ،از سوی دیگر ،شمرد.
با این همه ،حرکت اجتماعی که ،در واکنش به تجددطلبی غیردموکراتیک و
آمرانه نظام حاکم و روابط تنگاتنگش با آمریکا ،در بطن جامعه به وجود آمد
خود ضد مدرنیته ،ضد دموکراتیک و استبدادگرا و خودکامه بود .به این ترتیب،
تضاد با رژیم پادشاهی نه تنها به پیدایش حرکتهای اجتماعی اصالحطلبانه
دموکراتیک نینجامید بلکه جامعه را دستخوش نوعی سنتگرایی کاذب کرد.
نزدیک به دو دهه پس از شورشهای اجتماعی ارتجاعی نیمۀ اول دهۀ
 ،1340انقالب  1357جامعۀ ایران را دستخوش بحرانی عمیق و گسترده کرد.
از دالیل این انقالب سیاستها و مواضع نادرست محمدرضا شاه و گسترش
نارضائی بخش عمدهای از طبقۀ متوسط شهرنشین ،دانشجویان و بازاریان
بود .رهبران بنیادگرای مذهبی ،بهویژه آیتالله خمینی ،با بهرهجوئی از چنین
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اوضاعی مخالفان رژیم را به میدان کشیدند و مقدمات پیروزی انقالب اسالمی را
فراهم کردند .ا ّما ،این بار نیز مخالفت با نظام حاکم به جای آن که به یک حرکت
اجتماعی پیشرو و استقرار جامعهای باز و مردمی انجامد به ایجاد یک نظام
بسته و دینساالر منجر شد .واقعیت آن است که هیچیک از نیروهای پشتیبان
این انقالب ،به جز گروه کوچکی از ملّیون لیبرال ،نه خواهان تأمین حقوق
و آزادیهای مردم ایران بودند و نه الفتی با دموکراسی داشتند ،از گروههای
اسالمی تندرو گرفته تا گروههای گوناگون مارکسیستی.
به این ترتیب بود که جمهوری اسالمی از آغاز کار ماهیت غیردموکراتیک
و ضدمدرنیتهاش را به گونهای روزافزون آشکار کرد .افزون براین ،از سویی با
جوامع پیشرفتۀ غربی ،به ویژه با ایاالت متحده آمریکا و متحدانش در خاورمیانه،
و از سوی دیگر با اتحاد جماهیر شوروی ،به دشمنی تبلیغاتی و سیاسی پرداخت.
این دشمنتراشیها ایران را ،به ویژه در جنگ هشت ساله با عراق ،به انزوا کشید
و شماری از دولتهای بزرگ و کوچک را برانگیخت که مستقیم و غیرمستقیم
به یاری عراق برخیزند.
در آستانۀ انقالب اسالمی ،ایران در زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی با
کشورهایی چون ترکیه و حتی کره جنوبی قابل مقایسه بود .امروز ،پس از
گذشتن بیش از سی و یک سال از انقالب و استقرار جمهوری اسالمی ،چنین
مقایسهای تنها از عمق و گسترش بحرانهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
و فساد اخالقی و مالی در ایران حکایت خواهد کرد .فرهنگ حاکم بر روابط
اجتماعی را در جامعۀ امروز ایران باید از عوامل گسترش فساد مالی و اقتصادی
در هردو بخش خصوصی و عمومی شمرد .در دوران محمدرضا شاه ،فساد
گسترده در نهادهای دولتی و بخش خصوصی ،در مقایسه با کشورهای همطراز
منطقه باالتر نبود گرچه در زمینۀ اعطای برخی از امتیازات مالی و تولیدی و
خرید اسلحه از آمریکا احتمال فساد زیاد بود .پس از انقالب اسالمی و قدرتیابی
گروههای نوین اجتماعی ،همراه با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم ،فساد
فراگیرتر شد و بخشهای عمدۀ اقتصاد کشور ،به ویژه بخش صادرات و واردات
و توزیع کاالها را دربرگرفت.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ( ،)1997-2005با آزادی نسبی
رسانههای گروهی و باالگرفتن اختالف و ستیز میان گروههای متن ّفذ در عرصۀ
تصمیمگیری ،از جمله بین اصالحطلبان و اقتدارگرایان بنیادگرا ،از دامنۀ فساد تا
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حدودی کاسته شد .با این همه ،فساد در نهادهای مصون از کنترل و پاسخگویی،
به ویژه سپاه پاسداران ،بنیادهای انقالبی ،آستان قدس ،همچنان به عنوان یک
معضل اجتماعی و اقتصادی برجای مانده است .در سالهای اخیر ،در دورۀ
ریاست جمهوری محمود احمدینژاد ،عمق و گسترش فساد مالی و اقتصادی
افزایشی قابل توجه یافته است .گسترش دامنۀ سرکوب مخالفان ،سانسور و تعطیل
رسانههای گروهی ،بیرون راندن اصالحطلبان از مراکز قدرت و تصمیمگیری ،را
باید از عوامل مؤثر در اشاعۀ بیشتر فساد و ارتشاء در جامعه دانست.
کاهش قوه خرید ،افزایش روزافزون شمار جوانان بیکار ،فرهنگ فساد و
شهادتطلبی و ایثار از سویی ،و محدود کردن هرچه بیشتر آزادیها و حقوق
مدنی شهروندان و آزار و سرکوب خشونت بار منتقدان و معترضان ،از سوی
دیگر ،همگی از عوامل روی گردانی نسلهای جدید از انقالب و جمهوری اسالمی
شدهاند .شگفتی انگیز نیست که در جنبش سبز به ویژه نشانی از فرهنگ ایثار و
عزا و شهادت نبود .هدف اصلی جوانان در این جنبش تبدیل فرهنگ حاکم در
جمهوری اسالمی به یک فرهنگ اجتماعی و سیاسی است که هم بتواند نیازهای
آنان را برای یک زندگی آزادانه و انسانی برآورده کند و هم با طرح پرسش «رأی
1
من کجاست؟» یادآور مسئولیت اجتماعی و سیاسی رهبران رژیم شود.
پیشزمینههای جنبش سبز
از پیامدهای مهم انقالب اسالمی در ایران دگرگونیهای بزرگ اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعی بود .ورود بخشی عظیم از جمعیت ،به ویژه نوجوانان روستایی و
فرزندان خانوادههای سنتی و مذهبی شهرنشین به نظام آموزشی را باید از جملۀ
این دگرگونیها شمرد .در طی سه دهۀ گذشته ،جمعیت دانشجویی ایران به
حدود سه و نیم میلیون رسیده است .با آن که نظام حاکم تاکید را بر اسالمی
کردن نوجوانان و جوانان گذاشت و نظام آموزش دبستان و دبیرستانها را با
چاپ کتابهای درسی ایدئولوژیک به این سو کشاند 2و با آن که رسانههای
گروهی دولتی و شبهدولتی ،به ویژه رادیو و تلویزیون ،نظام اسالم بنیادگرا را
تنها چارچوب قابل قبول زندگی اجتماعی و فرهنگی جوانان شناختند ،میتوان
گفت که امروز نسل جوان ایران از نظام ایدئولوژیک بنیادگرا رو برتافته است.
تنها بخش کوچکی از جامعه هنوز در قالب ایدئولوژی ایثارطلبی انقالبی
و گرایشهای شهادتطلبانه در نهادهایی مانند سپاه پاسداران و بسیج به دفاع
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از این گونه هدفها و برنامهها بر میخیزد .البته ،کمکهای بیدریغ مالی دولت
به این گروه خود انگیزۀ دیگری برای ادامۀ حمایت آنها از رژیم اسالمی است.
گروه دیگری نیز که از مدرنیزاسیون و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن بیمناک
سدی در برابر سکوالر شدن جامعه،
است ،از فرهنگ اجتماعی حاکم ،به عنوان ّ
حمایت میکند.
در این میان ،انقالب تکنولوژیک ،به ویژه در زمینۀ رسانههای ارتباطی و
اطالعرسانی ،به گستردهتر شدن ارتباط جامعۀ ایران ،به ویژه جوانان ،با جهان
و به ویژه با جوامع غربی کمکی قابل توجه کرده است .گروه بزرگ مهاجران
ایرانی در دنیا نیز بر خالف مهاجران روسی پس از انقالب  ،1917به نظر میرسد
که همچنان ارتباطی گسترده با جامعه ایران دارد .شاید بتوان گفت که عضوی
از اعضای بیشتر خانوادههای طبقۀ متوسط ایران در یکی از کشورهای غربی
زندگی میکنند و از راههای گوناگون خویشانشان درایران را از جریان تحوالت
فرهنگی و سیاسی محل اقامت خود آگاه میکنند.
مجموع تحوالت ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی که از زمان
استقرار نظام جمهوری اسالمی تا کنون در ایران رخ داده بخش بزرگی از جامعه،
به ویژه جوانان و زنان ،را ،از نظام و ایدئولوژی مذهبیاش یکسره روی گردان کرده
است .به سخن دیگر ،شاید بتوان گفت اکثریت مردم ایران دیگر به بنیادگرایی
به عنوان راهحلی برای معضالت گوناگون اقتصادی و سیاسی جامعه نمینگرند ،و
در نهایت امر خواهان استقرار حکومتی دموکراتیک و فرد محوراند .درهمان حال
که در بسیاری از کشورهای عرب مسلمان ،مخالفت مردم با حکومتهای فاسد
و استبدادی در جنبشها و ایدئولوژیهای بنیاد گرای اسالمی ،از نوع جنبش
اخوانالمسلمین ،متبلور میشود ،در ایران به نظر میرسد که اکثر مخالفان و
منتقدان رژیم به حکومت دینساالر اعتقادی ندارند.
اگر ریشههای انقالب تضا ِد بین حکومتی غیردموکراتیک ،از سویی ،و
جبههای مرکب از نیروهای ضددموکراتیک ،از سوی دیگر ،بود ،امروز در ایران
تضاد بین جامعهای شبهدموکراتیک و حکومتی ضددموکراتیک است .این تفاوت
را باید ناشی از شکست ایدئولوژی مذهبی و انقالبی و دگرگونیهای ذهنی و
آرمانی نسلهای جوان ایران در چند دهۀ اخیر دانست .در دو حرکت اجتماعی
مهم در طول ده سال گذشته ،یعنی حرکت دانشجویی سال  1999که با سرکوب
نظام مواجه شد ،و به ویژه جنبش سبز در سال  2009که آن هم آماج سرکوبی
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خشونت بار قرارگرفت ،ایدۀ دموکراسی و فردگرایی قانونمدار در ذهنهای
متحول نسل جوان جانی تازه یافته و رو به رشد نهاده است.
از فرهنگ مرگ و ستیز به فرهنگ همزیستی و مسالمت
جنبش سبز را باید ناشی از پدیداری نیروهای تازهای از کنشگران اجتماعی
دانست که گریزان از اسالم بنیادگرا و انحصارطلب به جستوجوی نظامی
برخاستهاند که در آن آراء مردم به عنوان شالودۀ اصلی ساختار و اهداف و
برنامههای حکومت شمرده شود .این جنبش را نیز میتوان کمابیش نتیجۀ رشد
تدریجی گرایشهای سکوالر دو دهۀ اخیر در ایران شمرد .واقعیت آن است که
در دوران محمدرضا شاه نیز زمینههای مناسب برای تغییر نظام غیردموکراتیک
به نظامیشبه دموکراتیک و در نهایت دموکراتیک فراهم شده بود ،به ویژه از آن
رو که نظام آن روز ایران دارای ایدئولوژی ضددموکراتیک و انحصارطلبی نبود و
میتوانست در شرایطی به تدریج به سوی یک نظام نیمهباز سیاسی پیش رود
و در نهایت به یک نظام مردمساالر واقعی نزدیک شود .استقرار یک نظام بستۀ
مذهبی سبب شد که فرصت و امکان تحوالت تدریجی در این زمینه یکسره از
میان رود.
دو تجربۀ اساسی در دهه اخیر ،یعنی ریاست جمهوری محمد خاتمی و
انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال  ،2009نشان آن است که تغییرات و
اصالحات تدریجی در بطن نظام سیاسی و اجتماعی کنونی میسر نخواهد بود
زیرا ماهیت این نظام پذیرای اصالحات اساسی ،حتی اگر تنها به ایجاد یک نظام
شبهدموکراتیک منجر شود ،نیست.
گرایش به اسالم سکوالر ،بینیازی از رهبری فرهمند و بیاعتنائی به
فرهنگ جدایی زن و مرد
جنبش سبز که بخشی بزرگ و رو به افزایش از زنان و مردان جوان ایرانی را
به خود جذب کرده است بیآن که ماهیتی ضداسالمی و یا حتی غیر اسالمی
داشته باشد نشان از گرایش بخشی قابل توجه از مردم ایران به سکوالریزم و
جدایی مذهب از حکومت دارد .به نظر میرسد که تجربۀ سی ساله انقالب
اسالمی و شکست یوتوپیای «اسالم مردمی»« ،اسالم مستضعفین» و یا «اسالم
بنیادگرا» را ،که برای اثرگذاری آن بر همۀ ابعاد زندگی اجتماعی مردم ایران
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تالشی مستمر شده است ،باید دو منشاء مهم پیدایش و گسترش چنین گرایشی
شمرد .در این میان تنها بخش کوچکتر و رو به کاهشی از جامعه ،بر پایۀ
باورهای مذهبی و یا به خاطر مالحظات مادی و شخصی ،خواهان بقای نظام
کنونی و برتری ارادۀ حاکمان مذهبی بر ارادۀ عمومیاند.
اسالم سیاسی در بسیاری از جوامع مسلمان که از حکومتهای استبدادی
در قالب تجدد غیرمذهبی رنج میبرند ،از مشروعیت نسبی برخوردار است .در
ایران ،ا ّما ،به نظر میرسد که بخش بزرگ و روزافزونی از جامعه طالب آن است
که نقش مذهب محدود به روابط خصوصی شهروندان شود و عموم مردم بتوانند
در آزادی و به استقالل دربارۀ مسائل اجتماعی و معضالت سیاسی و فرهنگی
خود تصمیم گیرند .پدیداری جنبش سبز نشان آن است که نسل جدید قابلیت
آن را در خود میبیند که اسالم سکوالر را جایگزین اسالم بنیادگرا و یا حتی
اسالم اصالحطلب کند و نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بدون توسل به
احکام دینی و یا هر نوع ایدئولوژی دیگری مستق ً
ال تصمیم گیرد.
تحول بنیادی دیگری را که در ذهنیت و ارزشهای سیاسی جوانان ایران
رویداده است میتوان در ارزیابی آنان از شخصیتها و رهبران سیاسی دید .در
تاریخ معاصر اکثر مردم ایران ،همانند بسیاری از مردم جوامع مشابه ،همواره
در پی یافتن و تبعیت کردن از شخصیتهای سیاسی قهرمان گونه و فرهمند
بودهاند .چنین گرایشی را به ویژه در دوران بالفاصله پیش از پیروزی انقالب
و در سالهای نخستین استقرار حکومت اسالمی میتوان دید .در این دوران
آیتالله خمینی به عنوان قهرمانی فرهیخته و نیز یک پدربزرگ که باید به تمام
حیطههای اجتماعی حکمرانی کند در جذب و بسیج و رهبری نسل انقالبی،
ح ّتی روشنفکران غیرمذهبی ،نقشی اساسی ایفا میکرد .هشیاری روزافزون
مردان و زنان جوان و دانشآموختۀ ایران در سه دهۀ عمر جمهوری اسالمی و
آشنایی آنان با لوازم و مقدمات ضروری برای برپایی یک نظام دموکراتیک ،از
سویی ،و غیبت رهبر یا رهبران نامآور و آزادیخواه و فرهمند در صحنۀ مبارزۀ
سیاسی ،از سوی دیگر ،امید جوانان ایران را نسبت به امکان و حتی اهمیت
بهرهجویی از نفوذ کالم رهبران قهرمان گونه سخت سست کرده است.
از همین روست که جنبش سبز بیاتکا به رهبران و قهرمانان نامآور و
محبوب گسترش یافت و به اوج رسید .شخصیتهای شناخته شدهای ،چون
میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و محمد خاتمی ،به هیچ روی نقش رهبر
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و مراد سیاسی س ّنتی را در این جنبش ایفا نکردهاند و بیشتر هم به خاطر
دوری گزیدن از متحدان و همکاران انقالبی دیروز خود و هم به عنوان مدافعان
و سخنگویان کمابیش متنف ِذ جنبش مورد توجه و احترام مخالفان نظام
انحصارجوی مذهبی قرار گرفتهاند .به سخن دیگر ،همان گونه که نظام س ّنتی
خانوادۀ پدرساالر در ایران دگرگون شده و با حضور ف ّعال موج عظیم پسران
و دختران دانشآموخته و واقعگرای نوین مورد تردید قرار گرفته است ،همان
گونه نیز نیاز به رهبری شخصیتهای فرهمند چندان مشهود نیست .شاید بتوان
گفت که سران کنونی جنبش نیز به خاطر فاصلهای که هنوز با خواستهای بدنۀ
جنبش دارند ویژگیهای تبدیل شدن را به رهبران آن در آیندۀ نیز نخواهند
داشت.
در تظاهرات فزایندهای که در طول چند هفتۀ پیش از انتخابات و هفتۀ
پس از آن روی داد ،ویژگی قابل مالحظه دیگری نیز به چشم میخورد و آن
حضور همگام و مشترک زنان و مردان در آنها بود .چنین حضوری حکایت
از اعتراض تظاهرکنندگان به فرهنگ جداسازی جنسیتی و تأیید فرهنگ
اختالط آزاد زن و مرد در عرصههای گوناگون اجتماعی و سیاسی داشت .به
این ترتیب ،در جنبش سبز ،جوانان نه تنها خواستۀ سیاسی خود را که نظام
سیاسی باز و قانونمند بود به صراحت مطرح کردهاند در عمل نیز بر اعتقاد
و پایبندی خویش به برابری آزادیها و حقوق زن و مرد در همۀ عرصههای
فعالیت اجتماعی و سیاسی مهر تأیید میزنند .این حضور مشترک نشان دیگری
از حرکت جوانان به سوی بناسازی نهادهای جامعۀ مدنی نوین است که در آن
برابری زن و مرد به عنوان امری طبیعی نیازی به توسل به احکام و اعتقادات
الهی و مذهبی ندارد و نظام پدرساالری چه در خانواده و چه در عرصۀ فرهنگی
و سیاسی در آستانۀ پیوستن به تاریخ است.
پایگاه اجتماعی جنبش سبز
پایگاه اصلی جنبش سبز را باید در میان دانشجویان و دانش آموخته گان و
فرهنگیان ،از سویی ،و بخشی از طبقۀ متوسط و شهرنشین ایران جست .به
نظر میرسد که در محلههای س ّنتی شهرها ،در شهرهای کوچک و در مناطق
روستایی ،جنبش سبز زمینۀ قابل توجهی نداشته است .با این همه ،مشکل
بتوان این ادعا را پذیرفت که پیوستگان به جنبش سبز منحصر به اعضای طبقۀ
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متوسط جامعه بودهاند .در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد با تشدید بحران
بیکاری و تورم ،طبقۀ فرودست و محروم جامعه به مراتب ناتوانتر از گذشته شده
است .بخشی از این طبقه زیر چتر حمایت نهادهای انقالبی ،از آن جمله بنیاد
مستضعفان ،قرار دارد و در نتیجه از امکاناتی بهرهمند است که در بخشهای
دیگر دیده نمیشود .احمدینژاد نیز گهگاه و به مناسبتهای مختلف با عرضۀ
کمکهای مالی برخی از این گروهها را مدیون و مجذوب خود کرده است.
منشاء غیبت بخش مهمی از «مستضعفان» در جنبش سبز آن بوده
است که هیچ یک از دو نامزد شکست خورده در انتخابات ،میرحسین موسوی
و مهدی کروبی ،در سخنان خود به هیچ یک از خواستها و نیازهای مادی
گروههای فرودست جامعه اشارهای نکردهاند .تکیۀ عمدۀ آنان بر خواستهای
سیاسی و آرمانی دانشجویان و طبقۀ متوسط ،بوده است که بدنۀ اصلی جنبش را
تشکیل میدهند .به عبارت دیگر در جنبش سبز تا کنون ،بیشتر سخن از آزادی
و قانون رفته است تا از عدالت اجتماعی و مشکالت و محرومیتهای گروههای
فرودست .افزون بر این ،از امکانات موجود بیشتر برای بسیج و تشکل دانشجویان
و زنان استفاده شده تا برای بسیج تودههای محرومتر جامعه که ارتباطی با مراکز
سازماندهی دانشجویان و زنان طبقۀ متوسط ندارند.
نوآوریها و پیامدهای جنبش سبز
در این حرکت اجتماعی میتوان از کنشگران جدید اجتماعی نام برد که در آن
«روزنامه نگاران خودجوش» 3نقشی قابل مالحظه داشتهاند ،یعنی جوانانی که
با بهرهجوئی از امکانات گوناگون ارتباطی و خبرپراکنی ،از جمله تلفن همراه و
دوربینهای فیلمبرداری ،صحنهها و رویدادها و شعارهای بسیاری از گردهمآییها
را در سطح جهانی بازمیتابند .دراوج جنبش سبز ،ایرانیان مهاجر و به ویژه
آنهایی که در کشورهای غربی اقامت گزیدهاند ،نیز توانستند با راهپیماییهای
پیگیر در خیابانها و گردهماییهای بزرگ در برابر نهادهای سیاسی محلی و
بینالمللی و با بهرهجوئی از رسانههای گوناگون ارتباطی ،خواستهای جنبش
سبز را در سراسر جهان بازتابی گسترده دهند .افزون براین ،این گونه کنشهای
سیاسی و روشنگرانه بخشی بزرگ از مردم و سرآمدان سیاسی و فرهنگی جوامع
آزاد جهان را با بسیاری از واقعیات تلخی که در سه دهۀ حکومت جمهوری
اسالمی در ایران رخ داده ،و از انظار جهانیان کماببش پنهان مانده است ،آشنا
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کرد .به این ترتیب ،برای نخستین بار در منطقه ،حرکتی در درون جامعه
باعث بسیج ایرانیان خارج از کشور ،در حدی بیسابقه شده است .شاید برای
نخستین بار در دنیا ،جنبشی ملی در بطن حکومتی خشونتگرا ،تمامیتخواه
و ضددموکراتیک موفق شده تا ضمن پرهیز از توسل به خشونت و با حداقل
امکانات سازماندهی ،ا ّما با بهرهجوئی از رسانههای گوناگون س ّتتی و مدرن
خواستههایش را در سطح ملی و بینالمللی مطرح کند و با همه خشونت و
سرکوب دولتی هفتهها به پایداری ادامه دهد.
از پیامدهای قابل توجه جنبش سبز بیرنگ شدن آراء و دعاوی آن گروه
از نسل نویسندگان دینی و الئیک نسل پیشین ،همانند جالل آلاحمد ،علی
شریعتی و احمد فردید ،بوده است که در خوارشمردن بسیاری از ارزشها و
مفاهیم غربی به انتقاد از روشنفکران تجددگرا و دموکراسیخواه ایران برخاسته
بودند و به طعنه از آنان به عنوان «روشنفکران غرب زده» و ضدانقالب یاد
میکردند .خواستهای بازتاب یافتۀ جوانان امروز ایران در جنبش سبز که
معطوف به نهادهای مدرن غربی به ویژه دموکراسی ،حقوق بشر ،و جامعۀ مدنی
است تضادی آشکار با ارزشها و مفاهیمی دارد که برخی از نظرپردازان نامآور
نسل پیشین در نشر و ترویج آن تالش فراوان کردند.
در این میان اشاره به پیامدهای گوناگون جنبش سبز در دیگر جوامع
مسلمان جهان نیز ضروری به نظر میرسد .اگر نه اکثریت ،دستکم بسیاری از
مردم این جوامع از مخالفت مستمر رژیم اسالمی با سلطۀ اسرائیل بر فلسطین
و آمریکا بر جهان عرب ،خشنوداند و از همین رو احمدینژاد ،که در تحقیر
و تحریک این دو دولت و ابراز دشمنی با آنان فرصتی را از دست نمیدهد
در جوامع مسلمان دنیا همانقدر محبوب است که در میان ایرانیان به ظاهر
نامحبوب .از همین روست که در آغاز ،به گمان بخشی قابل توجه از جوامع
مسلمان جنبش سبز را ،که به مخالفت آشکار و گسترده با رژیم حاکم در ایران
برخاسته ،باید زائیدۀ دسیسهها و دخالتهای دولتهای بزرگ و جهانجوی
غربی ،به ویژه ایاالت متحده آمریکا دانست .در چنین تفسیری این جنبش
ارتباطی با خواستها و گرایشهای مردم مسلمان ایران نداشته است .ا ّما ،برخی
از منابع معتبر خبری خاورمیانه،مانند تلویزیون«  الجزیره» بسیاری از نهادهای
بینالمللی حقوق بشر و روایتهای گوناگون روزنامهنگاران و جهانگردان مسلمانی
که ناظر مستقیم رویدادهای سال گذشته در ایران بودهاند به نادرستی چنین
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داوریها به تفصیل اشاره کردهاند .درنتیجه به نظر میرسد که به تدریج شماری
از مفسران و نویسندگان جوامع مسلمان به جنبش سبز با دیدی دیگر مینگرند
و آن را زائیده یا وابسته به هیچ دولت و نیروی خارج از ایران نمیشمرند.
فشردۀ سخن
ً
برپایۀ دیدی منحصرا سیاسی به جنبش سبز ،شک نیست که این حرکت
اجتماعی توانا به کنار گذاشتن نظام حاکم از عرصۀ سیاسی ایران ،دستکم
در آینده قابل پیشبینی و کوتاهمدت نخواهد بود .از این دید ،آشکارا جنبش
سبز هنوز به توفیقی نرسیده است .در واقع ،میتوان گفت که پس از انتخابات
غیراصولی و مخدوش که ضوابط رایگیری و شمارش آرا صحیح در آن رعایت
نشده و تظاهرات و تجمعات گستردۀ معترضان به انتخابات و برندۀ اعالم شدۀ آن،
محمود احمدینژاد ،حکومت اسالمی به مراتب از گذشته بستهتر و سرکوبگرتر
شده است .در دیدی اجتماعی و وسیعتر ،ا ّما ،باید پذیرفت که چنین حرکتی
نمیتوانست به سرعت موفق به باز کردن نظام مذهبی انحصارگر شود چه رسد
به سرنگونی آن .بنابراین ،توفیق این جنبش را باید در زمینههای دیگری جست
که خود میتواند امکانات حرکت ایران به سوی یک جامعۀ باز و دموکراتیک را
فراهم آورد ،از جمله در چهار زمینۀ زیر:
 .1چیرگی واقعگرایی بر گمانپروری
پیش از آغاز جنبش سبز هنوز بسیاری از ایرانیان ،به ویژه برخی از نخبگان
سیاسی ،چنین میپنداشتند که از راه تأکید بر انجام اصالحات در ساختار و
رفتار رژیم میتوان آن را ،هرچند به کندی ،به سوی استحاله به نظامی شبه
دموکراتیک کشاند .ناکامی اصالحطلبان در دو دورۀ ریاست جمهوری محمد
خاتمی در تعدیل رفتار نظام سستی چنین نظریهای را عیان کرد .با این حال،
در پایان این دوره نیز ،بسیاری از ایرانیان بر این باور بودند که با بهرهجوئی از
مکانیزمهای قانونی از آن جمله انتخابات ادواری ،میتوان برخی از این اصالحات
را به مرحلۀ تحقق نزدیک کرد .نتیجۀ انتخابات ،که به گمان جمهور مردم و
حتی نامزدهای از صافی شوران نگهبان گذشته ،اما شکست خورده ،به هیچ
روی بازتاب آراء اکثریت رأی دهندگان نبود ،بر بُطالن نظر اصالحطلبان مهر
تأکید گذاشت .از این پس اندک خواهد بود شمار ایرانیانی که همچنان به اصالح
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تدریجی نظام مذهبی و والیتی کنونی اعتقاد داشته باشند .با انتخابات مشکوک
و پدیداری جنبش سبز به دنبال آن تردید چندان نماند که نظام والیت فقیه
برآمده از قانون اساسی پر از ابهام همراه با یک قوۀ مقننۀ انتصابی و یک قوۀ
قضائیۀ وابسته و ُمثله شده هیچ امکانی برای تعدیل و اصالح اساسی نظام و
حرکت به سوی برقراری یک نظام دموکراتیک بر جای نگذاشتهاند.
 .2ریزش ارکان مشروعیت نظام
در باور بخشی قابل مالحظه ا ّما رو به کاهش مردم ایران رکن اساسی نظام
مذهبی (والیت فقیه) تا انجام انتخابات هنوز از مشروعیت و ح ّقانیتی پر از
ابهام بر خورداربود .تردید قریب به یقین عمومی دربارۀ درستی نحوۀ انجام
انتخابات و نتایج اعالم شدۀ آن ،به ویژه اعالم زودرس تنفیذ انتخاب احمدینژاد
به عنوان رئیس جمهور از سوی رهبر رژیم ،نقشی قابل مالحظه در کاهش
باقیماندۀ مشروعیت حکومت و به ویژه اعتبار سیاسی و ادعای بیطرفی ولی
فقیه داشته است .شعارهای تند و بیسابقه علیه رژیم و شخص رهبر در برخی
از راهپیماییها و گردهمآییها را میتوان نشان دیگری از سستی روزافزون
مشروعیت نظام شمرد .به این ترتیب روند ابهامزادیی نسبت به ارکان رژیم به
مراحل انتهایی خود رسید.
انتقادهای تند و بیپردۀ شماری روزافزون از رهبران انقالب اسالمی و
شخصیتهای متن ّفذ و شناخته شدۀ رژیم از اوضاع بحرانی کشور ،که تاکنون
نیز ادامه یافته است ،گویای تعمیق شکافها و اختالفهای میان جناحی و
معرف کاهش مشروعیت نظام در دیدگاه عمومی میتواند باشد .در این میان،
ّ
جای تردید نیست که بهرهجوئی دامنهدار رژیم از ابزار گوناگون ،و گاه بیسابقه،
خشونت و شکنجه برای تنبیه ،تهدید ،سرکوبی ،و حذف شماری بسیار از مخالفان
و منتقدان حکومت عامل اساسی دیگری در فروریختن پایههای مشروعیت
رهبران کنونی رژیم و مهم تر از آن ،ح ّقانیت و مشروعیت حکومِت زائیدۀ انقالب
اسالمی در ّ
کل بوده است.
 .3فرهنگ سرور و مسالمت برجای فرهنگ سوگ و خشونت
جنبش سبز بر سینۀ فرهنگ عزاداری و نوحهخوانی و اشکریزی به عنوان
حربهای سیاسی برای بسیج مردم و یا سلب حقوق آنان ،دست رد نهاده است.
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شرکتکنندگان در این جنبش بیآن که نسبت به مراسم سوگواریهای
مذهبی واکنشی منفی از خود نشان دهند ،گردهماییها و راهپیماییهایشان را
با بهرهجوئی از نمادهای فرهنگ جشن و سرور ،که به قدمت تاریخ بلند ایران
است ،آراستند و در واقع دید تازهای از شأن فرد و هویت جامعه را به میان
آوردند .در دوران اوج گردهمآییها و راهپیماییها ،سخنی از ایثار انقالبی و
شهادتطلبی و دست یازی به خشونت به عنوان ابزار برای تحقق خواستها ،یا
انتقامجویی از حریفان به میان نیامده است .میتوان گفت که این شادمانیها
جایگزین سوگواریهای انقالبی شده و بارور شدن فرهنگ مردمساالر را ،که بر
شأن فرد انسان در جامعۀ قانونمدار تکیه میکند ،بشارت داده است .به سخن
معرف احساسات
دیگر ،سرزندگی و هیجان چیره بر جنبش سبز بیشتر از آن که ّ
و هیجانات زودگذر مردمان باشد ،نشان دوری جستن آنها از فرهنگ سوگ و
شهادت و خشونت و ،در نهایت امر ،انگیزۀ مخالفت با مجموعهای از ویژگیها و
مظاهر بارز حکومت اسالمی برآمده از انقالب است.
در گذشتهای نه چندان دور ،نسلهایی از ایرانیان ،برپایۀ اعتقادی ژرف
به ضرورت انقالب اسالمی و یا انقالب پرولتاریایی ،به خشونت به عنوان ابزاری
مشروع جهت ستیز با نظام حاکم مینگریستند .جنبش سبز ،ا ّما ،با پرهیز
آگاهانه از خشونت و قانونشکنی ،مشروعیت حکومتی را در دید همگان به
پرسش کشیده است که تنها با توسل به خشونت بیپرده و نقض قوانین خود
تدوین کرده بر عمر تسلطش بر مردم ایران افزوده است .در چنین مقابلۀ
نابرابری است که جنبش سبز جامعۀ مدنی را به عنوان یک پدیدۀ مدرن
اجتماعی و نه یک دیدگاه نظری انتراعی به آستانۀ تحقق رسانده .پیش از
آغاز این جنبش محققان ،متفکران ،روشنفکران مذهبی ،4و سیاستگران از
جامعۀ مدنی سخن میراندند هنگامی که هنوز هیچ نشانۀ بارزی در سطح
کالن از پیدایش این پدیدۀ دموکراتیک در ایران به چشم نمیخورد .این
جنبش با تاکید بر قانونمداری و احتراز از خشونت و با ترتیب دادن تظاهراتی
مسالمتآمیز که دولت را به حاشیه کشاند ،وجود غیرقابل انکار جامعۀ مدنی
را در ایران در سطح گسترده به اثبات رساند و این واقعیت را آشکار کرد که
حتی در کشوری مسلمان نه تنها سرآمدان و نخبگان بلکه بخشی بزرگ از
مردم عادی نیز میتوانند به مسالمت خواستار بهرهمندی از حقوق و آزادیهای
بشری و تبعیت دولت از رأی ملت شوند.
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 .4باززائی فرهنگ سکوالر
رشد تدریجی گرایشهای سکوالر در قالب جامعۀ اسالمی نشان وجود ریشههای
عمیق چنین گرایشهایی در اجتماع نوین ایران است .در واقع ،نظام آمرانۀ
معرف نظام سکوالر و رهگشای حرکت جامعه به
دوران پهلوی بود که در عمل ّ
سوی جدایی دین از حکومت شد .شاید بیشتر از همین روست که رژیم اسالمی
نه تنها در سرکوب چنین گرایشهایی کامیاب نشده بلکه اصرارش بر تحمیل
احکام تبعیضآمیز مذهبی و قوانین و مقررات محدود کننده بر شهروندان ایران،
از زن و مرد ،گرایش به جدایی دین از حکومت را در میان بخشی رو به گسترش
از مردم ایران دو چندان کرده است .گروههای تازهای در میان مردم که در
دوران پهلوی مذهب را به عنوان رکن اصلی و ضروری جامعه میشناختند ،امروز
خواستار جدایی حکومت از مذهب شدهاند آن هم بیشتر از آن رو که اعتقادات
مذهبی خویش و هم کیشانشان را از گزند مذهبیان سیاست زده و انحصارطلبی
نجات دهند که از دین تنها به عنوان ابزاری برای تحمیل سلطه خود بر جامعه
بهره جستهاند.
رضاشاه ،به اقتضای دید و آرمانهای تجددخواهانهاش،به صورت آمرانه
و با سرکوب مذهبیون زمینه را برای رشد تدریجی یک جامعۀ سکوالر در
ایران ف ّعاالنه فراهم آورد .جمهوری اسالمی ،ا ّما ،با همۀ دشمنیاش با مدرنیته،
ناخواسته و منفعالنه به اشاعۀ فرهنگ سکوالر در ایران یاری داده است .به
سخن دیگر ،هر یک از دو نظام به گونهای در راه جدایی حکومت از مذهب گام
برداشتند .تفاوت اساسی در این بود که نظام پادشاهی عنادی با تجدد ،و یکی از
مهمترین ویژگیهای آن که سکوالریزم باشد ،نداشت .تجدد سکوالر ،ا ّما ،یکسره
در تضاد با نظام کنونی ایران و نافی فلسفۀ وجودی آن است.
جنبش سبز برای نخستین بار پس از انقالب مشروطیت میرود که
تضاد بین اسالم و تجدد دموکراتیک را در قالب اسالمی سکوالر خنثی کند .در
گفتمان این جنبش ،دموکراسیخواهی و جدایی سیاست از مذهب در تضاد و
عناد با مذهب اسالم نیست بلکه با اسالم بنیادگرا نمیتواند سازگار باشد ،یعنی با
اسالمی که محمل مشروعیت گروههای اقتدارطلب و انحصارجو در جامعه شود.
در جنبش سبز مسلمانان اصالحطلب و سکوالرهای مذهبی و غیرمذهبی،
همراه و همنوا ،به محکوم کردن نظام ضددموکراتیک برخاستهاند و خواستار
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مشارکت فعال و آزادانه و برابر مردم در تعیین سرنوشتشان شدهاند .این فصل
نوین در تاریخ ایران ،به ناسازگاری ،و حتی تضاد ،بین مذهب و دموکراسی
سکوالر پایان خواهد بخشید .تضادی که خواهد ماند بین معتقدان به اسالم و
هواداران تجدد غربی نیست بلکه بین متجددان مذهبی و غیرمذهبی از یک سو
و هواداران و ریزهخواران نظام سرکوبگر مذهبی ،از سوی دگر ،خواهد بود.
***
پانوشت ها:
 .1در مصاحبههایی که در شهرهای مختلف ایران با جوانان در سالهای آخر دولت خاتمی انجام
گرفت ،اکثریت قریب بر اتفاق جوانان با تأکید بر سرخوردگی خود از فرهنگ شهادتطلبی و
ایثار کاذب ،خواستههایشان را در قالب یک فرهنگ مسئولیتپذیر اجتماعی مطرح میکردند.
ن .ک .به:
Farhad Khosrokhavar, Amir Nikpey, Avoir 20 ans au Pays des
Ayatollahs, Paris,2009.
2. Saeed Paivandi, Religion et éducation en Iran, L’Harmattan,
Paris 2006.
3. Farhad Khosrokhavar, « The New Intellectuals in Iran », Social
Compass, n° 51, 2004 ; « Les Nouveaux Intellectuels en Iran », Cahiers Internationaux de Sociologie, n° 125, 2008/2
4. Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West, Sy; carus university press, 1996
Hamid Dabashi, Theology of Discontent, New York University
Press, 1993 ; Ali Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th century,
University of Texas, 1998 ; Mohsen Mottaghi, Ph. D thesis, « Les
nouveaux intellectuels musulmans en Iran », Paris 2004.
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اسماعيل نوری عال*

نگاهی به سابقۀ تاريخی سکوالريسم در ايران
مقدمه
تجربۀ سی و يک سالۀ حکومت مذهبی در ايران ،ايرانيان را ،شاید بيشتر از ديگر
ملل جهان ،به ضرورت جدا کردن حکومت از مذهب رهنمون شده است .هر
روز بيشتر از روز پيشگامان تحوالت اجتماعی به اين نتيجه میرسند که بدون
منحل کردن حکومت مذهبی 1نمیتوان بر مشکالت گسترده و مختلفی که
مردم اين کشور با آن دست به گريبانند فائق آمد .بحث ِ «غير مذهبی کردن
حکومت» 2قرنها است که در مغرب زمين مطرح شده و تحت نام «الئيسيته»
در زبان فرانسه و «سکوالريسم» در زبان انگليسی مورد بحث قرار گرفته است.
اما در سپهر سياست ايران زمانۀ ما شايد شاهد نخستين باری باشد که اين بحث
رفته رفته به صورت «گفتمان» اصلی سياسی مطرح شده و به عنوان «پادزهر»
حکومت فعلی ،مورد استقبال و قبول بسیاری از سازمانها و متفکران سياسی
واقع گردیده است.
* شاعر و منتقد ادبی و سینماگری و سردبیر نشریۀ اینترنتی سکوالریسم نو .از دکتر نوری عال دربارۀ «نهاد
فقاهت» نوشتههای بسیار منتشر شده است.
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معنای سکوالريته ،الئيسيته ،و سکوالريزاسيون ،همگی ،به معنی جدا
کردن امور زندگی روزمرۀ مردم از دستورات ايدئولوژيک (يا مذهبی) است و
گذاشتن زمام اين امور در کف کسانی که نه از جانب خدا و حزب ،بلکه از جانب
ملت ،برای ادارۀ امور انتخاب میشوند و ،در نتيجه ،قابل عزل اند و قوانين شان
نيز با قيام و قعود نمايندگان ملتها تغيير میپذيرند .سکوالريسم يعنی وانهادن
امور «آن دنيای باقی و ثابت و تغيير ناپذير» به نهاد مسجد و کليسا و آتشکده
و کنيسه ،و تحويل امور «اين دنيای فانی و خاکی و دائماً در حال تغيير» به
خود ملتها و آزاد گذاشتن آنها است برای اينکه اگر به عالم غيب و وجود روح
و روز قيامت و الهيات و شرايع ناشی از آنها باور دارند به عبادات خود و اجرای
آئینهای خود ادامه دهند به شرط اينکه هيچ يک از اين گونه باورها نتواند
مزاحم احوال و زندگیهای باورمندان به خدا و خدايان و رسوالن و شرايع ديگر،
و نيز ناباوران به همۀ اين باورها و مفاهيم ،باشد يا بشود.
در عين حال ،استفاده از این دو واژۀ فرنگی نبايد موجب این گمان شود
که فکر بيرون نهادن نهادهای مذهبی از حکومت ،و يا سلب استقالل آنها و
تبديل کردنشان به جزئی از تشکيالت اداری وابسته به حکومت ،در تاريخ ایران
سابقه نداشته و يا اگر چنين سابقهای را بتوان يافت لزوماً بايد آن را در دوران
انقالب مشروطه و پيدايش حکومت مدرن پس از آن جستجو کنيم .جامعۀ
ايران ،از ديدگاه جامعهشناسی ،تفاوتی با ديگر جوامع ندارد و قوانين کلی اين
علم بر آن نيز حاکم است .بر اين اساس ،مقالۀ حاضر با بحثی نظری آغاز میشود
و سپس با کوشش برای تطبيق نظريههای مطرح شده به بررسی وضعيت اين
دو نهاد و روابط شان در طول تاريخ کشور میپردازد.
بهطور کلی ،فرض اصلی نگارنده آن است که کوشش برای کنار گذاشتن
نهاد مذهب از نهاد حکومت ،به داليل علمیو منطقی ،در همۀ جوامع بشری،
و بهخصوص همزمان با ورود آنان به «دوران تاريخی» ،وجود داشته و ايران نيز
نمیتواند از اين قاعده برکنار بوده باشد.
برخی مالحظات جامعه شناختی
در هر جامعه ،بسته به ميزان توسعه و پيچيده شدن آن ،دو نهاد «حکومت» و
«مذهب»  -که جداییشان پديد آورندۀ «دولت سکوالر» است -مراحل تحولی
مختلفی را پيمودهاند .در واقع ،بر اساس قواعد رياضی ،که نمودشان در زندگی
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روزمره اما تاريخی انسان گريزناپذير است ،بين دو عدد ،يا شيئی ،يا نهاد
اجتماعی ،برقراری چهار نوع رابطه ممکن است و هر چهار اين نوع روابط را در
مورد دو نهاد «حکومت» و «مذهب» نيز میتوان دید .اين روابط به قرار زيرند:
 .1غيرقابل تفکيک بودن دو نهاد؛
 .2بلعيده شدن نهاد ب به وسيلۀ نهاد الف
 .3بلعيده شدن نهاد الف به وسيلۀ ب
 .4جدایی کامل دو نهاد از يکديگر
حال ،اگر بخواهیم به سبک و سياق فالسفۀ تاريخ برای تحوالت تاريخی
جوامع نگاهی «مضمونمدار» داشته باشيم ،3میتوانيم سير جدا شدن اين دنيا
از آن دنيا را نيز نوعی «مضمون غالب» در تحوالت تاريخی تلقی کنيم که
جامعه را از مرحلۀ يکی بودن اين دو نهاد تا اشکال کالسيک سکوالريسم (نوع
دوم و سوم) به سکوالريسم مدرن (نوع چهارم) رهنمون میشود .به سخن
دیگر ،میتوان تاريخ تحوالت اجتماعی ـ سياسی جوامع را تاريخ گذار تدريجی
آنان از مرحلۀ يکی بودن دو نهاد حکومت و مذهب تا مرحلۀ کامل جدایی آنها
دانست؛ تاريخی که در آن درهم بافتگی و جدایی بين حاکمان و دينداران
تعينات اجتماعی ـ سياسی گوناگونی را عرضه
مراحل مختلفی را گذرانده و ّ
داشته است.
شايد «دينکاری» ،در کنار شکارچیگری و جنگاوری و حکوتگری،
کهنترين شغل آدمیباشد که دوشادوش آن سه ديگر تحول يافته و مشابه
جنگاوری و حکومتگری ،اما برخالف شکارچیگری ،اهميت خود را در جوامع
انسانی از دست نداده است .البته در مورد اين تفاوت ظاهری اخير نيز بايد
توجه داشت که اگر شکارچیگری را نوع اوليۀ کوشش انسان برای تأمين معاش
خود و خانواده و گروهش بدانيم ،در طول تاريخ انجام اين «وظيفه» منسوخ
نشده ولی شکلهای مختلف و دائماً نوينی را به خود گرفته و گروههای شغلی
گوناگونی را به وجود آورده است .حال آن که ،جنگاوری ،پس از آن که به
«سپاهیگری» (به معنی عضويت در يک تشکيالت منظم برای جنگ) تبدیل
شد ديگر تغيير چندانی از لحاظ کارکردی نيافته و صرفاً دستخوش تحوالت
ناشی از نوآوریهای فنآوری بوده است .دينکاری و حکومتگری نيز ،پس از
به وجود آمدن نهادها و سازمانهای مختلفی که از درون اشکال اوليهشان زاده
شدهاند ،تحوالت گوناگونی داشتهاند و هر تحول اندک آنها پیامدهای عمدهای
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در سرگذشت جوامع و جهانبينی آنها داشته و ،در نتيجه ،زندگیهای مردمان
را در اعصار مختلف تاريخ به شدت تحت تأثير قرار داده است.
در واقع ،روندی که در سير تحول سازمانهای اجتماعی اهميت بسيار
دارد ،مربوط به پيدايش نهادهای جديدی میشود که ،در عين پايداری نهادهای
کهن ،از دل آنها بيرون میآیند ،رفته رفته راه استقالل را پيش میگیرند ،و گاه
تبديل به تشکيالت معارضی با تشکيالت «مادر» میشوند .در اين مورد مطالعۀ
جامعهشناسانۀ تاريخ تحوالت سازمانهای حکومت و دينکاری و چگونگی زاده
شدن نهادهای موافق و معارضشان از دل خود آنها ،مبحثی است که بيان
فشردهای از آن ،با تکيه بر مورد ايران ،در مقالۀ حاضر مورد نظر بوده است.
بايد توجه داشت که هر سازمان اجتماعی از چند عنصر ساخته میشود
که مهمترين آنها عبارتاند از :کارکرد یا دالئل پیدايش سازمان؛ اعضا؛ قواعد
حاکم بر روابط اعضا؛ ابزار کارکرد و سرانجام؛ مهارتهای ویژهای که برای پیشبرد
کار سازمان ضروری است و همپای نوآوریهای فن شناختی تحول میيابند.
در حالی که دو عنصر نخست استعداد تغيير چندانی ندارند ،دو عنصر ديگر
همواره دستخوش افزايش و کاهش و تغييراند و اين تغييرات میتوانند به پیدایش
کارکردهائی در درون سازمان بينجامند که توانایی استقالل يافتن را دارند و ،در
پی استقالل ،میتوانند به صورت نهادی معارض سازمان مادر عمل کنند.
نهادهای مادر
از آنجا که ذهن تعليلگر انسان در هر حادثهای دنبال علت آن و ،در نتيجه،
چرائی حدوث و چگونگی روياروئی با آن میشود ،همۀ انسانها در مورد چرائی
تولد و مرگ ،چرائی آفريدهشدگی و چگونگی آنچه پس از مرگ پيش میآيد،
به همان نسبت کنجکاواند که در مورد دانستن چرائی و چگونگی حدوث توفان
و رعد و برق و سرما و گرما .هر چه «علم» انسانها دربارۀ اين مسائل ابتدائیتر
باشد استداللهایشان هم افسانهایتر میشوند ،عناصر طبيعت همچون
موجوداتی بزرگتر و قویتر جلوه میکنند و کسانی رفته رفته «نظريه»هائی (يا
«دين»هائی) را در مورد چرائی و چگونگی عملکرد اين نيروها به جامعه عرضه
میدارند که اگر مورد قبول افراد جامعه قرار گيرد تبديل به مجموعهای از آداب
و آئينهای ( )ritualsمختلف میشود .کسانی که عهدهدار تعیین و انجام اين
تشريفاتاند ،در واقع ،نخستين «دينکاران» جوامع بشری محسوب میشوند .به
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عنوان نمونه ،هنگامیکه نظر جمع بر آن قرار میگيرد که عناصر طبيعت نيز
جاندارانی همچون انسان و حيوانات ديگر و دارای همان احساسات و عواطف و
رفتارهايند ،آنگاه ،برای اين که موجودات قویتر (خدایان) دست به ايجاد توفان
و آتشفشان و سيل و يخبندان نزنند ،الزم میآيد که دينکار قبيله دست به انجام
اعمال و آئینهائی زند که خشم اين «خدايان» را فرو نشاند و محبتشان را
نسبت به افراد قبيله جلب کند.
جادوگران اوليه انفرادی عمل میکردند و در جريان انجام کارهای خود
نخستين اشعار و نغمههای موسيقی بشر را میآفريدند و سازها و آوازهای
انسان را ـ همه در راه رام و آرام کردن خدايان ـ منظم میکردند و ،بسته به
ميزان پيشرفت قبيله ،از ابزارهای گوناگونی همچون استخوان مردگان و گلهای
خوشبو و سپس ـ با کشف آتش ـ از ادويه و بخور مختلف برای انجام آئينهاشان
بهره میجستند .توسعه و بزرگ شدن جامعه سبب شده که بر تعداد دينکاران
قبيله افزوده گردد و رفته رفته قشر خاص سازمانمندی پدیدار شود که دارای
کارکرد معين و مهمیدر جامعه بوده است.
به این ترتیب ،دينکاران بهتدریج نخستين شيمیدانان و فيزيک شناسان،
پزشکان ،جراحان ،ستارهشناسان و «دانشمندان» جوامع مختلف بشری شدند
و به «راز»هائی دسترسی یافتند که انسان عادی قادر به درک و نزديک شدن
به آنها نبوده است .فرض مردمان اين بود که دينکاران زبان خدايان ـ و آنگاه
که تکخدائی رايج شد ـ زبان خدا را میدانند و بنابراین ،میتوانستند ديگران
را بیاموزند تا چه کنند که خدايان و خدا از آنان خشنود باشند ،آنان را به
بيماریهای مهلک دچار نسازند ،و باليای طبيعی را بر آنان نازل نکنند .این
دینکاران از آمدن کسوف و خسوف و برف و گرما خبر داشتند و راز گيراندن و
پايا نگاه داشتن آتش و پختن و ساختن داروهای گوناگون را میدانستند و در
نتیجه ،شکارچی و جنگاور هر دو خود را نیازمند آنان میشمردند .دینکار خوب
و بد امور را میدانست ،به اوقات سعد و نحس آگاهی داشت و بر زمين و آسمان
يکجا فرمان میراند و قاضیالقضات و پاسخگوی حاجات بود .حتی میتوانست
انسانها را سحر و جادو کند ،به جنون کشد ،و خواب راحت را از ايشان بستاند
يا به آنان باز گرداند.
به این ترتیب ،نهادهای علمیمختلف رفته رفته از دل سازمان دينکاران
خارج شدند و خود را مستقل شمردند .تأسيس هر «دانشگاه» در طول تاريخ
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نشان مستقل شدن بخشی از کارکردهای دينکاری بوده است که رفته رفته در
تعارض با سازمان دينکاران قرار میگرفتهاند؛ چه بنياد کار دينکاران بر افسانه و
استوره و حدس و گمانهای غيرقابل اثبات استوار بوده است و کار دانشوران و
دانشمندان بر شالودۀ آزمايش و اثبات و تکرار تجربه .دانشگاه جايگاه رمززدائی از
جهان بود حال آنکه سازمان دينکاران جهان را همواره پوشيده در شوالی راز و
رمز میخواست .دانشگاه به تعليلهای قابل اثبات توجه داشت و کارکرد سازمان
دينکاران رجوع به مشيت و ارادۀ خدايان و خدا بود .دانشگاه -که البته ،الاقل در
آغاز شکل گرفتناش ،نمیتوانست منکر ماوراءالطبيعه و خدا و خدايان شود ،زیرا
آنها از دسترس تجربه و آزمايش و تکرار او خارج بودند -در عين حال ،حاضر نبود
که نظريات دينکاران را مالک شناخت خود قرار دهد .به این ترتیب ،نهادی که از
دل سازمان دينکاران زاده شده بود ،پس از استقالل ،در تقابل با آن قرار میگرفت
ـ تقابلی که گاه میتوانست به حد دشمنی و توطئه عليه يکديگر پيش رود.
پیدایش نهاد حکومت
با این همه ،دانشگاه مهمترين زادۀ سازمان دينکاران نيست و استقالل خود را
تنها با حمايت نهاد ديگری حفظ کرده و گسترش داده است که آن نهاد نيز از
دل همين سازمان دينکاران بيرون آمده و برخی از کارکردهای اين سازمان را از
آن سلب نموده و بخود اختصاص داده است .اين نهاد جديد اما اصلی «حکومت»
نام دارد.
در واقع ،در ميان تواناییهای «دينکاران اوليه» آنچه از نظر مطالعۀ حاضر
اهميت دارد توانایی تسلط آنها بر کل جامعه و ،در نتيجه ،در دست داشتن
مقام فرمانفرمایی و سروری بر آن ،و سامان بخشيدن به امور آن بوده است.
اين دينکاران ،با تکيه به ادعای خود در مورد داشتن ارتباط با خدايان و خدا،
و بهعنوان نخستين رهبران جوامع ابتدایی ،سایر مردم ،و از جمله سپاهيان،
را در اختيار خود داشتند .در استورههای همۀ ملل ،نخستين «شاهان» دارای
نيروهای خارقالعاده بوده و «مشروعيت» خود را از منابع غيبی يا فراانسانی
دريافت میداشتهاند .برای مثل ،در استورههای ايرانی «فره» از جانب خدايانی
همچون ميترا به شاه اعطا میشد و او به کمک آن میتوانست دينکار اعظم و
4
کاشف بزرگ و فرمانروای سپاهيان و قاضی نهایی باشد.
ً
اما هر جامعۀ ابتدایی که ،بهعلت رشد فن شناسی (مثال ،کشف آتش و
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ذوب فلزات ،يا آموختن شيوه رام کردن حيوانات ،يا اختراع چرخ و سپس عرابه)
در معرض گسترش انسانی و سرزمينی قرار گيرد به مرحله ای میرسد که در
آن ضرورت «تقسيم کار» يا «تقسيم وظايف» موجب میشود که «شاه» نتواند
همۀ وظائفی را که بر عهده دارد يک تنه به انجام رساند و ،در نتيجه ،مجبور
میشود که بخشی از وظايف خود را به ديگران واگذارد .از همین رو ،وی اجازه
میدهد که تحت نظرش سازمانی خودگردان برای امور دينی به وجود آيد که
وظيفۀ تدوين (و نه تصويب) قوانين و انجام امور قضاوت را نيز بر عهده داشته
باشد .اما من به موردی برنخوردهام که شاه ـ دينکار اعظم خواسته باشد تا
فرمانروایی نهایی بر سپاهيانش را نيز از خود سلب کند و به ديگران واگذارد.
تسلط بر سپاه در عمل به معنای ماشين اعمال قدرت و زور است و شاهی که
سپاه را در اختيار نداشته باشد نمیتواند در بلندمدت قدرت خود را حفظ کند.
چنین شاهی با پيدايش سازمان مستقل دينی و شريک کردن آن در «فره»ای
که تا آغاز روند تقسيم کار تنها از آن او بوده است ،خطری بالقوه را در کنار
خود پروريده که میتواند پادشاهی او را تهديد کند و يگانه دليل سروریاش را
از او بستاند .پس ،با پيدايش سازمان دينی ،خود بهخود تکيۀ شاه به سپاه بيش
از پيش میشود و حتی الزم میبيند که سپاه را همواره عليه دينکاران به حال
آماده باش داشته باشد .بدين سان میتوان چنين تصور کرد که با آغاز دوران
اسکان جمعيتها و شروع شهرنشينی ،شاه بر دو نیرو تکیه میکند نخست به
دينکاران که مشروعيتش را تأييد میکنند و دو دیگر به سپاهيان که تسلطش
را بر همه ،و به خصوص بر دينکاران ممکن میسازند .همين امر اغلب موجب
تنشی دامنهدار بين سپاهيان و دينکاران میشده بر سر اين که تاريخ به دست
کدامشان نوشته شود .به قول ی .رشيدی:
"تضادی که بین دینمردان و جنگاوران به وجود آمده بود در متونی که تحت
تاثیر آنها نوشته شد نیز انعکاس یافت .پس ،منابع اسالم یکه از روایات ملی-
پهل وانی بر گ رفته شدهاند ،به آیینهای طبقه جنگاور که در دین زرتشت جنبه
منفی یافته بودند اشارهای نم یکنند ،اما در عین حال صورتهای کهنی از
کارکردهای «هی ربدان» را همچنان حفظ کرده و آنها را در پی وند با آیینهای
کهن ق رار م یدهند .در متون دینی هم که اکث را ً تحت تاثیر م وبدان نوشته
م یشد سعی بر این بود که تمام جنبههای آیینی کهن م رتبط با هی ربدان
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5
منفی پیدا کند".

ظهور دیوانساالری
اما در سير تحوالت پيچيدۀ اجتماعی ،امر «کشور داری» نمیتوانست تنها به
مدد دينکاران و سپاهيان و پيشهوران انجام شود .شاه محتاج سازمانی مستقل
بود که بتواند زير نظر او اين مهم را متحقق کند و برای اين کار ـ که نيازمند
دانش نوشتن و خواندن ،حسابداری ،نجوم و هواشناسی ،سازماندهی و نظاير
آن بود ـ میبايست اشخاص و مهارتهای مورد نياز خود را از داخل سازمان
دينکاران بيابد و به کار گمارد .بدينسان بود که از درون سازمان دينکاران
6
سازمان جديدی به وجود آمد که سرانجام «ديوان» نام گرفت.
خوشبختانه ،از چند و چون «سازمان اداری» (ديوان) در عهد داريوش
هخامنشی اطالعات گستردهای برجای مانده است .در عهد اين پادشاه اسناد
اداری را بر روی گل خام مینوشتند و در اتاقهایی در پارسه (تخت جشيد)
نگاهداری میکردند و گمان داشتند که اين اسناد پس از گذشت زمانی دراز به
خاک تبديل خواهند شد و از بين خواهند رفت .اما ،آتش گرفتن تخت جمشيد
به دست اسکندر مقدونی باعث شد که اين اسناد گلين پخته شوند و تعداد
بسياری از آنها محفوظ بمانند .در دوران رضاشاه پهلوی محققان باستانشناسی
دانشگاه شيکاگو این اسناد را کشف و برای خواندن به صورت امانی به اين
دانشگاه منتقل کردند 7.پروفسور مايا ماری کخ ،در کتابی که بر اساس اين
اسناد در مورد سازمان اداری عصر داريوش نوشته توضيح میدهد که" :مدتها
گمان میرفت که تخت جمشيد تنها به منظور نشان دادن زرق و برق قدرت
داريوش و جانشيناناش ،و به ويژه برای برگذاری آیينهای نوروزی بنا شده
است 8.اکنون ،به کمک لوحهای ديوانی میدانيم که تخت جمشيد مرکز کل
سازمان اداری [امپراتوری] پارس بوده و سررشتۀ تمام امور در تخت جمشيد به
9
هم میپيوسته است".
با اندکی مسامحه ،مفهوم «ديوان کل» يا «ديوان اعلی» را میتوان
معادل کهن واژۀ امروزی «دولت» ( )governmentدانست که خود به
ديوانهای تخصصیتر (معادل وزراتخانههای امروزی) تقسيم میشده
10
است.
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ويژگیهای دیوانساالری
از ديدگاه علوم اجتماعی ،دیوانساالری يک ساختار ماشين وار است .ماکس وبر،
11
از آباء جامعه شناسی که بررسی ساختار دیوانساالریهای کهن (يا کالسيک)
را بعنوان نمونه ای آزمايشگاهی برای بررسی کاربردی تئوری «مشروعيت» خود
برگزيده بود ،به اين ساختار ماشين واره توجهی گسترده داشت« .جان ماينر»،
در کتاب مشهور خود «نظريههای اصلی روند و ساختار» ،فصل مشبعی را به افکار
ماکس وبر اختصاص داده است .وی در مورد آراء وبر دربارۀ «دیوانساالری»،
به عنوان يک ساختار متشکل و شبه ارگانيک که دارای روندهای کارکردی
گوناگون است ،چنين میگويد:
اگرچه کسانی که به مطال ّع ۀ روابط انسانی متمايل هستند تئوری کالسيک
مدي ريت و تئوری دی وانساالری مدرن را تا حد زيادی يکی م یدانند اما ،مطالعۀ
اين دو نظ ريه وجود تفاوتهای عمده ای را بین آنها آشکار م یسازد .به عنوان
نم ونه ،توجه وب ر ،قبل از هر چيز ،به ارائۀ تع ريفی روشن از پديدۀ دی وانساالری
و بررسی نقش آن در توسعۀ تاريخی ج وامع و نيز اشکال سازمانی آن است.
حال آن که تئوری کالسيک مدي ريت بيشتر به مسائل اج رائی کار مدي ريت
توجه دارد .وبر دی وانساالری را ،به عنوان يک «سازمان» متشکل از نوع خاص
و فروبستهای از روابط اجتماعی م یبيند که نسبت به «خارجیها» در بسته
است و يا ورود آنها را محدود م یسازد و دارای مقرراتی است که به وسيلۀ يک
رئيس ،که اغلب از کمک کارمندانی چند برخوردار است ،اعمال م یشوند.
در اين سازمان ،عامل کليدی وجود نوعی سلسله م راتب اقتدار است که سبب
م یشود اعضاء سازمان نظمیرا که بر آن حاکم است رعايت کنند .اين نظم
يا خودکار است و يا از جانب عاملی خارجی تحميل م یشود .در تئوری وبر
مفهوم «مقررات» نقش مهم یبازی م یکنند .يک «سازمان رسمی» سازمانی
است شامل کارکنانی که به صورتی مستمر و عقالئی عمل م یکنند .اين
کارکنان نيز خود دارای اقتداراند؛ اقتداری که احتمال اطاعت ديگ ران از آنها
را افزايش م یدهد .مجموعۀ کارکنان دارای انظباطاند و اين امر احتمال آن
را که صدور فرمان و اج رای فوری و خودبهخودی آن ب یفاصله انجام شوند
افزايش م یدهد .اين کارکنان ،که با اجزاء مدي ريتی در سازمانهای امروزی
قابل مقايس هاند ،جمعی خاصاند که عل یالقاعده سياستهای موجود و ف رامين
صادره را اج را م یکنند .آنها ممکن است به علل مختلفی همچون عادت،
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در عين حال نبايد از اين نکته غافل شد که دیوانساالری اگرچه در خدمت
قدرت حاکمه است اما برای خود استقالل و محدودۀ کارکردی ويژهای دارد
که با تضعيف يا از بين رفتن قدرت حاکمه محو نمیشود .محمد امينی ،در
مقالۀ «مشبعی پيرامون نقش دیوانساالری در حفظ يکپارچگی ايران» از اين
استقالل چنين ياد کرده است:
بسیاری از پژوهشگ ران تاریخ ای ران ،هنگام یکه به توضیح ساختارهای قدرت
و فرمانروایی در ای ران م یپردازند ،سیادت یا استقالل دی وانساالری را از دربار
نادیده م یگی رند و دربار را که کانون حاکمیت اش راف یک یا چند تیره ایلی
و شاه یا فرمانروای برگزیده ایشان است ،با دی وانساالری که ساختار گستردهتر
مدی ریت جامعه و به عبارت امروزی «بوروک راسی اداری» است ،یکی م یانگارند.
حال آنکه درهمۀ ج وامع بشری ،دی وانساالری و ساختارهای ح رفهای آن از
13
ساختارهای قدرت متمایزاند.

بر اين اساس ،بديهی است که نهادهای حکومت و سپاهیگری و دينکاری نيز
هر يک دارای دیوانساالری خاص خود باشند .دیوانساالری حکومت ،در زبان
سياستورزی امروزی« ،دولت» نام دارد و دیوانساالری سپاهیگری «مديريت
تدارکات» (ستاد مشترک) ،و دیوانساالری مذهبی همانی است که با داشتن
کارکرد «نيايشگاه» در زبانهای مختلف نامهای مختلف بهخود میگيرد .کليسا
در واقع دستگاه دیوانساالری مذهبی است ،با سلسله مراتب سازمانی ،اصول و
مقررات ويژه و روحیۀ اطاعت و فرمانبرداری .در اسالم سنی و تشيع عهد صفوی
نيز يک چنين ساختاری قابل تشخيص است.
اين نکات روشنگر منظر جديدی از ميدان رقابتهای موجود در بين
نهادهای عمدۀ اجتماعیاند .به عبارت ديگر ،هنگامی که در مثلث حکومت ـ
سپاهیگری ـ دينکاری از پيوندها و گسستهای آنان از هم سخن میگویيم،
در واقعيت امر ،از روابط سياسی مابين اين دیوانساالریهای سه گانه ياد
میکنيم .نهاد دينکاری با حکومت مستقلی که از درونش برآمده ،همواره در
حال رقابت است اما ،تا زمانی که نهاد حکومت پيوند خود را با نهاد سپاه به
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صورتی مستحکم و برقرار نگاه میدارد ،میتواند نهاد دينکاری را مقهور خود
سازد و آن را به صورت دنبالهای از دیوانساالری خود در آورد که در آن صورت
دیوانساالری مذهبی به بخشی درونی از دیوانساالری حکومتی (يا دولت)
تبدیل میشود.
زمانی که پيوند ميان حکومت و سپاه (ارتش) سست شود ،اين امکان
به وجود میآيد که نهاد دينکاران يا خود را مستقل از دولت سازد و يا ـ هرگاه
که مدد سپاه در کار باشد ـ دیوانساالری دولتی را ضميمۀ دیوانساالری خود
کند.
تفاوتهای بنيادين دیوانساالریها
مهمترين مالطی که اجزاء يک ساختار ديوانساالرانه را به هم پيوند میدهد و از
آن پديده ای يکپارچه میسازد ،تسلط روحيۀ «خردمداری» ( -)rationalityکه
در فرهنگ امروز ایران «عقالنیت» نام گرفته -بر کارکردها و روندهای درونی
اين دستگاه است .به عبارت ديگر ،در راستای حصول به کارایی هرچه بيشتر،
روابط درونی و تقسيم کار مابين اجزاء اين دستگاه بر اساس خردپذير بودن شان
تعيين و عملی میشوند .اين يکی از نکات کليدی در فهم جامعه شناسی اقتدار
سازمانی ماکس وبر است .اساساً وبر از کسانی است که نوعی «فلسفۀ تاريخ» را
بستر جامعهشناسی خود کرده و بر اين اعتقاد است که همۀ نهادها و سازمانهای
اجتماعی ،همپای رشد تعقل و ادراک انسان از منطقی که ساختار ذهنی او بر
فراز آن پديد آمده ،به سوی «خردمدار شدن» در حرکت و تحولاند.
انسان دارای ساختار ذهنی دوگانهای است که بخش عمدهای از آن به
دوران زندگی او در عالم توحش بر میگردد و کارکرد احساسات و عواطف او
«بستۀ حفظ حيات» ( )kit survivalاتوماتيک و اوليۀ اوست که ،در آميزش با
تخيل انسان ،تصورات استورهای و رمزآلود ( )mystifiedاو را از جهان به وجود
میآورند .اما قدرت تعقل ـ يا «خرد» ـ افزودۀ جديدی به تواناییهای ذهنی
اوست که با رشد قسمتهای جديدی از مغزش به وجود آمده اند و میکوشند
که با جدا کردن خيال از واقعيت ،و توهم از تفکر ،درکی «علمی» از هستی را
جايگزين درک «استورهای» او کنند .در نتيجه ،هرچه انسان در طول تاريخ به
پيش میآيد ،قدرت خرداش بر تواناییهای توهم آفرينیاش غلبه میکند و او
به مدد «خرد منطق بنياد» خويش يک يک رمزها و اسرار هستی را میگشايد
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و تعريف و بيانی غيراستورهای به آنها میبخشد .ماکس وبر اين روند را با دو
مفهوم همراه و همکار بيان میکند :رشد خردمداری ( )rationalityبا رشد
راز زدایی ( )demystificationاز هستی نسبتی مستقيم دارد .هرچه انسان
خردمدارتر میشود ،جهان هستیاش از رمز و راز تهیتر میگردد و عقل سرد
و بیاحساس جانشين مجموعههای خودکار مربوط به حفظ حيات او .از نظر
ماکس وبر ،دیوانساالری نيز در معرض تشعشع اين خردمداری روزافزون قرار
دارد و همين امر موجب آن میگردد تا خطکش و سنجهای به دست آيد که به
کمک آن ميزان رشديافتگی ـ و در نتيجه ،کارایی ِ ـ يک ساختار ديوانساالرانه
قابل اندازهگيری میشود.
اما ،صرفنظر از اين سنجه و سنجش ،يک امر مسلم و مستقل هم وجود
دارد و آن اينکه زيربنای دیوانساالری يک نهاد بر اساس مفروضاتی ساخته
میشود که ماهيت آنها ميزان کارایی دستگاه ديوانساالرانه را نيز معين میکند.
اين نکته تفاوت ماهوی مابين دیوانساالری حکومتی و دیوانساالری مذهبی
را آشکارتر میسازد .اين ساختارها هردو در شکل گرفتن و سازمان يافتگی
مشمول تعريف ماکس وبراند و بر حول خردمداری کار میکنند .اما از آنجا
که مفروضات پايهای اديان و مذاهب بر اعتقاد به ماوراءالطبيعه گذاشته شده و
علم خردمدار نمیتواند بر وجود يا عدم ماوراءالطبيعه گواهی دهد و نيز ماهيت
خردمدار دیوانساالری مذهبی بر شالودهای خردگريز ( )irrationalگذاشته شده
است .وبر تعبير جالب «خردمداری خردگريز» (  )rationality irrationalرا وضع
میکند و به تفصيل توضيح میدهد که ،به عنوان نمونه ،مجموعۀ مقررات مذهبی
(در همۀ مذاهب) از راه استخراج منطقی نتايجی عملی از منابعی که تشخيص
۱۴
صحت و سقمشان از عهدۀ خرد آدمیساخته نيست به دست میآيند.
شکل گرفتن «شريعت»های مختلف در مذاهب گوناگون دين اسالم با
رجوع انسان مجهز به عقل و منطق به منابعی که آسمانی شمرده میشوند آغاز
میگردند .معنای «اجتهاد» (که در عربی از ريشۀ «جهد» آمده و با جهاد و
مجاهده و غيره همريشه است و در همۀ موارد به مصدر «کوشيدن» و «تالش
کردن» بر میگردد) در فقه اسالمی چيزی جز کوشش برای استخراج قواعد
زندگی از درون منابع آسمانی نيست .هنگامی که «رابطه با ماوراء الطبيعه» با
مرگ پيامبر به پايان میرسد و ميراث آسمانی او مبدل به «کتاب» و «حديث»
میشود ،نوبت به دينکاران مجتهد میرسد که با بهرهجوئی از «عقل» خود از
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دل اين منابع پاسخهایی برای نيازهای روزمرۀ زندگی در حال تحول مردم زمانۀ
خود بيابند .دينکاران مجتهد اين پاسخها را با اعمال دقت در راه بردن عقل
نافی «عقلگريزی» ِ منابع کار
خود به دست میآورند اما اين «عقلمداری» ِ
آنها نيست .داليل و چراییهای مربوط به آنچه از آسمان نازل شده در محدودۀ
سختگير خرد آدمی نمیگنجند و صحت آنها را نه با عقل که با ايمان بايد
احراز کرد .در عين حال ،اين منابع عقلگريز ،به سبب باور مردمان به ماهيت
آسمانیشان تغييرناپذير محسوب میشوند ،الاقل از لحاظ نظری ،همچون الواح
دوگانۀ موسی ،حکم احکام حک شده بر سنگ را دارند.
دیوانساالری حکومتی و سپاهی اما ،در مورد منابع مراجعۀ خود دچار
اينگونه محدوديتی نيستند .در دیوانساالری کالسيک اراده و تصميم حاکم
«منبع مراجعه» است و در دیوانساالری مدرن ـ در پی پيدايش مفهوم «حاکميت
ملی» ـ تصميمات تغييرپذير نمايندگان ملت در مجالس قانونگزاری.
اگر اين مزيت مهم را بر واقعيت همبستگی حکمرانی و سپاهیگری
بيافزایيم در میيابيم که چرا تاريخ جوامع انسانی تاريخ چيرگی حکومت بر
مذهب نيز هست و هر کجا که اين رابطه برعکس شده باشد بايد به یافتن داليل
اين استثناء کوشید.
دیوانساالری حکومتی و سکوالريسم
هر حکومتی ،عالوه بر داشتن قدرت اعمال زور از طريق داشتن سپاه ،نياز به
آن دارد که برای حکمروایی بر مردم داليلی مردم پسند نيز داشته باشد .در
جامعهشناسی سياسی وجود اينگونه «داليل مردم پسند» به پيدايش مفهومی
میانجامد که در زبان فرنگی  legitimacyنام دارد ،که واژهای است همريشه
با  legalو  legalityو معنای واقعی آن در زبان فارسی بايد «قانونيت» باشد .از
آنجا که تا پيش از انقالب مشروطه مفهومیبه نام «قانون» وجود نداشت و به
جای آن از «شريعت» دست پروردۀ دينکاران استفاده میشد ،مترجمان عهد
مشروطه واژۀ  legitimacyرا معادل «مشروعيت» گرفتند و در نتيجه ،با نقض
غرض ،اين مفهوم را آفريدند که حکومت برای جلب پذيرش مردم بايد مطابق
شريعت دينکاران عمل کند .حال آنکه ،بهخصوص در نظريههای ماکس وبر،
15
چنین پذيرشی تنها يک نوع از «قانونيت» حکومتيان است.
اما ،تا آنجا که به زمانهای پيش از انقالب مشروطه و پيدايش دولت
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مدرن در ايران بر میگردد ،به کار بردن اصطالح «مشروعيت» چندان گمراه
کننده نيست ،چرا که در تمام دنيا رايجترين نوع داشتن حقانيت و قانونيت
برای حکومت کردن اثبات آن بوده است که حاکم مجری احکام «شرعی» همان
مذهبی است که او و مردمش به آن باور دارند.
در واقع همين نياز حاکمان به «شرعی» نشان دادن حاکميتشان بوده
که در سراسر تاريخ نوعی رابطۀ مهر و کين را بين نهاد حکومت و نهاد دينکاری
ايجاد کرده است .اين دو نهاد ،در عين اينکه رقيب ديرينۀ هم محسوب میشدهاند،
برای بقای خود به يکديگر نيازمند بودهاند .حکومت بدون کمک مثبت دينکاران
و فقط با اعمال زور و نيروی سپاهيانش نمیتوانسته بر مردم حکومت کند و
دينکاران نيز بدون حمايت حکومت نمیتوانستهاند از شر سپاهيان در امان
بمانند .اينگونه است که بين نهاد حکومت و مذهب رابطهای پيچيده و متحول
وجود داشته که بر اصل «جدایی و دوستی» استوار بوده است .حکومت طلب
میکرده که دستگاه دينکاران مشروعيت او را تصديق کند اما در کار او دخالت
نداشته باشد .اين مطالبه میتوانسته تا آنجا پيش رود که نهاد حکومت دستگاه
دينکاری را وادارد تا تبديل به ماشين ممهور کردن و تصديق ارادۀ او باشد و
دينکاران نيز با کمک روشهایی که «کاله شرعی» خوانده میشوند هر حرکت
حکومت را مشروع و محق جلوه دهند .البته اين رابطه تا زمانی برقرار بوده که
حکومت در اقتدار کامل قرار داشته ،حال آنکه به محض پيدايش فتوری در
توانسته عليه آن عمل نمايد.

اقتدار آن دستگاه دينکاری می
همين رابطۀ مبتنی بر «جدایی و دوستی» ما را به مفهوم «جدایی
حکومت از مذهب» میرساند و اين امکان را فراهم میآورد تا تحوالت روابط
اين دو نهاد را در بعد تاريخی ـ جغرافيایی آن ،از اين لحاظ نيز مورد توجه قرار
دهيم.
سکوالريسم ناقص در ايران پيش از اسالم
«سکوالريسم» همچون «خردمداری» روندی تدريجی دارد و جدایی کامل
حکومت و مذهب از يکديگر منوط به پيدايش تحوالت خاصی در جوامع بشری
است که خود روندهایی تدريجی را طی میکنند .با اين همه میتوان گفت که
همپای خروج جوامع بشری از دورانی که اکنون استورهای خوانده میشود ،و
همراه با آغاز دوران زندگی «تاريخی» آنها ،دیوانساالری حکومتی ،با تکيه
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بر نهاد سپاه ،نوعی رابطۀ «جدایی و دوستی» را با نهاد دينکاری آغاز کرده
و کوشيده است تا دیوانساالری دينی را به صورت يکی از پيوستهای خود
درآورد .میتوان اين نوع سکوالريسم را ،که نه به جدایی کامل دو نهاد ،بلکه به
صورت ادغام سازمان دينکاران در سازمان دولت متجلی میشد «سکوالريسم
ناقص» خواند ،زیرا در اين صورت ارادۀ حکمران خود منشاء قانون است و
دينکاران ناگزيرند با اتصاف حکمران به «سايۀ خدا بودگی» مشروعيت ارادۀ او
را تضمين کنند و در مقابل از مزايای مهم اجتماعی برخوردار شوند .با اين همه،
هر جا که دولت و حاکميت ،به هر دليلی رو به ضعف داشتهاند دينکاران سر به
شورش برداشته و تا حد تصرف دیوانساالری حکومتی نيز پيش میرفتهاند.
شايد دوران پادشاهی کورش و داريوش هخامنشی يکی از بارزترين
نمونههای اين روند باشد .دياکونوف ،تاريخشناس مشهور روس اعتقاد داشت که
به احتمال زياد «کوروش در باختر آسيا به کشورگشايی گسترده روی نياورد و
بيشتر ،دستگاه اداری و ديوانی و لشکری مادها و ايالمیها ،و حتی بخش بزرگی
16
از پهنۀ زمامداری آنها را در دست گرفت».
شاهنشاهی هخامنشی که يکی از پيچيدهترين دیوانساالریها را در
تاريخ بشريت به وجود آورده است در دوران کورش ،بهصورت شگفتانگيزی از
وجود قاهر دينکاران تهی است و به همين دليل به کورش اين امکان را اعطا
میکند که در راستای ايجاد حکومتی سکوالر حرکت کند .بيشترين جلوههای
اين «سکوالريسم کورشی» را میتوان در منشور او که به هنگام فتح و ورود به
پايتخت امپراتوری بابل اعالم شد يافت ،آنجا که از آزادی مذاهب سخن میگويد،
17
و از پذيرفتن يک مذهب رسمیبرای قلمرو حکمرانیاش تن میزند.
بیگمان يکی از داليل شورش دينکاران را در پی مرگ کورش و کشته
شدن فرزند او ،کمبوجيه ،بايد نتيجۀ مقابله با همين روحيۀ سکوالر دانست که
ناشی از تسلط سيستم دولتمداری تکامل يافتهای بود و رفته رفته صاحب
سازمان و مقررات اداری سخت و مشخصی میشد که هستۀ مرکزی آن را
اشراف بزرگ و وابسته به چند خانوادۀ توانمند زميندار تشکيل میدادند.
در فاصله مرگ کمبوجيه و به پادشاهی رسيدن داريوش ،يعنی در
هنگامهای که شيرازۀ امور دیوانساالری از هم گسسته شده بود« ،گئوماتا»ی
مغ (دينکار نيمهميترایی ـ نيمهزرتشتی اوليه) ،به نمايندگی از ديگر کاهنان
(دينکاران) که از کاهش توان خود ناخرسند بودند و رشد بوروکراسی نوين
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را به زيان خويش و زمينداری پرستشگاهی میديدند ،شورش کرد .و اين
گردانندگان دیوانساالری بازمانده از کورش (بهخصوص اعضای هفت خانوادۀ
در زمان هخامنشيان) بودند که پس از مرگ کمبوجيه ،با برگزيدن داريوش
هخامنشی به عنوان پادشاه ،او را عليه شورش کاهنان ،به رهبری «گئوماتا»»،
1۸
مورد پشتيبانی قرار دادند.
همين رویداد در دوران حملۀ اسکندر به ايران ديگر باره تکرار شد و به
لحاظ شکستهای مکرر ،گسست پيوند نهاد حکومت با نهاد سپاهی ،و تضعيف
دیوانساالری متمرکز هخامنشی ،و در حالی که دبيران و دهگانان ايران در پی
آن بودند تا زمامداری نيرومند شاهی را نگاهدارند و از پاشيدگی و سستی دولت
مرکزی جلوگيری کنند ،بخشی از روحانيون و اعيان لشکری ،با تکيه به منابع
سرشار و اموال و متصرفات پرستشگاهی  -نظامی ،نه تنها از ديوانساالری دولتی
کم حساب میبردند ،بلکه در بسياری از موارد آشکارا گرايشهای استقاللطلبانه
بروز میدادند .مث ً
ال ،پارهای از کاهنان از جملۀ نيروهايی بودند که برای سرنگونی
1۹
هخامنشيان کم و بيش از اسکندر پشتيبانی کردند.
دیوانساالری هخامنشی اما با نابودی هخامنشيان نيز از کار باز نماند
و توانست سيستم حکومتی پيچيدۀ آن عهد را محفوظ بدارد .اين سيستم بر
اساس وجود ساتراپها (استاندارها) ،که در امور کشوری توان نامحدود داشتند
اداره میشد که خود از شاهان محلی و کاهنان و پيشوايان قبيلهها تشکيل
میشدند ،و در کنار آنان ،لشکريان عمل میکردند و بدين گونه بر کار يکديگر
نظارت داشتند .وظيفه ی ساتراپها که به خوبی سامان داده شده و در پيوند
با مرکز از راه مدرنترين سيستم ترابری آن زمان (چاپارخانه يا پست) قرار
داشتند ،عبارت بود از دريافت مالياتها ،ادارۀ امور مالی ،ايجاد راهها ،آبياری
زمينها ،نگاهداری و حفظ امنيت کاروانها ،و حتی شرکت در امور تجارتخانهها.
اسکندر اگرچه مدت کوتاهی در ايران حکومت کرد ،ولی قصد داشت با تغييراتی،
از شيوههای سازماندهی هخامنشيان همچنان بهره گيرد.
شيوۀ ادارۀ ديوانساالری متمرکز اشرافی -ساتراپی ،با ويژگیها و
خودمختاریهای بيشتری ،در دوران پارتها نيز ادامه يافت .در دوران زمامداری
ِ
اشرافيت زميندار ،از راه دو انجمن يا
اشکانيان (پارتها) ،نظارت سازمان يافتۀ
مجلس (شورای اعيان ،و شورای خردمندان و مغان) پياده میشد ،و بدين گونه
دولتمداری ديوانساالرانۀ نيمهسکوالر ايرانی همچنان پا برجا بود.
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اسالم و حکومت مذهبی
اعتقاد رايج آن است که ،همزمان با توفيق مسلمانان در فتح امپراتوری ايران و
بخشی از امپراتوری روم ،سازمان مذهبی توانست بر نهاد حکمرانی چيره شود
و نخستين «حکومت مذهبی» را (که در آن مذهب بر حکومت فائق آمده)
برپا سازد .اما اين سخن افسانهای بيش نيست و در طول تاريخ اسالم هرگز
دينکاران جوامع مختلف اسالمی موفق به تشکيل حکومت نشده و همواره در
زير سايۀ نهاد حکومتی و دولت ديوانساالر آن به سر بردهاند .توجه به اين نکته
بهخصوص در این دوران که نخستين حکومت دينکاران در ایران شکل گرفته
ِ
مشروعيت ِ) خود مجبور است دست به
است و برای توجيه «حقانيت» (يا حتی
بازنويسی تاريخ بزند از اهميت خاصی برخوردار است.
البته برخی از شرقشناسان و اسالمشناسان هم ،بدون توجه به مقتضات
جامعهشناختی تحول نهادهای اجتماعی ،اسالم را اساساً دينی سياسی دانسته
و تا فرارسيدن دوران مدرن و تشکيل دولتهای ملی در جوامع مسلمان منکر
ادامۀ همان «سکوالريسم ناقص» پيش از ظهور اسالم میشوند.
اين کوشش قابل درک است .برای اينکه به وجود «حکومت مذهبی
اسالمی» در تاريخ قائل شويم بايد از اسالم يک نظريۀ سياسی ـ ايدئولوژيک
بسازيم تا به استناد آن ايدئولوژی حکومتهای مسلط بر جوامع مسلمانان
«حکومت اسالمی» خوانده شوند ،حال آنکه در واقعيت امر تفاوت چندانی
بين ايران پيش و پس از اسالم وجود ندارد و برای پيدايش حکومت مستقل از
سازمان دينکاران که دیوانساالری خود را برساخته و دیوانساالری دينکاران را
۲۰
جزئی از خود کند بيش از نيم قرنی الزم نبوده است.
توضيح اندکی در اين زمينه میتواند به روشن شدن مطلب کمک کند.
میدانيم که تاريخاً مسلمان کسی است که «اصول دين» اسالم را (که وحدانيت الله،
پيامبری محمد بن عبدالله ،و معاد روز قيامتاند) قبول داشته باشد .حتی شيعيان
ی گرفته تا  12امامی) نيز ،با همۀ دستکاریها که در دين اسالم
گوناگون (از سه امام 
کردهاند و ،مث ً
ال ،دو اصل امامت فرزندان فاطمه و عدالت ِ الله را به آن سه اصل
نخستين افزودهاند ،نمیتوانند منکر آن شوند که برای «مسلمان» بودن اعتقاد به آن
سه اصل کافی است ،هرچند که از ديد آنها معتقدان به آن «سه اصل اوليه» شيعه
محسوب نمیشوند (که اين امر عواقب خود را دارد اما مورد بحث ما نيست).
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در عين حال ،بد نيست همينجا توجه کنيم که در اين سه اصل بنيادی
ی داشته باشند
مسلمانی از اين که جوامع مسلماننشين بايد حکومت اسالم 
ی هم منظور بنيان نهادن مقررات اساسی جامعه بر اساس
و از حکومت اسالم 
اجتهادات دينکاران باشد و يکی از آنان بر تخت حکومت بنشيند ،خبری نيست و
پذيرش و نفی تمام اين مسائل ربطی به مسلمان يا کافر بودن مردمان ندارد.
در تشيع هم ،که «اصل امامت» حکايت از نوعی اعتقاد به يک سيستم
حکومت مذهبی دارد ،با پايان عصر امامت در شعب مختلف شيعه ،بحث دربارۀ
وجوب برقراری حکومت مذهبی امری سالبه به انتفای موضوع محسوب میشود و
بهخصوص ،از اين نظر ،تشيع دوازده امامی(با اعتقاد به غايب بودن «امام زمان»)
از ديدگاهی تاريخی بهکلی از توش و توان سياسی خالی شده و دينکاراناش
که در پی آغاز دوران غيبت کبرا ظهور کردند نه از لحاظ نظری و نه از منظر
عملی میتوانستهاند خواستار حاکميت و تسلط بر دیوانساالری دولتی شوند و
حداکثر کاری که میکردهاند تالش برای نفوذ در دربارها و دیوانساالریهای
حکومتهایی همچون آل بويه و مغوالن تيموری بوده است.
در واقع ،اين که پيامبر اسالم در شهر مدينه حکومت داشته نيز
نمیتوانسته جوازی برای فرض وجوب اسالمیبودن حکومتهای آينده باشد .در
متن قرآن هم نمیتوان آيهای را يافت که به صراحت بر وجوب تأسیس چنین
حکومتی حکايت کند .آنچه هم گفته شده بيشتر از باب استنباط و تفسير و
تعبير دينکاران است تا نص صريح .اين حدیث که مردم باید از خدا و رسول خدا
و «صاحبان امر» بين خود اطاعت کنند نيز نمیتواند موجب شود که «صاحبان
2۱
امر» را «حکومتگری دينکاران» بدانيم.
بنابراين ،با توجه به «اصول دين اسالم» ،هيچ برهان منطقی ،اسالمییا
تاریخی برای مذهبی کردن حکومت در جوامع اسالمیوجود ندارد .مسلمانان هم،
به تفاريق ،به حکومت خلفای خود به عنوان «حکومت اسالمی» نمینگريستند
و بهخوبی واقف بودند که بين خليفه و حکمرانانش و خدای اسالم هيچ ارتباط
روحی و قلبی و وحيانی و حتی ايمانی وجود ندارد و حکومت جانشينان پيامبر،
در ربع قرنی ،به انواع فساد معمول حکومتهای جابر و جائر آلوده گشته است.
مبارزۀ خوارج و قرمطيان و شيعيان گوناگون با خلفای اسالم خود نشان
مذهبی نبودن حکومتی است که به نام اسالم فرمان میرانده .اگر هم مخالفان
خلفا به دنبال «امام عادل» خود میگشتند ،و گاه کسی را به اين نام علم
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میکردند ،هدف واقعیشان استقرار «عدل» بوده است و نه «امامت» که در
نظر آنان تضمين عملی عدل میتوانست باشد« .امام عادل» به معنای «حاکم
عادل»ی بود که مردم با او بيعت میکردند .حال اگر او از خون پيامبر هم (به
هزار واسطۀ ساختگی) برخوردار بود اين خود يک امتياز مهم محسوب میشد.
دينکاران نيز بيشتر در پی هماهنگ کردن حکومتها با شرايع خود
بودند تا این که با فبضۀ قدرت انحصاری به نام «حکومت الله» بر مردمان حکم
رانند .واقعیت آن است که در دوران حکومت خلفای اموی و عباسی و ،سپس،
خانهای مغول و آنگاه سالطين عثمانی ،که خود را خليفه هم میدانستند،
و سالطين صفوی ،که مرشد کامل بودند و در خونريزی سرآمد اقران ،کمتر
آخوندی جرأت آن را داشت که خواب سلطنت بيند و نام سلطنتاش را «حکومت
اسالمی» بگذارد.
در عالم تسنن ،با بسته شدن باب اجتهاد ،نيش دينکاران تشنۀ قدرت به
کلی کشيده شده و سازمان آنها به صورت زائدهای در دیوانساالری سالطين
ترک ادغام گشت .در عالم تشيع نيز ،تا قبل از صفويه ،هر آخوندی به اميری
آويزان بود ،و در عصر صفويه هم دينکاران جبل عاملی تا فرصت بيداد نامحدود
پيدا کردند مجبور شدند از بیم محمود افغان و نادرشاه افشار خانه به خانه
2۲
بگريزند.
در واقع آنچه خلفای اموی و عباسی را در برابر دينکاران محافظت میکرد
و آنان را بر آنان چيرگی میبخشيد وجود دیوانساالری ايرانی بود که چندی از
فتح ايران نگذشته بازسازی شده و سنت به زير دست گرفتن دينکاران را احياء
کرده بود .پس از فتح ايران به دست اعراب ،نخست برای رسيدگی به غنائم،
انتقال آنها به مدينه ،و تقسيمشان در بين اشراف و سربازان عرب ،به دستور
عمر ،خليفۀ دوم مسلمانان ،ديوانی در مدينه تأسيس شد که با آغاز خالفت
اموی در دمشق استقرار یافت و بسياری از ديوانيان ايرانی و فرزندانشان در آن
به تمشيت امور پرداختند .ديوان ،در عصر خالفت عباسيان گستردهتر و پرشاخ
و برگتر شد .مهاجمان مغول نيز بهزودی دريافتند که برای گرداندن ممالک
مفتوحه چارهای جز ايجاد يا بازسازی ديوان ايرانی ندارند.
در دایرةالمعارف فارسی ،ذيل واژۀ ترکيبی «دیوان برید» ،که همين ادارۀ
پست و ارتباطات و اطالعات امروزی است ،آمده که« :گویند اولین کسی که در
اسالم به تعیین برید پرداخت معاویه بود و پس از آن در عهد امویان و مخصوصاً
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عباسیان ادارۀ برید بسط یافت و از ادارات عمدۀ حکومت گردید و ادارۀ آن به
نزدیکان و معتمدان خلیفه سپرده میشد و متصدی برید را «صاحب برید»
میگفتند ».در فارسنامۀ ابنالبلخی نیز آمده است که“ :دیوان برید به ابتدا او
نهاد و به همۀ ممالک اصحاب اخبار را گماشت».
والديمير مينورسکی روند ادغام دستگاه دينکاران در دیوانساالری
حکومتی را در کتاب سازمان اداری حکومت صفوی به دقت شرح داده است.
به عنوان مثال ،در داخل سازمان اداری صفوی از وجود «ديوان روحانی» سخن
میرود که رياستش با کسی بود که «صدر» لقب داشت و زير نظر «صدر
اعظم» به کار مشغول بود .به نوشتۀ اين کتاب "وظایف صدور (صدرها) در
دوران سلطنت سالطین صفویه دستخوش تغییراتی شگرف گردید .در زمان شاه
طهماسب همواره دو صدر وجود داشت .ولی تفکیک و تقسیم آنان به خاصه و
عامه هنوز معمول نبود .شاردن -که از فرانسه به دربارصفوی آمده بود -صدر را
روحانی عالیمقام «مشابه با مفتی اعظم عثمانی» میدانست ".همچنين میتوان
به وجود «ديوان قضا» توجه کرد که در دایرة المعارف فارسی از آن به نام «ادارۀ
2۳
اجرای احکام شرع» یاد شده است.
شايد بليغترين توصيف نقش سازمان دينکاران در داخل دیوانساالری
دولتی را بتوان در سياستنامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک ،صدراعظم و
وزير مقتدر عهد سلجوقی ،يافت 2۴که برای جلوگيری از قدرت گرفتن دينکارانی
که ادعای مجتهد بودن داشته و بیتوجه به خواستههای حکومت مرکزی فتوا
صادر میکردند ،با کمک امام محمد غزالی توانست عمل «اجتهاد» و «صدور
فتوای آزاد» را ممنوع سازد و با ادغام دينکاران در دیوانساالری دولتی امر
صدور فتوا را نيز دولتی کند.
البته «بستن در اجتهاد» (در اصطالح :انسداد باب اجتهاد) و ادغام
دينکاران در دیوانساالری دولتی هيچ یک به معنای آن نيست که حکومت
خود را تابع اسالم نداند .اسالم را با سازمان دينکاران يکی دانستن مانع
درک ماهيت دولتهای پس از فتح ايران خواهد شد .سياستنامه خواجه نظام
الملک شاهد ديگری بر آن است که دیوانساالری ايرانی همواره برای توجيه
چيرگی حکومت بر مردم مسلمان میکوشيده است تا خود را تابع شريعت
نشان دهد ،حال آنکه شواهد بیشماری وجود دارد که ،هم در عهد خلفا و
هم در دوران سالطين ،شريعت در پشت درهای دربارها متوقف شده و بر
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تصميمات مصلحتانديشانۀ حکمرانان اثری نداشته است .آنان ،به نام اسالم
و پيشرفت آن ،دست به کشورگشایی و فتح سرزمينهای ديگر و قلع و قمع
رقيبان و دشمنان میزدند و از تأييد دينکاران دولتی در راستای مشروع نشان
دادن باجخواهیهای خود استفاده میکردند .بدينسان ،جای تعجب نيست که
اسناد دیوانساالری این دوران نيز زبانی به شدت مذهبی (اسالمی) داشته
باشند .با اين همه ،تسلط سکوالريسم ناقص را در بين خطوط همين اسناد
نيز میتوان دید.
استقالل سازمان مذهبی از حکومت و برعکس
در واقع تنها در عصر فتور قدرت دیوانساالری عهد قاجار بود که آخوندهای
شيعه امامی ،با دوری گرفتن از حکومت و وابسته شدن به فئودالها و بازاريان،
توانستند سيستم «اجتهاد و تقليد» را به وجود آورند و رایج کنند )2۵(.هرچند
که در تمام دوران قاجاريه نيز مبارزه دیوانساالری با آنها ادامه داشت .در اين
زمينه نگاه به يادداشت ياکوب ادوارد پوالک در سفرنامهاش اهميت دارد .او
مینويسد:
در زمان محمد شاه (متوفی به سال  )1848قدرت واقعی مالها ،با سلب حق پناه
دادن به مجرمين از آنان ،محدود گرديد .امير نظام صدر اعظم (مقتول در سال
[ )1851که با لقب اميرکبير شناخته م یشود] آنگاه ض ربۀ مهلک را وارد ساخت
و شي خاالسالم تب ريز را به ته ران ب رای باريافتن به حضور شاه احضار کرد .شيخ
که مشکوک شده بود چندين هزار تن از مردم تب ريز را هم راه خود آورد اما امير
به اطالع او رساند که شاه م یخ واهد او را «تنها» بهحضور بپذيرد و ،بناب راين،
شي خاالسالم بر سر دوراهی ق رار گ رفت که يا علن ًا از فرمان شاه س رپيچی کند
يا به فرمان وی باشد .وی راه اخير را برگزيد و شاه با ب رق راری مقرری او را به
تبعيد فرستاد .امير از اين گذشته مقرری ثابتی ب رای مجتهدين ب رق رار ساخت و
حق عزل و نصب آنان را به سلطنت مخصوص کرد .همين که جانشین امير
نظام به مقام صدارت عظمیرسيد ،مالها نفسی به راحت کشيدند؛ مجددا ً بازار
بست نشستن و تحصن رونق گ رفت و مقام و منزلت امام جمعه اصفهان تا
2۶
حد تهديد کنندهای افزايش يافت.

به هر حال از راه برقراری اجتهاد و تقليد بود که مالیان توانستند افراد جامعه
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را تبديل به «مقلدان» (يعنی قالده به گردنداران) کنند و در برابر پادشاهان
قاجار قدرتی يابند و فتوای جهاد عليه روس اعالم کنند و در تحريم تنباکو
اثرگذار باشند و در نهضت مشروطه شريک شوند .در اين نهضت هم کوشیدند
تا قانون اساسی ناشی از انقالب را به قيد شريعت دست ساخت خود «اسالمی»
کنند ـ که البته و بالفاصله با بیاعتنائی روشنفکرانی که اقتدار رضاخان را سپر
بال کرده بودند روبرو گشتند و نتوانستند در مقابل برنامههای آنها و او مخالفتی
کنند و جلوی برقراری مدرسه و دبيرستان و دانشگاه و بیحجابی و تشريح مرده
را بگيرند .و شد آنچه که آنان نمیخواستند بشود و ايران توانست خود را از
قرون وسطای اسفبار و بلند خويش بيرون کشد و افقهای بازتر جهان متمدن
را ببيند .در جريان انقالب مشروطه هم حداکثر آرزوی آخوندها اين بود که در
مجلس شورای ملی يک مجمع نگهبان پنج نفره داشته باشند که صاحب «حق
تشيع دوازده امامیاعالم
وتو» باشد و قانون اساسی هم مذهب رسمیکشور را ّ
کند.
واقعیت آن است که در سراسر تاریخ پس از اسالم ایران ،مردم مسلمان
نخست به دين اسالم و در وحلۀ دوم به يکی از مذاهب چندگانۀ آن اعتقاد
داشتند ،نمازشان را میخواندند ،روزهشان را میگرفتند و ،در همۀ اين احوال،
میدانستند که حکم ،نه «حکم الله» ،که حکم حاکمی است که چون حاکم
است اواالمر است و اطاعت از او واجب.
در نتيجه ،و برپایۀ آنچه در زمينۀ نظريههای جامعهشناختی مربوط
به سير تحول نهادهای اجتماعی آمد ،میتوان گفت که در عالم اسالم (و
بهخصوص عالم تشيع) اين نخستين بار است که نهاد دينکاران موفق به
نسلط کامل بر نهاد حکومت شده است ،رویدادی که در سراسر تاريخ جهان
مورد بسيار نادری به شمار میرود .تردید نمیتوان کرد که جنبش سیاسی
کنونی ایران نیز ناشی از پیامدهای چنین تسلطی است آن هم نه تنها بر
ارکان حکومت بلکه بر همۀ ابعاد زندگی خصوصی و اجتماعی مردم ایران .اگر
خواست اصلی برپاکنندگان و هواداران این جنبش بناسازی نظامیدموکراتیک
بر الگوی نظامهای حاکم بر جوامع مدرن و پیشرفته دنیا باشد ،تردید نباید
کرد که چنین خواستی بدون بنا کردن دولتی سکوالر چون گذشته به تحقق
نخواهد پیوست.
***
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پانوشتها:
 .1اصطالح «انحالل حکومت مذهبی» را چند سالی است که من به داليل مختلفی پيشنهاد
و مطرح کردهام .انحالل (يا  )dissolutionپايان يک قرارداد است و اينکه چرا و چگونه طرفين
قرارداد به اين مرحله رسيدهاند جزئياتی است که واقعيتهای جاری تعيينشان میکنند.
 .2در اينجا الزم است توضيح دهم که چرا سکوالريسم را ،در معنای سياسیاش« ،جدایی
حکومت از مذهب» میدانم و نه «جدایی دولت از دين» .سکوالريسم سياسی از رابطه ،يا به
واقع از وجوب قطع رابطه ،بين دو نهاد يا سازمان اجتماعی سخن میگويد که در ،مث ً
ال ،زبان
انگليسی ،آن را بهصورت “ ”separation of church and stateتعبير میکنند .متأسفانه ،در
ترجمۀ همين عبارت به زبان فارسی اغتشاش عمدهای بوجود آمده و بر نويسنده معلوم نيست
که نخستين بار چه کسی اين عبارت فرنگی را ،بهصورت «جدایی دين از دولت» ترجمه کرده و
بابت اين ترجمۀ غلط ،در زمينۀ فهم فارسیزبانان از تعريف «سکوالريسم» ،هزار درد سر بوجود
آورده است ،چرا که نه  churchبه معنای دين است و نه  stateبه معنای دولت.
از  churchشروع کنيم که در اين ترجمه به «دين» تعبير شده است church .به معنای کليسا
است ،يا کلیترش که کنيم ،به معنای «نيايشگاه» است و از لحاظ ساختاری حکايت از وجود
«نهاد اجتماعی سازمان يافته»ای میکند .
در زبان عربی ،و الجرم فارسی ،اين «نهاد اجتماعی سازمان يافته» را «مذهب» میخوانند و نه
«دين» و روشن است که اگر  churchرا در معنای اصطالحیاش به «مسجد» يا «حوزۀ علميه»
ترجمه کنيم ،بايد در ترجمۀ درستاش به «مذهب» اشاره کنيم و نه «دين» .مذهب ،از يکسو،
در شريعت و جمع دينکاران متعين میشود (و در زبان فرنگی با واژۀ  denominationمشخص
میگردد) و ،از سوی ديگر ،با ظهور خارجیاش (که  churchيا کليسا و مسجد و کنشت و ديگر
نيایشگاههای اختصاصی مذاهب گوناگون باشد).
بدينسان ،مشکل ما در ترجمههای فارسی از آنجا آغاز میشود که  churchرا به دين ترجمه
میکنيم حال آنکه بايد آن را معادل «مذهب» بدانيم؛ اما معادل واقعی «دين» را که religion
باشد به «مذهب» بر میگردانيم! مذهب و دين (يعنی  denominationو  )religionبا يکديگر
تفاوت دارند و فاصلۀ اين تفاوت ،در حوزۀ «مفهومشناسی» ،از «زمين» تا «آسمان» (يا از «اين
دنيا» تا «آن دنيا») است .يعنی ،دين مفهومی آسمانی و آن جهانی است حال آنکه مذهب
مفهوم زمينی و اين جهانی دارد؛ و تا اين تفاوت درک نشود نمیتوان به کنه مشکلی که ترکيب
غلط فارسی «جدایی دين از دولت» ايجاد میکند پی برد.
حال وقت آن است که به سراغ پارۀ دوم تعريف سکوالريسم رفته و ببينيم که چرا در ترجمۀ
اين پايۀ دوم هم اشتباهی اساسی رخ داده است state .را نمیتوان به «دولت» ترجمه کرد.
معادل درست واژهء « stateحکومت» است .توضيح اينکه هر جامعه دارای دو نهاد سياسی
است که يکی «حکومت» ( )stateنام دارد و ديگری «دولت» ( )governmentخوانده میشود.
حکومت در مکاتب مختلف سياسی دارای تعاريف گوناگونی است اما در مجموع میتوان آن را
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«حاصل جمع تمرکز منافع اقشار فرادست اجتماعی و تحصيل قدرت قاهره برای به نظم کشيدن
جامعه بر اساس اين منافع» دانست .يعنی حکومت دارای منافع است و از منافع خود با نيروهای
انتظامیو نظامیاش نگاهبانی و نگاهداری میکند و چرایی و مشروعيت خويش را نيز به صور
مختلف بيان داشته و قوانين اساسی و اصلی را برای نگاهبانی از آن منافع وضع میکند .نهاد
«دولت» اما ،از نظر علوم سياسی ،بازوی اجرایی «حکومت» است و  ،در نتيجه ،تابع ماهيت و
اهداف آن بشمار میرود.

 .3فلسفۀ تاريخ به معنی نپذيرفتن تصادفی بودن حوادث تاريخی و کوشش برای کشف معنائی
ثابت برای تحوالت تاريخی و کشف قوانين حاکم بر اين معنا است .منهای فلسفههای غيرعلمی
تاريخ ،مبتنی بر باور به «مبدا»یی طالیی که «مقصد» تاريخ را نيز بهصورت «پايان دنيا» يا
«آخرالزمان» میبينند و دوران مابين اين دو انتها را «دار امتحان الهی» تلقی میکنند ،در
حوزۀ علم میتوان به پيشنهادهای مختلفی در مورد «مضمون غالب» تحوالت تاريخی اشاره
کرد .مث ً
ال ،کارل مارکس ،با پيشنهاد اينکه موتور تحوالت تاريخی «نبرد طبقاتی» بوده است به
کل مجموعۀ حوادث تاريخی معنایی يگانه بخشيده است .در مقالۀ حاضر نيز به انواع ديگری از
اينگونه فلسفههای علمیتاريخ برخواهيم خورد.
 .4در حماسۀ ملی ایران ،که البته جنبۀ تاريخی مدقن ندارد ،ضمن توصیف تاریخ افسانهای
«پیشدادیان»به وضع طبقات اشاره شده و بنا بر مندرجات آن «هوشنگ» پسر «کیومرث» از
سنگ و فوالد آتش پدید آورد و «جشن سده» را به یادگار این کشف بزرگ بر قرار داشت و
پسرش «طهمورث» دیوان را امنیت جانی داد؛ بدان شرط که فن نوشتن را به او بیاموزند.
نبشتن مر او را بیاموختند
دلش را به دانش برافروختند
نبشتن یکی نه که نزدیک سی
چه رومیچه تازی چه پارسی
 .5ن .ک .به :اين مقالۀ .رشيدی ـ «تحليلی از طبقات ساسانی» ـ در سايت زير:
http//:newnext.mihanblog.com/post95/
آرتور کريستنسن هم در اين مورد مینويسد“ :بین تمام طبقات ،طبقهای که حکومت را در
دست داشت و کارش ادارۀ عالم یا جامعه و افکار مردم ،از راه اصول حقوقی یا مذهبی بود ،بر
طبقات دیگر برتری داشت .طبقات پایینتر مربوط به نیروی جنگی بود .سومین و آخرین طبقه،
کار آبادانی و فراوانی را بر عهده داشت؛ بهطوری که ممکن است این سه طبقه را به شرح زیر
خالصه نمود :طبقۀ روحانی ،طبقۀ جنگی و طبقۀ اقتصادی» .ن .ک .به :آرتور کریستنسن ،ایران
در زمان ساسانیان ،ترجمۀ رشید یاسمی ،تهران ،چاپ جديد ،1378 ،انتشارات صدای معاصر،
صص  54به بعد.
ابراهیم پورداود نيز در بخش نخستین از «گاتها» ،ضمن سخن از پیشهوران مینویسد" :پیشه
در اوستا...از برای گروه چهارگانۀ مردم که پیشوایان و رزمیان و کشاورزان و دستورزان باشند ،به
کار رفته است ".ن .ک .به :پور داود ،گاتها ،بخش نخست ،بمبئی 1329 ،صص یط و یص.
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به گفتۀ علی پاشا صالح طبقات چهارگانه را گروه نیساریان ،گروه بسودی یا نسودی (کشاورزان)
و گروه اهنوخوشی یا اهتوخوشی (دستورزان و کارگران) نیز نوشتهاند .ن .ک .به :ادوارد براون،
مقدمه بر « تاریخ ادبی ایران» ،ترجمۀ علی پاشا صالح ،تهران.1333 ،
ی .رشيدی مینويسد“ :بنیانگذاری طبقات در منابع دورۀ اسالمیبه جمشید منسوب میشود.
در متون دینی بنیان طبقات صراحتا به جمشید منتسب نیست ولی در یشت نوزدهم ،بند
فره جمشید در پی بزهای که مرتکب شد سه بار پیاپی از او دور شد؛
 38-34آمده است کهّ :
فره به فریدون
فره (خورنه) جمشید (ییمه) را میترا دریافت کرد بخش دوم َ
نخستین بخش از َ
(ثرئتئونه) و بهرۀ سوم نصیب گرشاسپ (کرساسپه) شد .دارمستتر ( )Darmesteterدالیلی را
برای بازشناختن نمایندگان کارکردهای نام برده مطرح میکند .اسناد کارکرد نخست و دوم
و به میثره و کرساسپه کامال آشکار است .اما او در توجیه شباهت کارکرد فریدون و گرشاسب
در اژدهاکشی هر دو را در کارکرد جنگجو طبقهبندی میکند .اما اشاره میکند که فریدون به
خاندان آثویه تعلق دارد که کشاورز بودهاند»( .رشيدی ،همان)
دومزیل هم اين نظر را درست میداند و با استناد به دینکرد که هنگام تقسیم فرۀ جمشید
بخش به کارکرد دینی کشاورزی ،یعنی به فریدون ،تقسیمبندی فره در سه کنش را به خوبی
تفسیر میکند .ن .ک .به :جالل ستاری« ،اسطوره و حماسه در اندیشه ژرژ دومزیل» ،در جهان
اسطورهشناسی ،جلد پنجم ،نشر مرکز ،تهران 1383 .صفحات  35و  36و نيز  111تا .113
 .6امروزه ،در زبان فرنگی ،برای رساندن مفهوم اينگونه سازمانهای اجتماعی از واژۀ «بورو»
( )bureauاستفاده میکنند که از لحاظ ريشهشناسی واژهای يونانی ـ التينی ـ فرانسوی بشمار
میرود به معنای «روميزی» که سپس به «ميز تحرير» و «اطاق کار» يا «دفتر» ( )officeنيز
اطالق شده است .ن .ک.به:
Walter W .Skeat ,The Concise Dictionary of English Etymology,
Wordswoth Editions, 1993, P. 44.
از مجموعۀ کارکردها ،افراد ،روابط منظم شدۀ حاکم در بين آنها ،ابزارهای مورد استفادۀ آنان،
و «مهارت»های خاصشان ،که موجب میشوند نهادی خاص برای ادارۀ امور بوجود آيد ،با واژۀ
«بوروکراسی» نام برده میشود.
اين واژۀ ترکيبی را «سوی دو گورنی» ) (V. De Gournayدر سال  ۱۷۴۵سکه زد .او به واژۀ
«بورو» ) (bureauواژۀ يونانیِ «کراسی» ـ ) (cracyبه معنی حکومت کردن ـ را افزود تا مفهوم
«حکومت مقامات اداری» را بيان کند« .اين واژه در ابتدا فقط دربارۀ مقامات اداری دولتی بکار
میرفت اما رفته رفته گسترش يافت و در مورد هر سازمان اجتماعی نيز کاربرد پيدا کرد .اطالق
شد» .ن .ک  .به :عليرضا خانی« ،تأملی تازه در باب بوروکراسی و فقدان آن» ،اطالعات سياسی
ـ اقتصادی  ،تهران :روزنامۀ اطالعات ،1378 ،شماره 161.-162
متأسفانه ،تحوالت ريشهشناختی ِ واژۀ « ديوان» در دورانهای پيش از ساسانيان قابل
ريشهیابی نيست .به نظر میرسد واژۀ «دیوان» برگرفته از دوان ( )dewanهمریشۀ «دبیر» به
معنی نویسنده و دیپی ( )dipiدر فرس باستان باشد که با لفظ سومری  dupو عیالمیtuppi 
و اکدی  tuppuبه معنی لوحۀ خطی نیز مرتبط است .همچنین دیوان را کلمهای پهلوی و به
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معنی «اداره» ذکر کردهاند که با این تعبیر در دورۀ ساسانیان در ادارات نظم و ترتیب مناسبی
حکمفرما بود.
اعراب دیوان را از ایرانیان گرفتهاند که به عنوان «فهرست» در دورۀ عمر بن خطاب به
کار میرفته است .در گذشته دیوان به معنی اداره ،وزارتخانه ،دفترخانه ،دفتر محاسبه ،دفتر
عمومیبرای ثبت مداخل و مخارج ،خزانهداری و دولت به کار میرفته است .ن .ک .به :حمید
تنکابنی ،درآمدی بر دیوان ساالری در ایران؛ تهران :انتشارات علمیو فرهنگی.1383 ،
با اين همه بايد اين واقعيت را پذيرفت که مراجع واژهشناسی در مورد منشاء اصلی و واقعی
واژۀ «ديوان» نه تنها اطالع دقيقی به دست نمیدهند بلکه گاه اظهارات مضحکی نير در اين
زمينه میکنند.
در لغتنامۀ دهخدا ،برابر واژۀ «ديوان» چنين آمده است" :محل گردآوری دفاتر (مجمعالصحف).
فارسی ِ معرب است» .برای انواع توضيحات در مورد اين واژه نيز به همان لغتنامۀ دهخدا ،ذيل
«ديوان» مراجعه کنيد.
 .7در مورد اسناد مربوط به اين کتيبهها و اختالفاتی که در مورد آنها پيش آمده ،پيشنهاد
میکنم با استفاده از ماشين جستوجو ،به سايت «نجات پاسارگاد» مراجعه کنيد.
[ .8زيرنويس پروفسور کخ ]:برای نمونه ،ن .ک .به:
B.G .Walser, Persepolis, 1980, p.8
 .9پروفسور مايا ماريا کخ ـ از زبان داريوش ـ ترجمۀ پروير رجبی ـ نشر کارنگ ـ  1376ص
.35
 .10برای منبعی در زبان فارسی نگاه کنيد به کتاب :مديريت کالسيک ،نوشتۀ دکتر علیشری
طالقانی ،تهران.
 .11برای مطالعۀ فهرست الفبایی ديوانهای کالسيک و مدرن در نظام اداری ايران ن .ک .به:
لغتنامۀ دهخدا ،ذيل واژۀ «ديوان».
 .12ن .ک.به:
John B. Miner. Organizational Behavior 2: Essential Theories
of Process And Structure , Chapter 14: “The Theory of Bureaucracy
–Max Weber”. M E Sharpe Inc, 2005, p. 255.
واژۀ «اقتدار» در برابر واژۀ کليدی جامعهشناسی ماکس وبر ،يعنی  ،authorityبکار رفته
است .ماکس وبر ،چه در حوزۀ دیوانساالری و چه در کل جوامع انسانی ،اقتدار و اطاعت را دو
سوی رابطهای میبيند که يا به زور و تحميل بوجود میآيد و لذا پايدار نيست و يا برغبت و
طوع که ناشی از «حقانيت» يا «قانونيت» و يا «مشروعيت» ( )legitimacyحکومت است.در اين
مورد بهخصوص ن .ک .به:
Stanislav Andreski (Ed.), Max Weber on Capitalism, Bureaucracy and
Religion (A selection of texts), London, George Allen & Unwin, 1983.
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 .13نگاه کنيد به مقالۀ« دیوانساالری و فرمانروایی در ایران» ،به قلم محمد امينی ،در سايت
شخصی او با نام چالشگری.
 .14در اين مورد نگاه کنيد به بحث ماکس وبر در مورد حقوق و قانون در:
Max Weber, Law in Economy and Society (Twentieth Century Legal Philosophy, Harvard, Harvard University Press, 1954.
 .15نگاه کنید به:

Max Weber, Law in Economy and Society. Ibid.

 .16برگرفته از کتاب در بستر تاريخ ايران و نقل شده در مقالۀ بهروز آرمان با نام «ايران ،در
آستان پنجمين برش تاريخی ـ بخش دوم :دیوانساالری نوين و رشد پهنه زمامداری» .منتشر
شده در سايت گويا ،سه شنبه  ۲۵اسفند .۱۳۸۸
 .1۷برای خواندن چند ترجمۀ معتبر از منشور کورش ن .ک .به :سايت نجات پاسارگاد.
ی ارباب ،تهران،
ن نخستين هخامنشی ،ترجمه روح 
 .1۸ن .ک .به :محمد داندامايف ،ايران در قرو 
انتشارات علمی -فرهنگی.1381 ،
 .1۹بهروز آرمان ،همان.
 ۲۰و  .2۱در اين موارد نيازی به دادن مرجع خاصی نيست .اما برای خواندن بحث مفصلتری
در اين مورد ن .ک .به :اسماعیل نوری عال« ،جامعهشناسی تشيع اثنیعشری» ،در سایت
پويشگران.

 .2۲برای شرح تفصيلی اين ماجرا ن .ک .به :اسماعیل نوری عال ،پيدايش و نقش دينکاران
امامیدر ايران ،لس آنجلس ،شرکت کتاب.2007 ،
 .2۳والديمير مينورسكی ،سازمان اداری حكومت صفوی ،ترجمه مسعود رجبنيا ،امير كبير،
تهران .136۸
 .2۴آنچه در اين بخش آمده برگزيدهای است از مقالۀ تفصيلی مرتضی جمشیدی با عنوان
«نظرات خواجه نظامالملک در سیاست نامه دربارۀ ساختار دولت» که در وبالگ شخصی اين
نويسنده موجود است.
 .2۵برای شرح مفصل اين ماجرا ن .ک .به :اسماعیل نوری عال« ،بازگشت خونين به اجتهاد»
در سايت پويشگران.
 .2۶ياکوب ادوارد پوالک .ايران ،سرزمين و مردم آن( ،مشهور به «سفرنامۀ پوالک») (1860
–  .)1851ترجمۀ کيکاووس جهانداری ،چاپ اول ،1361 ،تهران ،شرکت سهامی انتشارات
خوارزمی ،صفحه .225
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بحث و جدل متفک ران ای رانی دربارۀ نقش دین در عرصۀ اجتماعی ،بهویژه در
بستر مفاهیم مدرنی چون آزادی و حقوق انسان ،و حکومت منبعث از ارادۀ
عمومی ،عمری بیش از یک سده دارد .با شرح و تفسیر و نشر این مفاهیم
بود که زمینه ب رای انقالب مشروطیت هم وار شد .نوشتههای این شمارۀ ای ران
نامه نیز ه ریک به نوعی به نقش دین در حکومت و جامعه و ارتباط آن با
ارزشها و مفاهیم مدرن سیاسی و فرهنگی پرداختهاند .از همین روست که
بخش گزیدههای این شماره شامل تکههایی از آثار سه تن از اندیشهورزان
معرف سیر حرکت پر نشیب و ف راز جامعۀ ای ران در راه
دوران معاصر است و ّ
پیوستن به ج وامع باز و آزاد جهان.
***

فتحعلی آخوندزاده*

ظلم

[ ]. . .ظلم مصدر است .اسم فاعل آن ظالم و اسم مفعول آن مظلوم است .رفع
ظلم ،که مصدر است ،بسته بر این است که یا ظالم ترک ظلم کند و یا مظلوم
متحمل ظلم نشود .به تصدیق عقلی در دفع ظلم بهغیر از دو طریق راه دیگر
* میزا فتحعلی آخوندزاده ،الفبای جدید و مکتوبات ،به کوشش حمید محمدزاده و حمید آراسلی ،بادکوبه،
 .1863صص .۲۹۵ -۲۸۶
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متصور نیست [ ]. . .تا اوایل قرن حال قرن نوزدهم ،بالفرض در مدت ده هزار
سال جمیع انبیا و حکما و شعرا طالب رفع ظلم شده چنان اعتقاد میکردند
که بهجهت رفع آن به ظالم وعظ و نصیحت گفتن الزم است .لهذا نتیجۀ اعتقاد
خودشان را در این مدت مدید هر یک به طوری از قوه بهفعل آوردهاند .مثال انبیا
در ترک ظلم بهشت وعده کرده در اصرارش از دوزخ تهدید دادهاند و حکما ظلم
را باعث زوال دولت دانسته عدل را موجب دوامش گفتهاند .و در این باب انبیا
کتب و صحف ،حکما تصانیف عدیده منتشر کردهاند و شعرا جمیعا در آسیا و
یوروپا ،از آن جمله سعدی بهخصوص در مألفات خودشان ظلم را مذمت کرده
عدل را ستودهاند به خاطر این که ظالم تارک ظلم شود و اختیار عدالت کند.
لکن عاقبت با تجارب کثیره مبرهن گردیده که جمیع زحمات این صنف
اشرف بشری در اعدام ظلم در مرور دهور بیفایده و بیثمر بوده است و ظلم از
جهان اصال مدفوع نمیگردد و وعظ و نصیحت برای ترک آن در طبیعت ظالم
هرگز مؤثر نمیافتد .پس قریب به اوایل قرن حال حکما و فیلسوفان و شعرا و
فصحا و بلغا و خطبای سحبانمنش در فرنگستان مثل وولتر و روسو و مونتسکیو و
میرابو و غیرهم فهمیدند که بهجهت رفع ظلم از جهان اصال بهظالم نباید پرداخت،
بلکه بهمظلوم باید گفت که ای خر ،تو که در قوت و عدد و مکنت از ظالم بهمراتب
بیشتری ،تو چرا متحمل ظلم میشوی .از خواب غفلت بیدار شو ،گور پدر ظالم را
بسوز! بعد از این اعتقاد ثانوی ،فیلسوفان فرنگستان تصورات جدیدۀ خودشان را
به مردم فهمانیدند .وقتی که مظلومان از اینگونه افکار عقال واقف گشتند به یکبار
همت کرده اظهار حمیت نمودند و ظالم را از میان برداشته برای آسایش و حسن
احوال و اوضاع خودشان قوانین وضع کردند که هر کس از افراد ناس مباشر اجرای
همان قوانین بشود اصال به زیردستان یارای ظلم کردن نخواهد داشت []. . .
االن اداره و سلطنت قونستی توتسی [کنستیتوسیون] که در اکثر ممالک
یوروپا موجود و معمول است نتیجۀ همین افکار حکماست.
***
شیوۀ ارشاد
ساکنین مملکت عثمانیه و ایران و قفقاز سه گروهند ،یکی یهود ،دیگری نصارا،
سیمی مسلمان .تو میرزا فتحعلی به دین هیچیک از ایشان نباید به چسبی و
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نباید که به ایشان بگویی که اعتقاد شما باطل است و شما در ضاللت هستید،
باید چنان و چنان اعتقاد را داشته باشید [ ]. . .شیوۀ هدایت و ارشاد و شیوۀ
راهنمایی و تعلیم چنین نیست .تو بدین شیوۀ نامالیم برای خود هزار قسم
مدعی و بدگو خواهی تراشید و به مقصود خود هم نخواهی رسید .هر کس از
ایشان از روی لجاجت و عناد حرف تو را بیهوده و دالیل ترا پوچ خواهد شمرد
و زحمت تو عبث و بیجا خواهد شد .چرا بدین ایشان میچسبی؟ تو دین ایشان
را در کنار بگذار و در خصوص بطالن آنها هیچ حرف مزن .ارشاد را چنین آغاز
کن :در تواریخ قدمای ما تاریخ ایجاد این دنیا را هفت هزار سال میشمارند .اما
امروز به موجب براهین قطعیه بر ما ثابت شده است که ایجاد عالم از کرور هزار
سال نیز زیاد است و قبل از دین موسی و عیسی و محمد علیهم السالم ادیان
متعددۀ باطله در دنیا ظهور داشته است ،از قبیل دین بتپرستی و آتش پرستی
و برهمنی و کثرت الهه یونانیان و امثال آنها .پس عقل انسانی متحیر است
که آیا به چه سبب خداوند عالم آن نوع ادیان باطله را چندین هزار سال قبل
از ظهور ادیان ثلثۀ صحیحه پایدار و برقرار گذاشته است؟ از تصور این حیرت
عقل انسانی ناچار بدین معنی پی برده حکم قطعی خواهد کرد که خداوند
ذوالجالل در ظهور آن ادیان باطله و در بقای آنها هرگز مداخله نداشته است.
بلکه همۀ آنها را مردمان زیرک و ریاستطلب به جهت نیل مقاصد خودشان
احداث نمودهاند.
وقتی که بطالن ادیان قدیمه به پیروان ادیان ثلثۀ صحیحه روشن و
مبرهن گردد ایشان خود به خود بالاختیار بطالن ادیان خودشان را نیز از آنها
قیاس خواهند کرد و خواهند فهمید که اگر دین حق در دنیا لزوم میداشت
چرا چندین هزار سال خداوند عالم پیغمبر برحقی نفرستاده که آن ادیان باطله
را از روی زمین کم کند تا زمان حضرت موسی .مگر تا آن زمان این دنیا و
این بندگان تعلق به او نمیداشت؟ یا مگر تا آن زمان خوابیده بود و بعد بیدار
شده دید که دنیای او را ادیان باطله ملوث کردهاند ،آن وقت به فکر فرستادن
حضرت موسی و دیگر رفقایش افتاد؟
***
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علم و اعتقاد
خطاب ما تا امروز در شناختن حق از باطل و تمیز دادن راست از کج از این
رهگذر است که ما همیشه دو قضیۀ مغایره را به همدیگر مخلوط کرده یک
قضیه میشماریم و حال آنکه این دو قضیه مغایر یکدیگرند یکی از آنها علم
است ،دیگری اعتقاد .مثال علم حکم میکند که ناپولیون اول بود و به مسکو هم
رفت و عاقبتش چنان و چنان شد .در این باب دیگر اعتقاد هرگز لزوم ندارد.
چون که قضیه مبنی بر علم قطعی است و هر قضیه که محتاج به دلیل و ثبوت
نباشد و یا اینکه دلیل و ثبوتش قطعی باشد علم است ،دخل به اعتقاد ندارد.
از طرف دیگر بنا بر اخبار اولیای دین ما اعتقاد میکنیم که حضرت موسی
به کوه طور رفته با پروردگار عالم مکالمه کرد و عصای خود را بر احجار زد
چشمهها جاری شد و امثال ذلک .این قضیه محتاج به دلیل و ثبوت است و
دلیلش هم اگر باشد بههیچ وجه قطعی نمیتواند شد .پس ما این قضیه را نباید
علم بشماریم .باید این قضیه را اعتقاد بنامیم و از روی اعتقاد ،نه از روی علم
به آن باور بکنیم .ولیکن اولیای دین ما همین نوع قضایا را نیز از شقوقات علوم
میشمارند .چنانکه میگویند :علم تفسیر ،علم احادیث ،علم کالم و امثال آنها
و بعد از آن فزیقا [فیزیک] و ماتماتقا [ریاضیات] و جغرافیا و نجوم و امثال آنها
را نیز از علوم تعداد میکنند .گویا که اولین نیز نظیر این آخرین است .و حال
آنکه مغایرت این آخرین از اولین از آفتاب روشنتر است .ما باید اولین را از امور
اعتقادیه حساب بکنیم و تنها آخرین را از امور علمیه بشماریم.
***
مقصود اصلی ادیان
[ ]...هر دین متضمن سه گونه امر مختلف است :اعتقادات و عبادات و اخالق.
مقصود اصلی از ایجاد هر دین امر سیمین است .اعتقاد و عبادات نسبت به آن
مقصود اصلی فرعند .از برای آنکه آدم باید صاحب اخالق حسنه بشود ما را الزم
است که وجودی فرض بکنیم خیالی که صاحب آن نوع اخالق و صاحب عظمت
و جبروت و صاحب قدرت و رحمت و سخط و مستوجب تعظیم و ستایش باشد تا
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اینکه ما نیز به اخالق او اتصاف بجوئیم و این نوع وجود را پروردگار عالم و خالق
کاینات مینامیم .بعد از آنکه این چنین وجود را فرض کردیم و او را مستوجب
تعظیم و ستایش شمردیم الزم است که رسوم تعظیم و ستایش را نسبت به او
به عمل بیاوریم ،از قبیل نماز و روزه و حج و زکوة و امثال ذلک و بعد از آنکه
این چنین وجود را فرض کردیم و رسوم تعظیم و ستایش را در حق او به عمل
آوردیم الزم است که به رحمت او امیدوار بشویم و از سخط او بترسیم .بعد از
آنکه به رحمت این چنین وجود امیدوار شدیم و از سخط او بترسیدیم الزم است
متخلق به اخالق حسنۀ او بشویم و هرگز مصدر سیئات نباشیم تا اینکه مستحق
رحمت او بگردیم و مستوجب سخط او نباشیم .پس اگر ما وسیلهای پیدا بکنیم
که بدون فرض وجود مستوجب التعظیم و التعبد صاحب اخالق حسنه بشویم آن
وقت فروعات دوگانۀ اصل مقصود که عبارت از اعتقاد و عبادات است از ما ساقط
است .مادام که چنین وسیله پیدا نشده است فروعات دوگانه از اصل مقصود که
حسن اخالق است جدا نمیتواند شد و اگر جدا بشود اصل مقصود بالمره از میان
بدر خواهد رفت .انتشار علوم در اکثر ممالک یوروپا و ینگی دنیا مردم را به جهت
اکتساب حسن اخالق از اعتقاد و عبادات که شرط دوگانۀ هر دین است مستغنی
داشته است .اما در آسیا علوم انتشار ندارد ،بنا بر آن در این اقلیم حفظ این شرط
برای اکتساب حسن اخالق که مقصود اصلی هر دین است از واجبات است.
***
حسین کاظمزاده ایرانشهر*
دین و ملیت
انقالب فکری و دینی
[ ]. . .انقالب سوم که برای بیداری و ترقی ایران الزمست عبارت از انقالب فکری و
دینی میباشد .در نظر من اهمیت این انقالب بیشتر از آن انقالب سیاسی و ادبی
است چون که دین و یا در حقیقت ،افکار و عقاید و عادات و اخالقی که به نام دین
در ایران رواج یافته و قرنهاست درین سرزمین ریشه دوانیده است ،در سرنوشت
ملت ایران و در فراهم آوردن اوضاع کنونی آن بیاندازه ذیمدخل است و امروزه
* مجلۀ ایرانشهر ،شماره  ۱و  ،۲برلین 02 ،اکتبر .1924
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اینکه ما نیز به اخالق او اتصاف بجوئیم و این نوع وجود را پروردگار عالم و خالق
کاینات مینامیم .بعد از آنکه این چنین وجود را فرض کردیم و او را مستوجب
تعظیم و ستایش شمردیم الزم است که رسوم تعظیم و ستایش را نسبت به او
به عمل بیاوریم ،از قبیل نماز و روزه و حج و زکوة و امثال ذلک و بعد از آنکه
این چنین وجود را فرض کردیم و رسوم تعظیم و ستایش را در حق او به عمل
آوردیم الزم است که به رحمت او امیدوار بشویم و از سخط او بترسیم .بعد از
آنکه به رحمت این چنین وجود امیدوار شدیم و از سخط او بترسیدیم الزم است
متخلق به اخالق حسنۀ او بشویم و هرگز مصدر سیئات نباشیم تا اینکه مستحق
رحمت او بگردیم و مستوجب سخط او نباشیم .پس اگر ما وسیلهای پیدا بکنیم
که بدون فرض وجود مستوجب التعظیم و التعبد صاحب اخالق حسنه بشویم آن
وقت فروعات دوگانۀ اصل مقصود که عبارت از اعتقاد و عبادات است از ما ساقط
است .مادام که چنین وسیله پیدا نشده است فروعات دوگانه از اصل مقصود که
حسن اخالق است جدا نمیتواند شد و اگر جدا بشود اصل مقصود بالمره از میان
بدر خواهد رفت .انتشار علوم در اکثر ممالک یوروپا و ینگی دنیا مردم را به جهت
اکتساب حسن اخالق از اعتقاد و عبادات که شرط دوگانۀ هر دین است مستغنی
داشته است .اما در آسیا علوم انتشار ندارد ،بنا بر آن در این اقلیم حفظ این شرط
برای اکتساب حسن اخالق که مقصود اصلی هر دین است از واجبات است.
***
حسین کاظمزاده ایرانشهر*
دین و ملیت
انقالب فکری و دینی
[ ]. . .انقالب سوم که برای بیداری و ترقی ایران الزمست عبارت از انقالب فکری و
دینی میباشد .در نظر من اهمیت این انقالب بیشتر از آن انقالب سیاسی و ادبی
است چون که دین و یا در حقیقت ،افکار و عقاید و عادات و اخالقی که به نام دین
در ایران رواج یافته و قرنهاست درین سرزمین ریشه دوانیده است ،در سرنوشت
ملت ایران و در فراهم آوردن اوضاع کنونی آن بیاندازه ذیمدخل است و امروزه
* مجلۀ ایرانشهر ،شماره  ۱و  ،۲برلین 02 ،اکتبر .1924
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اکثریت بزرگ اهل ایران فکراً و روحاً و جسماً در زیر نفوذ مذهب زندگی میکنند
چون که زمام عقول و افکار و حسیات ملت در دست روحانیان و مالهاست.
پس اصالح حال ملت و جماعت و تولید یک انقالب حقیقی فکری و
سیاسی که ضامن استقالل و ترقی ایران باشد بسته به اصالح حال و افکار و تغییر
اوضاع روحانیان ایران است که آن هم فقط با یک انقالب فکری و دینی بعمل
خواهد آمد (ص ]. . .[)1
غرض ما ازین انقالب دینی ،برخالف آنچه بعضی کوتهنظران و بیخردان
تصور میکنند ،نه تغییر و تبدیل دادن دین اسالم و تأسیس یک دین تازه است
و نه تشویق و تحریک به بیدینی و المذهبی .چون که :اوالً دین رسمی امروزی
ایران که مذهب شیعی اثناعشری است ،به شرط پاک شدن از خرافات و اضافات،
ضامن سعادت و مساعد به ترقی و تمدن ایران میتواند بشود و در زیر ،چگونگی
این مسئله را شرح خواهیم داد.
ثانیاً بیدینی هرگز مایه خوشبختی و ترقی نیست و هیچ ملت از راه
بیدینی به سعادت نرسیده است و هیچکدام از ملتهای متمدن و باعظمت
امروزی بدان معنا که مردم عوام و حتی متجددین ظاهربین ما به لفظ بیدین
میدهند ،بیدین و المذهب نیست و بلکه برعکس ،روز به روز در ممالک غرب،
به نفوذ دین و به عدد معبدها و مداومین آنها و به شمار مطبوعات و نشریات
مذهبی میافزاید .و روزهای یکشنبه در کلیساها ازدحام غریبی دیده میشود که
قبل از جنگ نبوده است .و اساساً اگر پی به معنای حقیقی دین ببریم میبینیم
که اص ً
ال شخص بیدین در عالم – جز ایران  -وجود ندارد (ص. . . )۳
اما این که مذهب تشیع نتوانسته است ایران را از نعمت ترقی و تمدن
بهرهمند سازد گناه آن به گردن علما و روحانیان ایران است که حقایق را گذاشته
به ظواهر پرداختهاند و چون خود فاسد شدهاند ،جهان ایران را نیز فاسد کرده
ایرانی را بدین روز سیاه نشاندهاند .چنان که یک نظر به اوضاع دین و روحانیت در
ممالک اروپا و در ایران ،ما را به حقیقت این مسئله قانع خواهد کرد (ص]. . .[)۵
تعقیب و زجر آزاداندیشان و پروتستانها در تمام اروپا و جنگهای مذهبی
فرانسه بر ضد «هوگهنوتها» و تشکیل محکمههای «انگیزیسیون» که به تفتیش
ایمان و عقاید مذهبی مردم و به مجازات دادن مرتدها و اهل بدعت مأمور بودند،
قرنها خاک اروپا را با خون مردم بیگناه به نام دین رنگین کرد (ص ]. . .[ )6
جای دقت است که دین مسیح که اساس آن بر محبت و برادری و صلح و
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آسایش بوده و خود مسیح این اساس را با حیات خود تصدیق و تسجیل کرده بود،
چون به دست روحانیان دنیاپرست افتاد مایه این همه فتنه و خونریزی گشت.
دین او بود از پی مهر و وداد
نی ب رای فتنه و ظلم و فساد
چون برون شد قوم او ز احکام دین
شد ز خ ونش سالها رنگین زمین

وقتی که این گروه خود را به مقام روحانیت و نیابت مسیح رسانید و وقتی که
کرورها نفوس را بنده و پایبوس خود دید ،طغیان نموده احکام را تغییر و خود را
مالکرقاب امت و قاهر مطلق ساخت و از آن وقت فرقه روحانیان از روحانیت و
معنویت دست کشیده دنیاپرست شدند و هوسهای نفسانی و فریبهای شیطانی
بر ایشان غالب آمده و آنان را گمراه کرد .و بدان سبب کمکم این فرقه دنیاپرست
در زیر نام و پرده مذهب و روحانیت برای حفظ مقام و تسکین طمع و حرص
خود و برای اجرای خواهشهای نفس اماره ،مذهب را آلت تسلط و نفوذ و جبروت
خود قرار داده ،مراسم و عادات و خرافات زیادی به نام مذهب رواج دادند تا بازار
خود را گرم نگاه دارند .چنان که پارهای اعمال عوامفریب خارج از عقل و مضحک
مانند خرید و فروش بهشت و عفو کردن گناهها در مقابل پول از طرف پاپها و
طلب مغفرت و اجابت و شفاعت از مجسمههای حواریون که نوعی از بتپرستی
است و اعتراف گناهها هر سال در «روز توبه» در پیش کشیشها و بخشیدن آنان
گناهها را به نام خدا و امثال اینها که هنوز در بسیاری از ممالک معمول است
درجه خرافات و اوهام را که در دین مسیح داخل کردهاند نشان میدهد.
ولی با همه اینها ،اوالً ملتهای اروپا چنان که در سایر کارها از ما جلو
افتادهاند در اصالح امور دینی و جلوگیری از مظالم کلیسا و تعصب و خرافات
نیز پیش افتاده و مدتهاست که به نفوذ و مداخله دین در امور مدنی خاتمه
دادهاند و امروزه به استثناهای بسیار نادر ،وحشت و مظالمی به نام مذهب ایقاع
نمیشود و اساساً بسیار نادر است که از دین و مذهب کسی بپرسد و یا از اجرای
مراسم دینی کسی را مانع بشوند و یا زجرش نمایند[]. . .
اما آنچه در این زمینه از دین اسالم تراوش کرده است آن را آثار مسلمانان
و عمران ممالک اسالم نشان میدهد ولی باید این را نگفته نگذاریم که بیش از
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دین اسالم ،خود مسلمانان درین نتیجه مقصرند و گناهکار! زیرا از یک طر ف
دینی که مانند اجتهاد ،وسیلهای به دست ما داده است و دینی که گفته است با
تغییر زمان ،احکام نیز تغییر میتواند یابد ،مانع ترقی و دشمن تمدن نمیتواند
بشود و ثانیاً چنان که خواهیم دید ،دوره خالفت عباسیان ثابت کرده است که
دین اسالم مخالفت با آزادی فکر و عقیده و با فلسفه و ترقی و تمدن ندارد و
نباید هم داشته باشد ،فقط روحانیان ما هستند که اسالم را بدین حال انداخته
و آن را دشمن ترقی و تمدن ساختهاند (صص ]. . .[ )۸ – ۹
با این که میان این دسته از مردم اشخاص با فهم و با ذکاوت و رجال باهوش
و کیاست و علمای دیندار فرشته خصال کم نبوده و در عهد خود منبع فیض
و برکت و فضیلت و عفت بودهاند ،باز در آن ضمن مردمان دین به دنیافروش و
خودپرست و ظلمپرور و نادان صرف و وحشی نیز پیدا شده و ضربتهای بزرگ به
اخالق و آزادی و وحدت اجتماعی و ترقی ایران زدهاند .ضررها و ضربتهای این
گروه بدتر و مهلکتر از مظالم و ضربتهای پادشاهان و حکام وحشی خونخوار
بوده و میباشد زیرا این گروه خود را در کسوت دین و مذهب نشان داده و به
فریفتن مردم ساده و عوام زودتر موفق میشوند .اینها بر ایمان و قلب و روح
مردم ضربت میزنند و سالطین جابر بر مال و جان آنها .اینها در پرده و با
ریاکاری و به نام خدا و رسول و دین خانه مردم را غارت میکنند و پادشاهان با
جبر و زور علنی .بزرگترین جنایت و ظلم این طبقه این است که نام و حیثیت
علمای حقیقی و متدین و پاکنفس را نیز آلوده میسازند چون که همه در یک
کسوتاند و دارای همان عالیم خارجی .بدین جهت مردم که این اعمال ناشایست
و شوم را ازین قوم میبینند از همه روحانیان متنفر میشوند و همه را به یک نحو
و ازین قبیل قیاس میکنند و سلب عقیده از علم و روحانیت و دین مینمایند.
بدبختانه در دو قرن گذشته این طایفه از حیث اخالق فاسدتر از دیوانیان
گشته است و مخصوصاً در عهد قاجاریه از یک طرف روز به روز از عدد علمای حقیقی
و متدین و متقی بکاست و حوزه دین جوالنگاه شیادان دنیاپرست شکمبنده گردید
و از طرف دیگر چون سالطین و امرا وجود علمای متدین را مانع اجرای مقاصد
و شهوترانی و تفرعن و بیلجامی و مظالم خود میدیدند به قلع ریشه نفوذ آنان
کوشیدند و آخوندهای بیمغز متملق و چاپلوس دو رو و ریاکار و پستفطرت را دور
خود جمع کرده با انواع اعزاز و اکرام عروسکی ساختند و به گردن ملت سوار کردند.
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این فرقه دین به دنیافروشان استفاده از کسوت روحانی کرده ،طوری
در پیروی از فریبهای شیطانی و هوسات نفسانی افراط کردند که در زیر پرده
و نام مذهب از هتک نوامیس افراد صافدل نیز فروگذاری ننمودند و خود را
دالل مظلمه پادشاهان خوانخوار کرده هرچه آنها از ملت غارت کردند اینها با
حرفهای بیمغز به تسلیت دادن وی کوشیدند و به اطاعت ظلم و تحمل جور
و بیداد دعوت و ترغیب کردند( .صص ]. . .[ )۱۷ – ۱۸
باالخره این نفسپرستان بیفضلیت ،برای تسکین شهوت و طمع خود،
برای تمتع از لذایذ دنیوی ،برای بستن چشم مردم ،طوری احکام دین را تغییر
دادند و به نحوی اذهان و دماغ های مردم ساده را با خرافات و اوهام پر کردند که
ملت مانند مرده در دست آنان بیحرکت و بیاراده تسلیم محض شد و تحصیل
علم و معرفت را حرام و بیلزوم دانست و ازین رو دین اسالم دشمن ترقی و علم
به قلم رفت .این شکمپرستان ریاکار و این زالوهای پیکر اجتماعی ملت که خود
را نایب امام و حافظ شریعت محمدی مینامند کدام شباهت و مناسبت با ائمه
و خلفای عهد نخستین دارند.
تو خودت را خ واندهای نایب امام
پیش وا کرده خودت را بر انام
بین چون تو رهزن و آن رهب ران
فرق باشد از زمین تا آسمان

ملت بدبخت نمیداند که حضرت علی بنابیطالب مزدوری یهودی را میکرد تا
از رنجدست خود نان بخورد و عمربنخطاب در تاریکی مینشست و از بیتالمال
مسلمین شمعی بر نمیداشت و خود حضرت رسول ،روزی که خرما میل فرموده
بود طفلی را از خوردن خرما منع نمیفرمود! آیا کدام اعمال و حرکات روحانیان
امروزی ما شباهت به اخالق شارع مقدس و مطابقت با احکام دین او دارد؟ کسی
نیست از این گروه گمراهکننده بپرسد که آیا با کدام رنجدست این همه ثروت
و امالک و خانه و دهات و باغات را تحصیل کردهاید؟
ملت ساده بدبخت نمیداند که اینها دین و مذهب را در دست خود آلت
کسب معیشت و اخذ جر و نفع ساخته ،و روضهرضوان خوانی را دکان حرفبافی
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و گریهفروشی قرار دادهاند .عوام صافدل نمیفهمد که این حافظان دروغی
شریعت به قدری از حقیقت اسالم دور افتاده و دریچه آزادی تفکر و تعقل را
طوری بروی مردم بسته دماغها و روحهای جماعت را در دریای منقوالت و
خرافات غرق کردهاند که از اثر آن امروز هم که نور تمدن و ترقی ،جهان را منور
ساخته در پایتخت ایران معجزهبازی راه انداخته و بساط عوامفریبی گستردهاند
و دین اسالم را اسباب مسخره و شعبده قرار دادهاند .این بدبختها که هر چیز
تازه را که مخالف منافع مادی و ریشهکن حب ریاست و عوامفریبی آنها است
تحریم و تکفیر مینمایند و این غفلتزدگان جاهل ،از اسالم باطن را گذاشته
ظاهر را میپرستند و مغز را گذاشته و پوست را برداشتهاند.
جان و مغز دین را بگذاشتی
وز جهالت پوست را برداشتی
این که تو داری نه آن دین خداست
دینت از دین مسلمانی جداست

اینها هیچ خیال نمیکنند که این کفنهای مردهها ،این چلوار عمامهها و شالها
و قماشها و لباسهای آنان و حتی قند و چائی و پارچه سیاه که در مراسم عزا و
روضهخوانیها صرف میکنند همه ساخته دست فرنگ است و ازین همه گذشته
کاغذی که کالمالله روی آن چاپ میکنند در فرنگ ساخته شده است .اینها
گویا نشنیدهاند آن حرف ساده و عوامانه مرد فرنگی را که به یک مسلمان که
نمیخواست آب خوردن برایش بدهد زده که شما مسلمانان به عیسی باید شب
و روز دعا کنید که شما را برای ماها نجس قرار نداده و ما را هم از داد و ستد با
شما منع نکرده است وگرنه شما مسلمانان از گرسنگی میمردید و مردههایتان
را هم بیکفن دفن میکردید []. . .ک سی نیست ازین دینفروشان بپرسد که آیا
آن علمای پاکدل و نیکسیرت که در قرون اولی اسالم ،تمام مسائل دینی را با
آزادی کامل ،به موقع مناقشه گذاشته از جاده تدقیق میگذراندند ،مگر مسلمان
نبودند( .ص ]. . .[ )۱۸ -۲۰
این گمگشتگان روحانینما از فرط جهالت و بیخبری از مذاهب دیگر عالم
و سرگذشت ملتها و تاریخ اقوام ،تصور میکنند که این تسلط و فرمانروایی
آنان پایدار خواهد ماند و این ملت که امروز در دست ایشان مانند مرده بیحرکت
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و بیاراده مانده و جان و مال و عرض و ناموس خود را تسلیم آنان کرده است تا
ابد در همین حال مانده و آنان را خواهد پرستید! ولی اینطور نیست ،به موجب
همان قانون طبیعی و فلسفه اجتماعی که در مقدمۀ این کتاب ذکر کردیم دیر یا
زود ،توده ملت بیدار شده پی به حقوق خود خواهد برد و اسباب بدبختی و ذلت
خود را خواهد جست ،آن وقت خواهد دید که این گروه دستاربند سبب یگانه
ذلت و بدبختی او شدهاند ،آن وقت خواهد فهمید که هرچه گفتهاند خود بدان
عمل نکردهاند و این دستار و تسبیح و این قبا و ردا و این ریش انبوه و گردن
کلفت همه برای گول زدن و بدام کشیدن و اسیر کردن او بوده است .آن وقت
خواهد درک کرد که سرمایه این گروه ،ریا و دورویی و کسب ایشان دین به دنیا
فروختن ،ناحق را حق و حق را ناحق کردن ،شکم خود را از حرام و مال یتیم
پر کردن و در راه شهوت و شهرت ،پشت پا به نوامیس اسالم زدن بوده است
آن وقت حس خواهد کرد که این فرقه که خود را حامی دین اسالم و نایب امام
میخوانند در حقیقت ،هادم اسالم و خادم درهم و دینار است ایشان سیم و زر را
میپرستند نه خدای یکتا را ،اسالم را وسیله اغوای مردم و مایه کسب معیشت
کردهَ،حالل را حرام و حرام را حالل نمودهاند .کعبه ایشان مسند ریاست و قبله
ایشان قلب شیطان است! آن وقت سخن حضرت عارف به یادش افتاده با جزئی
تحریف خواهد خواند:
آنکه او در نظرم همچو سلیمان بنمود
گشت ثابت به من امروز که او اهرمن است

در اینجا الزم میدانیم بگوئیم که البته معدودی از علما و مجتهدین متدین
و باتقوی در گوشه و کنار ایران وجود دارند که ساحت نفس ایشان از هرگونه
آالیش دنیوی پاکست و البته در این تنقیدات و اعتراضات که جز حس صمیمیت
و ایمان ،و خلوص عقیدت و محبت به حقیقت چیز دیگر ما را به ایراد آنها وادار
نمیکند ،موضوع و مخاطب نیستند .ما بیش از هر ایرانی ،وجود اینگونه علمای
حقیقی را که از شوایب نفسانی عاری هستند ،محترم و مغتنم میشماریم زیرا
میبینیم که در قلمرو دین و ایمان چگونه گرفتار قحطالرجال و محروم از
هادیان حقیقی هستیم و محیط ایران چه اندازه محتاج و تشنه حقایق معنوی
و مظاهر علوی دین میباشد.
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لیکن با وجود این از یک نقطه نظر به مناسبت این که ایشان را مرجع یگانه
و حامل حقیقی اسالم میدانیم ،بیشتر از دیگران ایشان را مسئول میشماریم و
مخاطب ساخته میپرسیم که آیا ازین اوضاع امروزی باخبرید یا نه و آیا مشاهده
نمیکنید که این جهال دنیاپرست که به لباس دین و به کسوت شما درآمدهاند
چگونه هر روز ضربتهای مهلک به پیکر اسالم میزنند؟ اگر جواب بدهید که نه
پس چگونه رفع مسئولیت از خود توانید نمود که شما نایب امام و حجت خدا و
آیت او در روی زمین هستید و اگر بفرمائید که بیوقوف نیستید پس چرا به اجرای
اوامر الهی و وظایف دینی که امر به معروف و نهی از منکر باشد قیام نمیکنید
و ترک امر خدا را مینمائید؟ چرا خود را دانسته از نظم امور جماعت و از حفظ
حدود و احکام دین معاف میدارید و به کنار میکشید و چرا مردم را به امور خیر
امر میکنید و نفس خود را فراموش مینمائید .مگر این که بگوئیم از گم کردن
مقام و مسند و مرجعیت خود میترسید و از رسیدن صدمه و آزار میاندیشید
پس درین حال چه فرقی میان شما و دیگران میماند .مگر منتهای درجه صدمات،
مردن نیست و مگر مردن ،دیر یا زود ،نصیب هر نفس نمیباشد .اگر شما در
حقیقت خود را نایب امام میدانید و ایمان خود را کامل میشمارید پس چرا در
اعالی کلمه حق از سید شهدا پیروی نمیکنید و با خلوص عقیدت در راه دین
به میدان شهادت نمیشتابید و با این حال از جماعت عوام چه توقع دین و ایمان
میتوانید داشته باشید؟ سکوت شماها معصیت است و کسانی که عالماً و عامداً
معصیت کنند عذاب آنان شدیدتر خواهد بود( .صص ]. . .[ )۲۱ – ۲۳
حس اخوت مذهبی و اساسا" تعصب دینی مسلمانان امروزی یک چیز
خیالی و موهوم بوده و در نتیجه فساد حال علما است ،افراد آن نیز طوری فاسد
شدهاند که تحریکات دینی را هم در روح و قلب آنان اثری نمانده است و گوئی
با اسالم رابطه نداشتهاند .این حقیقت را که سالها دولتهای اروپا را متفکر و
متزلزل داشته بود و از اتحاد اسالم میترسیدند ،دولت جوان جمهوری ترکیه با
لغو کردن خالفت ،گرچه شاید بر ضد منافع خود بود به جهان اعالن کرد و این
پرده اوهام را درید و نشان داد که« :در پس پرده به جز رنگ و فسون چیز نبود».
از این تاریخ دیگر ،دین نمیتواند و نباید هم یک آلت سیاست شود و محرک ما
ملتها و محور تعصب و جنبشها گردد و اتحاد اسالم باید معنی حقیقی خود را
که نشر احساسات برادری و محبت میان مسلمین است کسب کند نه آن معنی
سیاسی را که درین اواخر حکومت عثمانی به آن داده و آن را آلت اجرای اغراض
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سیاسی خود و وسیله اغوا و استیالی ملتهای دیگر اسالمی کرده بود .امروز هم
که هنوز پس از این که حکومت ترکیه جمهوری اعالن افالس این فکر را کرد
اگر باز مامورین و ماجراجویان ترک در اکناف ایران از سادگی و نادانی مردم این
مرز و بوم استفاده کرده به نام اتحاد اسالم و در زیر پردۀ مذهبی و برادری مقاصد
سیاسی و خیاالت پلتیکی و استیالجویانه خود را میخواهند اجرا کنند ،جز برای
گول زدن سادهلوحان و صافدرونان و عوام چیز دیگر نیست .از طرف دیگر در
اروپا دین مقام حقیقی خود را دریافته و در داخل دایره کلیساها و در اعماق دلها
و روحها جایگزین گشته است و در شرق نیز این حال دیر یا زود بهعمل خواهد
آمد و دین مقام قدسی خود را از نو کسب خواهد کرد ( ص]. . .[ )۲۶
نسل جدید ایران بهتدریج طی مدارج تکامل عقلی و روحی کرده پی به
حقیقت و اسرار طبیعت خواهد برد و اساس ایمان خود را بروی این افکار بنا
خواهد کرد و در حقیقت دین را یک رابطۀ روحی و قلبی میان خود و خدای
خود دیده هیچ کس را حق مداخله بدان نخواهد داد و خود نیز بدین حق
مشروع دیگران تجاوز نخواهد کرد .پس درین حال ،دین را آلت اغراض دنیوی
و وسیلۀ ظلم و تخریب قرار دادن و محرک اعصاب و محور قوای فعال یک ملت
ساختن و مایه بغض و کینه و تجاوز به دیگران کردن گناه بزرگیست و ازین رو
دین یک محرک اجتماعی (ایدهآل) ملت ایران نمیتواند و نباید شود .چه دین
یک امر مقدس الهی است و مقام قدسی خود را از دست نباید دهد .در این
صورت برای تحریک روح و قلوب افراد ملت ایران یک هدف آمال ملی و یک
سایق و محرک دیگری باید جست (ص]. . .[ )۲۸
به عقیده من ملت ایران فقط به وسیله حفظ ملیت و ایرانیت خود
میتواند خدمت به نوع بشر کند یعنی برای ایرانی ،مرحلۀ نخستین سعادت بشر،
سعادت خود ایرانست زیرا اگر ایران نجات یابد و استقالل قومی و موجودیت
سیاسی خود ر ا حفظ کند آن وقت میتوان گفت که جزوی از بشریت نجات
یافته است که به سعادت بشر خدمت مهم بجا خواهد آورد .چه تاریخ گذشتۀ
ایران و تجلیات روح آن ثابت میکند که ملت ایران در تمدن قدیم بهره بزرگی
داشته است و از پرتو ذکاوت و روح فلسفی خود در آتیه به سعادت و نجات
بشریت خدمت بزرگی خواهد کرد .از اینرو خدمت به ایرانیت خدمت به بشریت
است و سعادت ایرانی متضمن سعادت بشر خواهد بود.
اما ایرانی وقتی میتواند به سعادت خود و سعادت بشر یاری کند که
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ملیت خود را از دست ندهد یعنی تمدنی مخصوص به خود داشته باشد و
تجلیات روح خود را بتواند به منصه ظهور برساند بدین سبب ما ملیت را یگانه
وسیله ترقی ایرانی میدانیم و آن را کمال مطلوب و غایه آمال نژاد جوان و نوزاد
ایران میشناسیم .زیرا که در نتیجۀ تدقیق اوضاع عالم و احوال ایران ایمان
کامل پیدا کردهایم که بدون حفظ استقالل قومی و شعایر ملی و پرورش دادن
روح ایرانیت نجات ایران و خدمت کردن آن به سعادت بشر محالست .آنان که
تلقین ملیت و حفظ استقالل قومی و ایرانیت را مخالف با سعادت بشر میدانند
و تبلیغ وحدت بشر و اتحاد اسالم را در ایران بزرگترین خدمت به نوع بشر و
یگانه چاره نجات ایران میپندارند به خطا میروند .باید بیش از همه به کالبد
افسرده این ملت روح ملیت دمید و او را بیدار کرد و به او فهمانید که کی بوده
و چه روزگاری بسر برده و چه تاریخی در عقب سر داشته است.
پیش از آشنا کردن ملت ایران با اجزای دیگر بشریت باید او را با ا فراد
خود آشنا کرد و آشتی داد و برادر نمود .باید نخست با عشق ملیت و ایرانیت
آنان را بههم نزدیک و با هم دوست ساخت و حس همدردی و برادری را در
قلوب آنان جای داد .و باید سخنان و پیام زیرین را به گوش هوش آنان فرو
خواند؛ ای مردم ایران شما همه با هم برادرید و در پیشگاه خداوند برابر .شما
همه پروردگان یک آب و خاکید و از پشت یک پدر و مادر! شما در آبادی
و ویرانی این کشور و در نیکبختی و پریشانی همدیگر یک سود و یک زیان
دارید .برخیزید با هم برادروار بجوشید تا جامه نیکبختی را بپوشید .از دشمنی
و بدخواهی دوری گزینید تا میوه شادی و آسایش بپینید و فیروز و نیرومند
گردید .دین شما و زبان شما نباید شما را با هم دشمن سازد و رنگ چهره و
چگونگی جامه و کاله نباید دلهای شما را از یکدیگر برماند چه خداوند از شما
جز مهرورزی و نیکخواهی دربارۀ همدیگر چیزی نمیخواهد .برخیزید دست
یگانگی بهم دهید و کین و دشمنی و برادرکشی و مردمآزاری را کنار بگذارید و
برادروار با هم راه روید و بههم مهر ورزید تا روی خوشی و رستگاری ببینید و
به پایه نیکبختی و سرافرازی برسید .تا روزی که یگانگی و کوشش و خردمندی
را یاد نگیرید و کار نبندید و تا آن دم که پیکر جان و تن خود را با زیور دانش
و هنر نیارائید و خود را نیرومند و توانا نسازید ،در دست زورمندان و با دانشان
زبون و بیچاره خواهید ماند( .صص)۳۳ – ۳۴
***
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ملیت و روح ملی ایران*
اثرات فقدان علم و آزادی در ایران
یکی از حکما گفته است :اگر آزادی فکر و عمل را از نوع بشر سلب کنیم جهان
ما شکل یک قبرستان را میگیرد و اگر از این آزادی ،او را بهرهمند سازیم ولی به
پاشیدن تخم علم در کشتزار دماغ وی نکوشیم جهان ما ،فرقی با بیشه حیوانات
وحشی پیدا نمیکند.
حاال الزم میدانیم که این مسئله را قدری واضحتر بیان کنیم و مقصود
خودمان را از زنده کردن ملیت ایرانی و هدف قرار دادن آن برای آمال ملی
روشنتر اظهار داریم .ما میگوئیم که ملت ایران وقتی یک تمدن درخشانی
داشته است که درآن عهد یکی از بزرگترین و باشکوهترین سلطنتهای روی
زمین را دارا بوده است چنان که آثار فنی و صنعتی و فلسفی آن تمدن،
پس از هزاران سال ،باز تاکنون بر جا مانده و بناهای شکسته و نبشتهها و
سنگتراشیهای عهد هخامنشیان و ساسانیان و همچنین نوشتههای ملتهای
قدیم به عظمت و رونق آن تمدن دیرین شهادت میکنند.
ما میگوئیم با این که ملت ایران قرنها در زیر فشار بندگی و زیردستی
حکمداران ظالم بیحس و معرفتکش و در زیر زنجیر استیالی ملتهای وحشی
بیگانه زیسته و با این که بسیاری از آداب و اخالق قدیم و شعایر ملی و حتی
دین و آئین باستانی خود را از دست داده و در اوضاع سیاسی و اجتماعی او
تغییرات کلی به عمل آمده است باز روح ایرانیت او نمرده و همان خصایص
فطری را که دو هزار سال پیش داشته باز دارا میباشد .فقط حوادث روزگار خط
سیر آن روح را تغییر داده و یک پرده ضخیم ،رخسار آن روح را پوشیده داشته
است و آن پرده عبارت از جهالت و اسارت یعنی نداشتن علم و آزادیست.
ما میگوئیم که ملت ایران استعداد نژادی و ذکاوت آریائی خود را گم
نکرده و باز قادر است که یک تمدن درخشانی از خود بروز دهد و خدمتهای
بزرگی به جهان علم و حقیقت و صنعت بکند زیرا هوش و ذکاوت فطری ایرانی
هنوز زنده است و نهال فطانت و فرهنگ و دانش در کشور ایران بهکلی نخشکیده
است فقط محتاج آبیاری از یک منبع فیاض تربیت و یک تابش آفتاب تشویق
است .آن منبع و آن آفتاب جز علم و آزادی چیز دیگر نیست .ما میگوئیم که
* مجلۀ ایرانشهر ،شماره  ،4برلین 17 ،دسامبر .1923
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ملت ایران را فقط نبودن علم و آزادی بدین خاک سیاه نشانده است .هر وضع
ناگواری که میبینید و هر حالت دلخراشی که مشاهده مینمائید و هر ظلم و
خرابی و پریشانی که در این خاک روی داده و میدهد همه نتیجه بیعلمی
یعنی نابینائی مردم و نبودن آزادی فکر و عقیده است.
سلطنتهای جسمانی و روحانی ایرانی ،یعنی دیوانیان و روحانیان این
مرز و بوم ،برای حفظ مقام تسلط و فرعونی و برای سیر کردن اژدهای حرص و
طمع و شهوت خود ،ملت ایران را در گودال نادانی و پستی انداخته و با خاک
جهالت و تعصب و اوهام و خرافات و با دستهای خونین ظلم و وحشیگری و
شقاوت خاکریز کرده نگذاشتهاند نفسی به آزادی بکشد و به حال بیاید و نگاهی
به اطراف خود کند .چنان که ظلمهای بیاندازه و وحشیانه پادشاهان که اغلب
آنان در نتیجه کشتارهای خونین و حتی قتل فرزند و برادر تاج و تخت را از
یکدیگر غصب نمودهاند ،هرگز مهلت نداده است که مردمان مقتدر و توانا و
صاحبان ذکاوت و فطانت بروی کار آمده و استعداد خود را نشان و کارهای مهم
را انجام داده ملت ایران را براه ترقی و تجدد بیندازند.
بدتر از همه اینها ،این روحانیان ما ،که مسلط به روح ملت شده و خود را
پیشوا و ارشاد کننده او قرار دادهاند ،بهجای این که چشم خود را به جهان تمدن
غرب باز کرده ،از سرگذشت ادیان دیگر و پیشوایان آنها عبرت گرفته احکام دین
مقدس اسالم را با قوه اجتهاد به مقتضیات زمان و احتیاجات عصر جدید موافق
سازند ،قوای دماغی مردم را طوری در تنگنای اوهام و خرافات اسیر نگاه داشتند
که هیچ آثار فکری و ذکائی از آنها سر نزد .و هر وقت که از دماغی ،نوری بلند شده،
فکر جدید و آزاد و روشنی تجلی کرده و خواست با فروغ خود ،دماغهای تاریک
و قلبهای کدر مردم را روشن سازد ،به محض این که احساس کردند انتشار
ن است به مقام تسلط و جبروت آنان صدمهای برساند و یا پرده از
این فکر ،ممک 
روی ریاکاریهای آنان بردارد ،با چماقهای تکفیر آن را خاموش کرده کشتارهای
وحشیانه برای حفط مقام خود راه انداختند( .صص)۱ – ۳
***
شیخ ابراهیم زنجانی*
بیهیچ شک و تردید اسالم از امت و بشر یک صنف روحای مقرر نکرده .اسالم
* خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی ،به اهتمام غالمحسین میرزا صالح ،تهران ،انتشارات کویر1379 ،
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را انجام داده ملت ایران را براه ترقی و تجدد بیندازند.
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قطعاً روحانی ندارد ،یعنی یک صنف مخصوص از بشر را به یک جهتی از جهات
و صفتی از صفات از سایرین امتیاز داده و مشخص نموده و اجرای یک یا چندین
امر دینی را به آن صنف اختصاص داده باشد نیست که آن عمل را آن صنف اگر
نکند درست نباشد و شغل آن صنف و اجرای آن کار بوده ،خواه اجرت و عوضی
هم داشته یا نداشته باشد .اما اعمال شخصی مردم یا خانوادگی یا معامالت با
یکدیگر و یا عبادات و توجه به مافوق خودشان دربارۀ عموم افراد انسانی یکسان
است و کسی واسطۀ عمل کسی نیست و مداخله در اعمال و احوال دیگری ندارد
خطاب یا به انسان من حیث هو و بشر است یا به مکلف و بالغ و عاقل و مؤمن و
مسلم یا مرد و زن و هکذا که قطعاً در این خطابات صنفی یا صفتی یا نژادی یا
شغل و صنعت و حرفۀ خاصی را مدخلیت نیست و ابداً کاری و خطابی و امری
اختصاص به جمعیتی و ملت مخصوص و نژاد مخصوص و صنف مخصوص و
یا صاحبان صفتی مخصوص داده نشده است و قطعاً اسالم انبیا و وسایط میان
خلق و خالق را فقط به این صفت معرفی کرده که جز از پیک بودن و پیغام
رساندن و اوامر و نواهی حق را به مردم رسانیدن و مردم را از حق و باطل و
مطلوب و مبغوض آگاه گردانیدن امتیاز ندارند و هرگز واسطۀ تکوین و مقدرات
نیستند و مداخله در حوادث کون ندارند (ص]. . .[ )۳۰
مشرکان قبل از اسالم خداهای زیادی معبود و متصرف و رواکنندۀ حاجات
از بتها و روحانیات قایل بودند .اسالم و قرآن بر ضد ر ّد آنها و تخریب اساس
آنها آمده و شرک و بتپرستی را حتی جادو و سحر و حتی کهانت و نیرنگ و
دعوی تسخیر کواکب و فرشته و دیو و پری را که آنها در کاینات تأثیری داشته
باشند نفی کرده و شرک را به هر معنی برداشته و صریح قرآن پیغمبران را
مانند دیگران بشر خوانده و مکرر فرموده مانند شما و فقط وحی میشود و پیغام
میرساند ،ابداً قادر بر تصرف در کاینات و تغییر مقدرات نیست ،سجده و پرستش
بر پیغمبر و کسان او حرام و کفر و شرک است .نشان این واسطه و پیک فقط
همان قدر است که ثابت کند او رسول و پیغام آورنده است .آنچه در او الزم است
تنها اینست که ثابت شود راست میگوید ،پیغام آورده و باید امین باشد .عمداً
دروغ نگوید و برخالف امر و نهی که آورده کار نکند و اشتباه و خطا نکند []. . .
در اسالم سایر بندگان غیر پیغام رساننده و کسانی که حافظ اسالم و
داعی هستند ،از همه خواسته شده که تحصیل علم کنند و خود نظر کرده حق
را به فکر و فهم خود دریافته و دانا به فرمانهای خدا و امر و نهی او باشند و
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همه باید باتقوی و صاحب اعتقاد باشند .دانا را بر نادان مقدم داشته ،یعنی دانا را
محترم گردانیده ،نه مزد مالی برای دانایی قرار داده که مردم به دانا مال بدهند
یا او را بیکار گذاشته خود مردم رنج کشیده نان آنها را مفت بدهند ،تعلّم باید
همه کس بکند و هر کس نکرده خود را محروم کرده و هر کسی کرده برای خود
کرده .از مردم نمیتواند اجرت بخواهد که :من برای خودم علم یاد گرفتهام و
کامل شدهام شما به من اجرت بدهید و خدمت بکنید .همچنین ،تقوی و اطاعت
خدا و اجتناب از محرمات و اعمال بد بر همه الزم است و همۀ بشر در این امر
برابرند .هر کس تقوی ورزیده محترم است و مکرم است ،لکن بر مردم منتی و
اجرتی ندارد ،برای خودش قرب به خدا پیدا کرده(.صص )۳۱ – ۳۲
بنا بر مذهب عامه و اهل سنت حکومت اسالمیه به طرز جمهوریت است،
یعنی باید عموم اسالمیانی که میتوانند مداخله در امور نداشته باشند ،یعنی
میفهمند که باید مرجع صالحی برای ادارۀ امور عامه باشد و میتوانند اظهار
عقیده کرده و اشخاص را تمیز داده و صالح و طالح را شناخته و اَ َص ّح را انتخاب
و اختیار کنند ،به عبارت دیگر شرایط انتخاب رئیس جمهور مسلمین را دارا
باشند .رئیس کل و قائممقام پیغامآور که رئیسی کل و پدر عموم بوده او را
انتخاب و معین نمایند و شکی نیست در این که اگر واقعاً میان اهل حل و عقد
و انتخاب کنندگان اختالف شد ،مدار بر اکثریت خواهد بود( .ص)۳۳
بنا به مذهب شیعه شخص اول را حضرت پیغمبر معین فرموده و او علی
علیهالسالم است و او بعد از خود امام حسن علیهالسالم و او امام حسین را ،و
هکذا او مابعد خود را تا دوازده نفر معین نمودند [ ]. . .اشکال این است که شیعه
منحصر میداند بعد از انبیا معصوم و امام منصوب از جانب خدا را به دوازده
نفر و میگوید عصری خالی از معصوم نمیماند .پس این موضوع که اسالم آخر
ادیان است و احکام آن تا آخر جهان باقی است و رئیس معصومی برای تمام دنیا
الزم است و دنیا از آن هیچگاه تهی نمیماند و آن هم پس از پیغمبر منحصر
به دوازده نفر است ،پس باید عمر جهان به اندازۀ عمر دوازده نفر کوتاه باشد
یا مطابق شود یا عمر دوازده نفر به اندازۀ عمر جهان دراز باشد ،اگرچه صد
هزاران سال باشد .شیعه چون به دوازدهم رسید قایل است که آن آخری مخفی
متولد شده و از ترس دشمنان غایب شده و در جهان است و از دیدۀ همه نهان
و قطبمدار زندگانی عالمیان و معین نیست چه وقت حاضر میشود و تصرف
میکند در امور عامه .به هر حال در هنگام غیبت او ناچار رئیس کلی الزم است
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که مرجع امور عامه باشد .خود ائمه فرمودند در مدت غیبت امام کسی که عالم
به احکام و عارف به حالل و حرام باشد و امین و عادل باشد ،جانشین امام است،
باید عموم بشر به چنین کسی رجوع کنند []. . .
از بزرگان یا کوچکان شیعه ندانستهام و ندیدهام کسی متعرض این مسألۀ
مهم شده باشد که آیا تشخیص و تعیین این که اشخاص کدام راست گفته و کدام
نه با کیست و چیست؟ گفتهاند رجوع کنید به اهل خبرۀ راستگو که اگر کسی
را تصدیق کردند مصدق است .لکن انسان متأهل عاقل اگر دقت کند خواهد دید
این جواب بر حیرانی میافزاید ،زیرا آیا یکان یکان افراد مردم رجوع به اهل خبره
کرده ،سلطان اسالم را معین کنند؟ به عالوه این مسأله را که باید به اهل خبره
رجوع کرد ،از که یاد بگیرد ،یعنی در خود این مسأله به که تقلید بکند و به چه
دلیل تقلید بکند ،بعد هر یک یک از عوامل اهل خبره را چگونه بشناسد؟ کسی
نگفته صفات اهل خبره چیست ،عوام چگونه تشخیص بدهند اهل خبره را؟ اگر
بگویی از مجتهد بپرسند ،یعنی از یکی از آنهایی که میگویند سلطان و جانشین
هستیم ،هزار مرتبه بر اشکال میافزاید( .صص)۳۳ – ۳۴
به هر حال ریاست کلیه اسالمیه به طوری که اهل سنت گفتهاند از امور
شرعیه نیست ،خالف سایر مذهب اینها یکی از مسائل شرعیه نیست که شخصی
یا اشخاصی پشت سر هم از جانب شرع معین شده باشد ،یا یکی معین شده تعیین
مابعد به او واگذار شده باشد .قطعاً آنچه ابوبکر کرد – بعد از خودش عمر را معین
کرد – از شرع چنین حقی به او داده نشده بود ،بلکه به مذهب اهل سنت شاید اصل
خالفت هم از جانب شرع نیست ،یعنی شرع حکم نکرده باید خلیفهای باشد.
پس هم از مذهب اهل سنت مطلقاً و در مذهب شیعه در زمان غیبت
امام تعیین چنین کسی برای ریاست عامل با خود مردم است .چنین هم باشد،
زیرا مداخلۀ یک نفر در ریاست او و وجوب تبعیت او بر مردم باید به اختیار و
رضایت مردم باشد ،یعنی خود گردن به حکم او نهاده و امور کلیه را به دست او
سپرده باشند .اخبار از غیر خداوند قهار جبار دانای به واطن و اسرار معنی ندارد،
بر میگردد به سلطنت قدرت و شمشیر و قاهریت و زور که مدتها در جهان
در میان عموم مردمان جاری بود ،بلکه االن هم هست مخصوصاً در میان قوم
نادان( .صص )۳۸ – ۳۹
***
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بررسی و نقد کتاب

محمد رضا قانون پرور*
ترجمهای تازه از گلستان سعدی
The Gulistan (Rose Garden) of Sa’di
Bilingual English and Persian Edition with Vocabulary
By Sheykh Mushrifuddin Sa’di of Shiraz
New English Translation by Wheeler M. Thackston
Bethesda, Maryland: Ibex Publishers, 2008, xi + 253 pp.

از نیمۀ قرن هیجدهم میالدی تا کنون نزدیک به بیست ترجمه انگلیسی
گلستان سعدی با بخشهایی از آن منتشر شده است .به طور کلی میتوان گفت
که اغلب این ترجمهها کم و بیش کوششهای نافرجامی بودهاند در برگردان
این کتاب که بیشک یکی از پرخوانندهترین آثار فارسی از زمان نگارش آن تا
* استاد مطالعات ایرانی در دانشگاه تکزاس (آستین).
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امروز بوده است .آشکارا ،برای فارسیزبانان سخن از اهمیت گلستان در تعلیم و
تربیت نوجوانان ،به خصوص تا حدود یک قرن پیش ،چیزی جز توضیح واضحات
نیست .جایگاه گلستان سعدی نه تنها در ادبیات فارسی بلکه در فرهنگ خاصه
و عامه ایرانیان چنان است که در واقع آن راهمواره سنگ محک دانش و
فرهیختگی عالمان میدانستهاند .شاید به همین سبب است که حتی بسیاری از
فرزندان فارسیزبانان مهاجر و ساکن در سرزمینهای دیگر جهان به دانشگاه راه
مییابند ،به سبب پیوندهایی که با فرهنگ و هویت تاریخی زادگاه خود دارند
به فراگیری زبان فارسی روی میآورند .روشن است که خواندن آثار شاعران
کالسیک بزرگ ایران ،از جمله سعدی و حافظ ،برای جوانان دورافتاده از ایران
به سادگی میسر نیست و نیاز به زمان و کوشش فراوان دارد .مشکل اصلی برای
آنان ،و نیر برای بسیاری دیگر از خوانندگان فارسیزبان امروزیی این آثار،
واژگان کهن و نامأنوس فارسی و نیز واژگان و عبارات عربی به ویژه در گلستان
سعدی است .از همین رو ،در مقایسه با دیگر ترجمههای انگلیسی گلستان،
وجه تمایز ترجمۀ ویلر ثاکستون شاید در این است که پی بردن به معنای
حکایتها ،شعرها ،وبه طور کلی مفاهیم ،مطالب و محتوای گلستان را برای همۀ
عالقمندان به این اثر جاودان ،اگر البته به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند،
آسانتر میکند.
همان گونه که مترجم در مقدمۀ کتاب یادآور میشود ،وی در برگردان
گلستان تالش چندانی برای وفادار ماندن به سبک ادبی و شگردهای زبانی
هم خود را صرف آفریدن ترجمهای نسبتأ روان
سعدی نداشته است و به جای آن ّ
و قابل فهم از کتاب کرده است .با این حال ،تا آن جا که امکان داشته استعارهها
وتشبیههای متن اصلی را نیز به صورتی که برای خوانندۀ انگلیسیزبان نامأنوس
نباشد به انگلیسی برگردانده است .برای نمونه ،میتوان به ترجمۀ ابیات زیر از
دیباچه گلستان نگاه کرد:
ف راش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد ،و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا
بنات نبات در مهد زمین بپرورد ،و درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق
در بر رفته ،و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کالله شکوفه بر سر نهاده،
وعصارۀ نالی به قدرت او شهد فایق شده ،وتخم خرمایی به ت ربیتش نخل باسق
گشته . . .
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He tells the custodian of the zephyr to spread a carpet of emerald,
and he orders the wet nurse of the springtime cloud to nurture
the daughters of the plants in the cradle of the earth .He clothes
the trees in the green raiment of leaves with the robe of spring,
and he places caps of blossom on the heads of the children of the
branches with the arrival of the vernal season .Through his powers
the nectar of the reed becomes superior honey ,and a date seed
turns into a towering palm through his nurturing.

 پروفسور ثاکستون چندان نگران این نیست که اشعار و داستانهای،به سخن دیگر
 برای او رساندن معنای.گلستان را در قالب وزن و قافیه به انگیسی برگرداند
 نمونه دیگری.گفتههای سعدی به خوانندۀ انگلیسی زبان خود کاری ارزنده است
:از ترجمۀ دیباچه دو بیت زیر است که در پی قطعۀ پیشین آمده است
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
که تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری
Cloud ,wind ,moon ,sun ,and celestial spheres—all are at work so
that
you may obtain a loaf of bread and not eat it in heedlessness.
And their heads are spinning and they are obedient :it is not fair
for you

not to be obedient.

مترجم در مقدمهای روشن و سودمند خود دربارۀ برگزیدن و ترجمۀ واژههای
کهن فرهنگی که گهگاه به سختی قابل برگردان به زبانهای دیگراند توضیحاتی
»،» «سالک،» «پارسا،» «درویش،میدهد و با توصیف واژههایی مانند «عابد
 نه بر گرفته از فرهنگهای اغلب-» و «صالح» معادل انگلیسی آنها را،«زاهد
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نارسای دوزبانه -بلکه بر اساس درک و فهم نسبتا کامل از هر دو زبان به خواننده
ارائه میدهد .در مورد شیوۀ بهرهجویی از نسخهها و ویرایشهای گوناگون
گلستان ،و ضرورت مقایسۀ آنها با یک دیگر ،مترجم به این نتیجه رسیده است
که تفاوتهایی که در این نسخهها و ویرایشهایشان دیده میشود ،از جمله در
نسخههای نفیسی ،ایرانپرست ،فروغی ،علی اف ،و دیگران ،تا آن حد نیست که
کار ترجمۀ اثر را برای مترجم دشوار کند.
از ویژگیهای کار پروفسور ثاکستون که ترجمۀ گلستان را ،به ویژه برای
انگلیسی زبانهایی که آشنایی ژرفی با زبان فارسی ندارند ا ّما عالقهمند به
خواندن دستکم بخشها یا حکایتهایی از این کتاب به زبان اصلی آن هستند،
مفهومتر و ّ
جذابتر کرده ،قرار دادن متن فارسی و ترجمۀ انگلیسی آن در
صفحات مقابل یکدیگر است .با چنین شیوهای ،کار مقایسۀ ترجمه با متن اصلی
برای خواننده و به ویژه خوانندۀ کنجکاو ،بسی آسانتر میشود .مترجم برای
تسهیل کار دانشجویانی که عالقهمند به آشنایی ژرفتری با این اثر کالسیک
زبان فارسیاند بخشهای سودمند دیگری نیز به ترجمه کتاب افزوده است
از جمله :فهرست نامهای آمده در گلستان همراه با شرحی کوتاه دربارۀ هر
یک ،کتابنامهای شامل فهرست نسخهها و چاپهای گوناگون کتاب ،فهرست
ترجمههای کامل گلستان یا گزیدههایی از آن به بیش از بیست زبان ،و نیز
فهرستی از کتابهایی که در شرح و تفسیر گلستان منتشر شده است .در پایان
این کتاب واژهنامۀ نسبتا جامعی از لغات فارسی و عربی که در گلستان به کار
رفتهاند آورده شده است.
پرفسور ثاکستون با بهرهجویی از آشنایی ژرفش با زبان فارسی و با تکیه
بر سالها تجربه در تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هاروارد ،ترجمهای
روشن و رسا از گلستان شیخ شیراز مصلحالدین سعدی در دسترس همۀ
عالقهمندان این کتاب قرارداده است ،به ویژه دانشجویان و مدرسان انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی.
***
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مهدی خلجی*
آخر زمان ایرانی

Abbas Amanat
Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism
London-New York ,I.B .Tauris+286 ,2009 ,xvi p.

در تاریخ ایران ،هیچگاه موضوع آخر زمان ،بهاندازۀ امروز به دلمشغولی و بحث
عمومی بدل نشد ،با آنکه از دوران پیش از اسالم تا کنون ،انتظار پایان جهان
مصلح عدالتگستر اشکال رنگارنگی از ادیان ،مذاهب ،فرق و حلقههای
و ظهور
ِ
دینی – عرفانی و حتی عرفی را در ایران پدید آورده است .این نکتۀ درستی
است که عباس امانت کتاب ،خود «اسالم آخر زمانی و تشیع ایرانی» را با آن
میآغازد .پژوهش دربارۀ آخر زمان اسالمی ،پيشينه و ريشۀ بلند و ستبری در
اسالمشناسی مدرن ندارد و بیشتر در دو دهۀ اخیر است که اسالمشناسانی
مانند دیوید کوک ( )David Cookو دیگران در این بارهپژوهشهای پردامنهای
به انجام رساندهاند .با این همه ،به دلیل آشنایی بیشتر اسالمشناسان با زبان
عربی و اسالم اکثریت که اسالم سنی است ،پیکرۀ پژوهش دربارۀ آخر زمان
شیعی – ایرانی سخت نزار و خرد است .کتاب عباس امانت را باید از نخستین
تالشهای جدی برای شناخت و تبیین نظری وجو ِه دگرگونشونده و نوشوندۀ
آخر زمانگرایی در بستر ِ
سنت ایرانی شمرد.
تعریف آخر زمانباوری را در فصل دوم این کتاب میتوان یافت .اگرچه در
ِ
سنت کتاب مقدس ،آخر زمان ،انکشاف حقیقت از طریق رؤیا و مکاشفه است،
آخر زمان به ندرت در ِ
سنت اسالمی چنین معنایی میدهد .امانت مینويسد
در واقعیت تاریخی ،آخر زمانباوری همۀ جنبشهای رستگاریبخش و تجارب
*پژوهشگر در موسسۀ مطالعات خاور نزدیک واشنگتن.
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نظریای را دربرمیگیرد که هدف آن تغيير اسالم رایج ،نظم سیاسی حاکم و
اخالق جامعۀ اسالمی است و با اعالم فرارسیدن دورۀ تازهای از ایمان ،رسالت
االهی نوینی را ادعا میکند .این تجارب که میتواند با عناصر آرمانشهری،
آخر زمانی و مهدویتباورانۀ منطوی در متون اسالمی برانگیخته و پشتیبانی
شود ،معموالً با رهبری فرهمند در عرصۀ تاریخی خود را مینماید .امانت در
تفاوت آخر زمانگرایی شیعی و سنی مینویسد معموالً آخر زمانباوری سنی
باوری پدیدآمده در سیاق شیعی خود را
معطوف به شریعت بوده ،اما آخر زمان ِ
خاص مابعد هزاره تعریف میکرده است.
نظم ِ
در گسست با شریعت و خلق ِ
در فصل نخست کتاب ،نویسنده به سابقه و روششناسی بحث دربارۀ آخر
زمان اشاره میکند .او نخستین آثاری را که در این زمینه ،در اواخر دهۀ شصت
سدۀ بیستم میالدی نشر یافته ،نام میبرد و دامنۀ بلند این کاوشها را حتی تا
هنر ،سینما و موسیقی بازمینماید .مسألۀ اصلی ،به نوشتۀ امانت ،آن است که
دیگر بحث و پژوهش دربارۀ آخر زمان ،کاری بیارزش ،حاشیهای و شرمگینانه
نیست و جایگا ِه مناسب خود را در پيکرۀ پژوهشهای دانشگاهی یافته است.
دیگر کسانی که به آخر زمان اعتقاد دارند یا نظا ِم فکری آنان آخر زمانی است به
چشم شیدایان سودازد ه نگریسته نمیشوند و آخر زمانانديشی دیگر تنها تعبیر
انقالبی خواستهای مردم فقیر و پابرهنه نیست .به دیگر سخن ،آخر زمانگرایی
در دهههای گذشته بسیار جدی گرفته میشود و در نتیجه پژوهش دربارۀ وجوه
و اشکال پیچیده و پنهان آن نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در همین فصل ،عباس امانت ،خواننده را با دشواریهای روششناسی در
تأویل
بودن منابع و مسائل
ِ
پژوهش آخر زمان آشنا میکند؛ دشواری نابسنده ِ
متن .او مینويسد مطالعات مربوط به هزارهگرایی و آخر زمانباوری ابزارها و
تکنیکهای خاصی را پدیدآورده که تا اندازۀ خأل متن را پر میکند و به پژوهنده
این امکان را میدهد که میان سطور را بخواند و از شیوۀ معمول خواندن
متن فراتر رود .با این حال ،فرهنگ های گوناگون شیوههای خاص خویش
را ابداع کردهاند .برای نمونه ،نهضت حروفیه به حروف و معنای رمزی آنها
باور داشت و در نتیجه متنها را بر اساس دستگاه رمزگانی حروف میخواند.
امانت باور دارد متون حروفیه را نمیتوان بدون توجه به این دستگاه رمزگانی
تأویل کرد .همچنین ،بسیاری متنها به ويژه از زمان صفویه به این سو را باید
بر اساس منطق تأویلی آخر زمانی خود خواند .او میانديشد گرچه تبیینهای
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جامعهشناختی و روانشناختی از باور آخر زمانی سودمند و روشنگرند ،نباید
آخر زمانباوری را به علل جامعهشناختی و روانشناختی فروکاست .امانت تأکید
میکند که تکرار و تداوم تعبیرهای آخر زمانی در برخی سنتها مانند یهودی –
يونانیمآبی ،ایرانی-شیعی و پروتستانتیسم آمریکایی تنها در پرتو جدی گرفتن
ِ
هرمنوتیک آخر زمانی فهمیده میشود.
نقش کانونی
در پيشگفتار اصلی کتاب ،نويسنده به تنوع گرایشهای شیعی از رویکر ِد
اشکال عرفانی و حلقههای صوفیانۀ پراکنده
رادیکال جماعت اسماعیلی الموت تا
ِ
در ایران و هند اشاره میکند و نیز به این دشواره که تعریف جامع و مانعی از
تشیع ،سودایی پردردسر است .کسی مانند همیلتون گیب ،گونهگونی مظاهر تشیع
را چنین تفسیر میکند که تشیع نامی و شعاری برای مخالفان حکومت مرکزی و
اسالم حاکم بوده است؛ از این رو ،پشت این نام ،هویتها و گرایشهای فرهنگی-
قومی رنگارنگی پنهان شده است .عباس امانت این تکثر جلوههای تشیع را به
حب اهل بیت
بسیار بودن صورتهای بیانی واقعیتی واحد تأویل میکند .از نگاه او ّ
حب
پیامبر کانون اصلی و مشترک گرایشهای شیعی است .با آنکه تفسیر این ّ
خود موضوع مناقشه و منازعهای ریشهای و درازدامن بوده ،اما تأکید اغلب وجوه
تشیع بر سوگنامۀ حسین ،نوۀ پیامبر و امام سوم شیعیان است .در تشیع دوازده
امامی افزون بر مایۀ تراژيک ،خونخواهی حسین ،سرچشمهای برای امید سیاسی
خون ستمگران را
نیز هست؛ ظهور امام دوازدهم که به انتقا ِم جدش قیام میکندِ ،
میریزد و حکومت عدل در جهان استوار میگرداند .بر این بنیاد ،تشیع دینی است
که به سختی میتوان سایه و سویۀ آخر زمانی را از آن دور داشت.
نویسنده آنگاه به سراغ روحانیت میرود؛ طبقهای که منافعی مشترک
آنان را به هم پیوسته است .روحانیت که مفسر فقهی و حقوقی اسالم است،
پیش از انقالب ،بر شبکۀ اجتماعی گستردهای چیرگی داشته و دستکم از
صفویه به این سو ،مشروعیتبخش نظام سلطنت بوده است .در دورۀ پایانی عصر
پهلوی است که روحانیت رادیکال میشود و انقالبی سیاسی را رهبری میکند
و سرانجام با تکیه بر نظریۀ والیت فقیه ،بر مسند حکومت مینشیند .عباس
امانت راز این رادیکال شدن را در اصالحناپذیری و مدرنناشوندگی نظام فقهی
میبیند .از نظر او ،اگر فقیهان میتوانستند به عزلت خود از واقعیت پایان دهند
و دستگاه فقه را با واقعیتهای دگرگونشوندۀ عصر جدید سازگار کنند ،نیازی
نهان نظری و
به رادیکال شدن نداشتند .رادیکالیسم پردهای بود که صد عیب ِ
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عملی فقیهان را میپوشاند .رادیکالیسم سیاسی ترفند و پناهگا ِه فقهیانی شد
که از اصالح و مدرنسازی فقه میگریختند .انزوای عقالنی و به حاشیه رانده
شدن سیاسی روحانیت در عهد پهلوی صدای تندروانی مانند آیتالله خمینی را
رساتر کرد .ناکامی روحانیت در پاسخ دادن به بحرانهای نظری و پرسشهای
ایران روزگار جدید در برابرش مینهاد ،روحانیت را
حقوقی ،اخالقی و فکری که ِ
به مخالفت با رژيم سیاسی شاه کشاند و بدانها مجال داد که او را مقصر همۀ
مشکالت تاریخی معرفی کنند؛ نه از آن رو که شاه پهلوی ،خودکامهای سرکوبگر
بود؛ بلکه با این شعار که وی با دین و ایمان مردم دشمنی میکرد.
روحانیت در بیشتر ادیان با هر چه نو و فراوردۀ تجدد شمرده میشد یا
مخالف بود یا با احتیاط برخورد کرد؛ چه در اسالم ،چه در کلیسای کاتولیک یا
ربیانی ،چه هندوئیسم برهمنی .تفاوت عمدۀ
پیوریتانیسم کالونی ،چه در یهودیت ّ
روحانیت شیعه با روحانیت دیگر ادیان آن است که در روزگار مدرن ،روحانیت
ادیان دیگر ،پا از سیاست پس میکشد و دعوی حکومت از سرش میافتد؛ اما
در مورد خاص روحانیت شیعه ،تازه در عصر جدید است که دعوی حکومتداری
میکند و ایدئولوژی انقالب را سامان میدهد .به باور عباس امانت ،انقالب تعریف
دوبارۀ بلندپروازیها و آرمانهای روحانیتی بود که با مقتضیات قدرت زمینی دولت
سازگاری نداشت و بل از در رقابت با دولت درآمده بود و در نهایت میخواست زمام
حکومت را به دست گیرد .از این رو روحانیت نیاز یافت خود را مدرن کند؛ نه تنها
سازمان که حتی پیام خود را .ایدئولوژی روحانیت به گفتۀ نویسنده کتاب آمیزهای
وامگرفته از انواع ایدئولوژیهای رایج در سدۀ بیستم بود.
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در کشاکش خصلتهایی باهمستیز به خود میپیچد :از یک سو ،مردم توهم نسبت
به ایدئولوژی و تبلیغات انقالب اسالمی از دست دادهاند و حاصل از دست رفتن
جوامع
این پندارها ،ترکیبی شده است از خودخواهی سودمحورانهای که ويژگی
ِ
استبدادی است و – به ويژه در میان طبقۀ متوسط شهری  -عطشی سیرابنشدنی
برای دریافت و تقلید سبکزندگی و مدهای رایج غربی و هر آنچه حکومت
اسالمی رسماً منع کرده است .از سوی دیگر ،در ایران سه دهۀ اخیر« ،دین عوام»
و «دین عجایز» ]دین پيرزنان[به شکل انکارناپذیری احیا شده؛ دینورزی تودهای
که سخت در آیینها و انگارههای تاریخی شیعه ریشه دارد ،اما ضرورتاً به کار پروژۀ
تشیع سیاسی نمیآید .ترکیب و تنازع این روندها آیندۀ تشیع در ایران را میسازد
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و بر اساس این تلقی از مذهب هویت ایرانی را دگرگون میکند.
امانت از جریان «روشنفکری دینی» و نمایندۀ شاخص آن عبدالکریم
سروش نیز یاد میکند و آن را مهم میخواند .با این همه ،روند کلی این جریان را
انتزاعی و تا اندازهای دور از واقعیتهای اجتماعی توصیف میکند و به ويژه نظریۀ
«بسط و قبض تئوریک شریعت» سروش را «ذاتگرا» و ناتاریخی میشمرد .وی
مینویسد عبدالکریم سروش به دیدگا ِه سنتی احیای دین در هر صد یا هزار سال
نزدیک میشود ،اما در آستانۀ آن میایستد؛ چون به جاودانهبودن پیام دین باور
ندارد و دین را بیشتر ساختی تاریخی میداند .البته شاید خو ِد عبدالکریم سروش
با این صورتبندی اخیر از دیدگاهاش چندان روی موافق نشان ندهد.
گرچه ،از نظر امانت ،همۀ این بحثهای نخبهگرایانه ممکن است در تعیین
سوی و سمت جمهوری اسالمی نقش بگذارند ،اما عامل اصلی تحوالت آینده
ِ
غلظت تحملناپذیر ایدئولوژی
تغییرات و گسستهای نسلی است که به رغم
اسالمی صورت میبندد .نسل جوان ایرانی به نظر میرسد در واکنش به سه دهه
سلطۀ ایدئولوژی اسالمی ،از همۀ ایدئولوژیها خود را رها میخواهد و از این
روست که میل وصفناشدنی به پیوستن به جهان دارد؛ میلی که در تقاضای باال
برای کاربرد اینترنت و نیز بهرهگیری از فرهنگ جهانی و خواست حقوق برابر
برای آدمیان و چندگانگی فرهنگی جلوه میکند.
سیر فصول کتاب از کل به جزء است؛ فصلها از طرح مباحث کلی نظری
دربارۀ آخر زمانگرایی و هزارهگرایی آغاز میشوند و سپس به طرح موضوعات
مشخصت ِر تاریخی میرسند؛ فصولی که اغلب پیشتر به شکل مقاله این جا و
آن جا منتشر شده بودند .فصل نخست «اضطرابهای آخر زمانی و امیدهای
هزارهگرایانه در ادیان رستگاریبنیا ِد خاورمیانه» عنوان دارد و اسطورۀ آخر
زمان را چونان پارادایمی برای ادیان منطقۀ خاورمیانه برمیرسد و پیوند آن
را با اسطورههای بنیادگذار دیگ ِر این ادیان مانند اسطورۀ پيدايش با مفاهیم
کانونی دیگر مانند عدل االهی میکاود .عباس امانت به اشکال عرفیشدۀ آخر
زمانیگرایی نیز میپردازد و شرحی دربارۀ اهمیت این مبحث در عصر نگرانیها
و بیثباتیهای دنیای جهانیشده یا پست مدرن میدهد.
از دیدگا ِه نویسندۀ کتاب ،مسیحاباوری آخر زمانی ،زمینی بارور برای
زایش ادیان تازه بوده است .پیام مسیح در فضای انتظارهای آخر زمانی پژواک
پیدا کرد .بدون چنین فضایی جهان یهودی-یونانیمآب امکان رویش نمیيافت.
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نه تنها دیانت مسیح زادۀ پارادایم آخر زمانی است که خود ،پشتیبان و تداوم
آن پارادایم نیز هست .اسالم و فرقههای آن ،از تشیع گرفته تا دیانت بهایی ،نیز
برآمده از این پارادایم هستند.
آخر زمانگرایی نیروی جادویی برای تغييرات اجتماعی است زیرا در
چشمانداز آخر زمانی همۀ رنجها و شرهای عالم انسانی بخشی از طرح االهی برای
پیشبرد تاریخ به سمت پایاناش – که خیر مطلق و عدل مطلق است – دانسته
میشود .تلقی آخر زمانی به بدیها و دردهای انسانی معنا میبخشد و چراغ امید
را در دل تاریکیها برمیافروزد .با این همه ،به گواهی تاریخ ،دیدگاههای آخر
زمانگرایانه در نظر و عمل پدیدآورندۀ قدرت مطلق و برانگیزانندۀ خودکامگیاند.
کتاب اسالم آخر زمانی و تشیع ایرانی منشوروار آخر زمانباوری را در
اشکال متفاوت خود برمیرسد؛ از نهضت نقطویۀ محمود پسیخانی ،معروف به
محمود عجم ،و حلقۀ ایرانی باطنی -دهری او ،کتاب روضه الشهدای حسین واعظ
کشفی ،کتاب بیان سید محمد علی باب و نقش آن در شکل دادن به نهضت
بابی ،مجادالت کالمی مجتهدان شیعی و مبلغان مسیحی در اوائل دوران قاجار،
ِ
مرجعیت
مرجعیت شیعه در تشیع دوران مدرن ،اجتهاد ،والیت فقیه و تحول
فقهی شیعی به قدرت سیاسی ،اصطالح «شیطان بزرگ» آیتالله خمینی و
دیونمایاندن آمریکا در مقام «دیگری» در انقالب اسالمی ایران و سرانجام مسألۀ
ِ
مهدویت در ایران معاصر ،همه موضوعاتی هستند که امانت به تفصیل دربارۀ آنها
پژوهیده و خواننده را قادر کرده است تا با گسستها و تداومهای جریانهای آخر
زمانی و مهدویتباورانه در بستر ایرانی-شیعی آشنا شود.
فصل آخر کتاب« ،سوداهای مهدوی در ایران معاصر »،رواج فراگیر و
بیسابقۀ مسألۀ مهدویت ،آیینها و اعتقادات پیوسته بدان را برمیرسد و از
اعتبار یافتن مسجد جمکران تا سرمایهگذاری دولتی برای نهادهای مذهبی،
مجالت و وبسایتهای مربوط به مهدویت سخن میگوید .از نظر امانت،
جریانهای آخر زمانی در تاریخ ،معموالً حرکتهای «براندازی» و ضد حکومت
ارزیابی میشدند و بنابراین ،تغییر در پارادایم مهدویتباوری از تعبیری برای
انتظار مخالفان حکومت به ابزاری ایدئولوژيک در دست حکومت نیازمند تبیین
است .نویسنده بر آن است که رواج دادن مهدویتباوری از سوی حکومت نشان
دهندۀ ناکارآمد بودن ادبیات انقالب و پایان یافتن ذخیره و انرژی آن برای بسیج
اجتماعی و نیز سرخوردگی عمومی نسبت به وعدههای انقالب است .ترویج و
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تبلیغ مهدویت شاید بتواند رشتۀ عواطف مردم را به روحانیت و حکومت آنها
بپیوندد و آنها را از بدل شدن به نیروی ضدحکومت بازدارد .به باور امانت،
روحانیت با وجود تجربۀ اجتماعی – سیاسی طوالنی بر خطاست اگر نداند
که عمر این بسیجگریها بر اساس شوراندن عواطف این چنینی کوتاه است
و نمیتوان برای مدتی بلند مردم را با شور غلیظ انتظار مهدی برانگیخت و
کاستیهای حکومتگری را این چنین پوشاند .در نتیجه مهدویتگرایی کنونی
که از سوی دولت و روحانیان محافظهکار ترویج میشود ،میتواند پیامدهایی
ناخواسته و پيشبینیناشده برای حاکمان داشته باشد.
در فصل آخر کتاب ،البته جای تحلیل متنبنیاد خالی است .در این فصل،
دوران احمدینژاد ،بیشتر بر پایۀ تعلیل جامعهشناختی
ایران ِ
شیوع آخرزمانباوری در ِ
جهان فکری
توضیح داده شده است .یکی از مشکالت پژوهش این دوره ،شناخت
ِ
آخر زمانیهای جدید از را ِه تحلیل و تأویل گفتار و نوشتار آنهاست.
اسالم آخر زمانی و تشیع ایرانی سرشار از تفطنهای باریکبینانه و استوار
بر پژوهشهای تاریخی نویسنده است و خواندن آن برای پژوهندۀ اسالم و به
ويژه تشیع ایرانی ناگزیر به نظر میرسد.
***
حسن متقی*
مهاجرت ایرانیان به اروپا؛ ریشهها و پیامدها
ویدا ناصحی بهنام
ایرانیان در مهاجرت بر اساس دو پژوهش جامعه شناختی
آلمان ،انتشارات فروغ 217 ،2009 ،ص

مسئله مهاجرت ایرانیان محدود به دوران پس از انقالب نیست .در سی و یک
سال گذشته ،در پی انقالب اسالمی و سپس جنگ ایران و عراق ،پدیدۀ مهاجرت
از ایران ابعاد گسترده و تازهای یافته است .اگر چه عوامل چنین مهاجرت
* جامعه شناس مرکز اجتماعی شهر ورسای.
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گستردهای را باید در حوزههای مختلف جستجو کرد ،اما بیتردید نه تنها دو
پدیدۀ انقالب و جنگ ،بلکه روند تحوالت جامعۀ ایران در این سالها نقش
مهمی در کوچیدن شماری بیسابقه از ایرانیان به کشورهای گوناگون جهان ،به
ویژه کشورهای اروپایی و شمال آمریکا داشته است .وضع مهاجران و مشکالت
گوناگونی که دامنگیر بسیاری از آنان شده است موضوع پژوهشهای گوناگون در
حوزۀ جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی قرار گرفته .برخی از پژوهشگران
خود مهاجرانی هستند که این پدیده را موضوع کار تحقیقی خود قرار دادهاند و با
تکیه بر تجربۀ خویش و نیز با بهرهجویی از آموختههایشان در حوزههای مختلف
علوم انسانی دریچۀ تازهای برای فهم بهتر پدیدۀ مهاجرت گشودهاند.
نویسندۀ کتاب که خود سالها تجربۀ تدریس و تحقیق در حوزۀ علوم
انسانی در ایران را داشته است در دو دهۀ گذشته در پاریس سکونت گزیده.
حضور و زندگی در پاریس و آشنایی با وضعیت مهاجرانی که به دالیل سیاسی
یا اجتماعی و فرهنگی ترک وطن کردهاند ،نویسندۀ کتاب را برانگیخته است تا
به بررسی جامعهشناختی وضع مهاجران ایرانی در فرانسه و انگلیس ،به ویژه دو
شهر پاریس و لندن پردازد .کتاب حاضر را که شامل یک مقدمه ،چهار بخش
و هفت فصل است ،باید حاصل پژوهشهای چندسالۀ وی در این زمینه شمرد.
چاپ کتاب در اروپا ناشی از موانعی است که در ایران برای انتشار نوشتههایی
از این نوع فراراه بسیاری از محققان و نویسندگان ایرانی قرار دارد.
اگر چه هدف کتاب بررسی پدیدۀ مهاجرت در سالهای گذشته است
ولی نویسنده برای آشنا کردن خواننده با تاریخچه چنین پدیدهای به بررسی
تجربۀ مهاجرت در دو قرن اخیر ایران میپردازد.
بخش اول کتاب مربوط به پدیدۀ مهاجرت ایرانیان از قرن نوزده تا آغاز
انقالب اسالمی اختصاص یافته است .درفصل نخست این بخش ،نویسنده دربارۀ
کانونهای فرهنگی و سیاسی برون مرزی ایرانیان و روشنفکران ایرانی ،چون
آخوندزاده ،طالبوف ،میرزا آقا خان کرمانی ،میرزا ملکم خان و سید جمالالدین
اسدآبادی ،به شرح فشردهای بسنده کرده است.
فصل دوم این بخش دربارۀ موج دوم مهاجرت از ایران است که از دوران
استبداد صغیر آغاز شد و تا آغاز دوران رضا شاه ادامه یافت .در این فصل،
نویسنده با اشاره به مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه ،وضع ایرانیان ،به
ویژه متفکران و روشنگران ایرانی را در کشورهای اروپا بر میرسد .فصل سوم
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به پدیدۀ اعزام دانشجویان ممتاز به غرب ،دالیل و چگونگی تشکیل نهادهای
دانشجویی در خارج ،و سرانجام دالیل ماندگاری برخی از آنان در کشورهای
محل اقامتشان ،اختصاص دارد.
در بخشها و فصلهای بعدی کتاب ،نویسنده به موضوع اصلی پژوهش
خود که مهاجرت پس از انقالب اسالمی است میپردازد و با بررسی زندگی
مهاجران ،الگویی برای آشنایی بیشتر با این گروه ناهمگون اجتماعی به دست
میدهد .به نظر نویسنده مهاجرت ایرانیان در دوران معاصر را میتوان به سه نوع
تقسیم کرد :سیاسی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی.
مهاجرت سیاسی :مرحلۀ نخست این گونه مهاجرت با نخستوزیری
بختیار آغاز شد و تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت .در این مرحله برخی از
بلندپایگان نظام سلطنتی و زمامداران حکومت و آشنایان به فرهنگ غرب که
دارای امکانات مالی نیز بودند ایران را به قصد اقامت در کشورهای غربی ترک
کردند .مرحلۀ دوم با پیروزی انقالب و استقرار نظام جمهوری اسالمی آغاز شد
و هنوز نیز همچنان ادامه دارد.
مهاجرت اجتماعی -فرهنگی :این موج از مهاجرت دربرگیرندۀ زنان،
پیروان ادیانی غیر از اسالم شیعی بود و از محدودیتها و تبعیضهای فرهنگی،
و مذهبی دوان انقالب و سختگیریهای نظام حاکم سرچشمه میگرفت .در
میان مهاجران فرهنگی -اجتماعی از آن گروه از دانشجویان ایرانی نیز باید نام
برد که پس از پایان دوران تحصیل در خارج به ایران باز نگشتند.
مهاجرت اقتصادی :این گونه مهاجرت در ابتدا شامل برخی از
سرمایهداران ایرانی بود که فضای ایران انقالبی را مساعد برای فعالیتهای مالی
و بازرگانی خود نمیدیدند و درعین حال از امکان مصادرۀ اموال و سرمایههای
خویش به دستاویزهای گوناگون بیم داشتند .با کاهش روزافزون بنیۀ اقتصاد
ایران و افزایش تدریجی درصد بیکاری ،برخی از خانوادههای طبقۀ متوسط ایران
نیز به این گروه از مهاجران پیوستند .توزیع جغرافیایی مهاجران نیز در فصل
چهارم کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش سوم کتاب  -فصلهای پنجم و ششم -حاصل پژوهشهای نویسنده
دربارۀ مهاجران ایرانی در پاریس و لندن آمده است .در فصل پنجم ،وی برای
تحقیق دربارۀ ایرانیان مقیم پاریس ،افزون بر بهرهجویی از آمار ،دادهها و پژوهشها
و نوشتههای موجود در این باره ،به مصاحبه با بیست تن از مهاجران ایرانی دربارۀ
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دالیل و نحوۀ مهاجرت آنان از ایران و وضعیت اقامت و کارشان در فرانسه پرداخته
است .فصل ششم کتاب به نتایج پژوهش نویسنده دربارۀ ایرانیان مهاجر در شهر
لندن اختصاص یافته است .مهاجرت ایرانیان به انگلستان به سالهای قبل از
انقالب بر میگردد که برخی از ایرانیان متمکن ،به ویژه بازنشستگان از مشاغل
دولتی یا خصوصی ،برای زندگی بهتر و یا برای نزدیک بودن به فرزندان دانشگاهی
خود به انگلستان مهاجرت کردند .این پژوهش در چارچوب یک طرح تحقیقاتی با
عنوان «دیاسپورا ،اسالم و جنسیت» انجام یافته است.
بخش چهارم کتاب به بررسی فرایند و چگونگی خوی گرفتن ایرانیان به
فضاهای تازه اختصاص دارد که به اعتقاد نویسنده آن را باید یکی از مهمترین
مراحل زندگی مهاجران دانست .در این مرحله است که آنان با دشواریهای
بسیار ،به ویژه در زمینۀ یادگیری زبان تازه ،یافتن کار مطلوب و تعلیم و تربیت
ی ارتباط با نوع مهاجرت
فرزندان خویش روبرو شدهاند .البته روند فرهنگپذیری ب 
و استقالل مالی افراد نیست .در باور ناصحی ،در مجموع ،بیشتر قریب به اتّفاق
مهاجران ایرانی را باید راندهشدگان از ایران کشورشان دانست یعنی مهاجرانی که
ناگزیر به ترک وطن شدهاند و نه به میل یا تنها به دالیل اقتصادی.
نکتۀ مهم دیگری که از پژوهشهای نویسنده بر میآید دگرگون شدن
نقشها و وظایف و تغییر روابط زنان و شوهران و والدین و فرزندان است .در این
مورد ،به نظر مؤلف کتاب ،بین نسل اول مهاجران ،یعنی کسانی که در سنین
بلوغ ترک ایران کردهاند ،و نسل دوم ،که شامل فرزندان به بار آوردۀ آنان در
جامعۀ تازه ،میشود تفاوتهای قابل مالحظه میتوان یافت .نسل اول به دلیل
وضع مبهم و نامطلوب زندگی و ناآشنایی با فضای تازه با مشکالت گوناگون
روبرو شدهاند .جالب آن است که در میان نسل اول مهاجران ایرانی زنان در
یافتن کار و خو گرفتن به محیط حرفهای به نظر موفقتر از مردان میرسند.
براین مشکالت باید تنشهای ناشی از دور بودن از شبکۀ خویشان و دوستان
در ایران را نیز افزود .سرانجام ،دشواری تربیت و آموزش فرزندان و تالش برای
حفظ و انتقال ارزشهای مختص جامعۀ ایران به نسل د ّوم و یافتن تعادلی بین
این ارزشها و ارزشها و هنجارهای مختص جامعۀ ایران را نیز باید در شمار
سایر دشواریهای مهاجرت دانست.
در تصور برخی از جوانان نسل دوم ،ایران سرزمینی اساطیری و افسانهای
است که وصف آن را یا از خویشان خویش شنیدهاند و یا در کتابها خواندهاند و
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نه یک مکان مشخص جغرافیایی .در تصور برخی دیگر از مهاجرانی که سالها از
ایران دور بودهاند ،ا ّما ،به نظر میرسد که ،به دالیل گوناگون ،تصویری ملموس و
خوش آیند از ایران برجای مانده باشد .با این همه ،برای برخی از اعضای این گروه
هم تص ّور بازگشتن و زیستن در ایران چندان واقعبینانه و خوشآیند نیست.
وسوسۀ بازگشت به ایران ،به اعتقاد نویسندۀ کتاب ،بیشتر گریبانگیر
مهاجران نسل ا ّول است که پس از ترک ایران کمابیش امیدوار بودند بهزودی به
«وطن» مألوف بازخواهند گشت .کشش این وسوسه ،ا ّما همواره یکسان نمانده
است .در دوران نخست بهتزدگی و دلتنگی و تنهایی در سرزمینی بیگانه ،امید
و وسوسۀ بازگشت به ایران برای بیشترین شمار مهاجران ایرانی طبیعتاً کششی
قابل توجه داشته است .به نسبت طوالنی شدن دوران مهاجرت به نظر میرسد که
این امید نیز به تدریج رنگ باخته باشد .به باور نویسنده ،ا ّما ،در سالهای اخیر به
دالیل گوناگون وسوسۀ بازگشت به ایران دستکم در میان برخی از مهاجران گهگاه
جانی تازه گرفته است .افزون براین ،با گسترش حیرتانگیز شبکههای گوناگون
اینترنتی و دیگر رسانههای ارتباطی در جهان ،بر رشتههای پیوند و تماس بین
مهاجران ایرانی با دوستان و خویشانشان در ایران به گونهای محسوس افزوده
شده است .به اعتقاد نویسنده ،با گسترش این گونه تماسها و ارتباطها ،مهاجران
ایرانی در معرفی ارزشها و ایدههای مرتبط با آزادی و دموکراسی به هممیهنان
خود ،به ویژه در سالهای اخیر ،سهمی قابل مالحظه داشتهاند.
نویسنده با پیوند زدن تاریخ و جامعهشناسی ،کتابی جذاب و خواندنی
در دسترس عالقمندان به پدیده مهاجرت قرار داده است .متدولوژی و الگوی
مورد بهرهجویی نویسنده نیز برای پی بردن به عوامل و پدیدههایی که کم و
کیف دنیای مهاجران ایرانی را تعریف میکنند میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
امید است ویدا ناصحی بهنام بتواند در چاپ بعدی این کتاب به ویژگیهای تازۀ
مهاجرت ایرانیان در سالهای اخیر نیز بپردازد.
***

