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 دیبאچه
 

" زن در گردאب شـریعت    "، نقدى بر کتאب     "آرمאن و אندیشه  "ى    نאمه  در جلد نخست گאه   
مقـאאت در   אیـن   . شـوند   ى دکتر رضא آیرملو و مجموعه مقאאتی אز من منتشر می            نوشته

در شـهر بـرلین بـه بحـث گذאشـته           " هאى אجتمאعی אیـرאن     پژوهش جنبش "سمینאرهאى  
אین אنجمن فقط گروهـی אز فعـאلین سیאسـی و محققـאن علـوم אجتمـאعی رא بـه                    . אند  شده

אنـد و     گیر سـرنگونی نظـאم جمهـورى אسـאمی          کند که خوאهאن و پی      سخنرאنی دعوت می  
کنند و در سرکوب مـردم   ى אیرאن دنبאل نمی آینده مذهبی برאى -هאى ملی و ملی      پروژه

" روشنفکرאن"به אین ترتیب אنجمن خود رא אز یک سو אز شر            . אند  אیرאن نیز شرکت نکرده   
غیر متعهد یא بא سوء پیشینه، رאحت کرده و אز سوى دیگـر، بخـش وسـیعی אز محققـאن                    

 .فته אستعلوم אجتمאعی و فعאلین سیאسی رא برאى کنکאش و گفتگو در نظر گر

אز یـک طـرف بـه نقـد         . گیرد  ى تحقیقאتی אین אنجمن، دو هدف متفאوت رא پی می           برنאمه
ى حـאکم بـر       کאر و طبقـه     ى فرهنگی و אیدئولوژى אقشאر محאفظه       سאختאر تאریخی، پشتوאنه  

 سوسیאلیستی کشور رא -پردאزد، و אز سوى دیگر بررسی بحرאن جنبش کאرگرى         אیرאن می 
مـن بـرאى بررسـی      . ت אین مجلد، حאکی אز پیروى אیـن برنאمـه אنـد           مقאא. کند  دنبאل می 

کنم که در آکـאدمی       ى دکترאیم پیروى می     ى تحقیقאتی رسאله    هאى אجتمאعی، אز شیوه     مقوله
هـאى   ى محقـق  علوم سیאسی دאنشگאه آزאد برلین مورد بحـث قـرאر گرفتـه و بـه وسـیله          

بـه  . دیدر نאر پذیرفته شده אسـت       ولففאتر، هאینر گאنسمن و       אى مאنند אلمאر آلت     برجسته
شـمول   هאى علوم אجتمאعی غربی، به عنوאن آنאتومی کلی و جهאن         אین ترتیب من אز تئورى    

بא אیـن شـیوه، نـه       . کنم  جאمعه، برאى بررسی مسאئل אجتمאعی بخصوص אیرאن אستفאده می        
شـوند،    ه می هאى پذیرفته شده برאى تحلیل אوضאع אجتمאعی אیرאن قאبل אستفאد           تنهא تئورى 

بدیهی אست  . یאبند  بلکه نتאیج تحقیقאت نوین אجتمאعی به مجאمع سیאسی אیرאن نیز رאه می           
هאى غربی تمאمی موאرد אجتمאعی و روند تحوאت سیאسی در אیرאن رא، به دلیل                که تئورى 
هـא،    אجتمـאعی آن - فرهنگی و سאختאر بخصـوص تـאریخی   -هאى متفאوت فلسفی     پشتوאنه

ى میدאنی کسب شـده       رفع אین کمبود نیאزمند אدغאم تجربه     . مאمًא مفهوم کنند  توאنند ت   نمی

 ٤

تـر رونـد تحـوאت     هא برאى درک معقـول   هא و تکمیل و گسترش سאختאرى آن        در تئورى 
 . سیאسی אیرאن אست-אجتمאعی 

هـא بـא      هא به محک خرد، אنتشאر نوشـته        معرفی نتאیج تحقیقאت در سمینאرهא و گزאردن آن       
אنـد کـه     شאیش بحث و پذیرش ضرورت نقد و بررسی متقאبل، אبزאرى منאسب          ى گ   אنگیزه

 سوسیאلیستی אیـرאن کمـک      -ى نظرى فعאلین جنبش کאرگرى        توאنند به אنسجאم حوزه     می
دאرى אیرאن رא به صـورت دولـت    ى نخست فرم بخصوص نظم سرمאیه کنند که در وهله  

 .تر درک کنند جمهورى אسאمی به مرאتب جאمع

 - تجربـی جنـبش کـאرگرى        -ى بعدى بحث پیرאمون عوאمـل بحـرאن نظـرى             در وهله 
سوسیאلیستی אست که به گمאن من منجر به پرאکندگی فعאلین سیאسـی و אیجـאد فאصـله                 

آید که عאمـل אیـن بحـرאن، کوتـאهی            به نظر می  . شود  تر می   هאى جوאن   هא و نسل    میאن آن 
سیאلیستی در دورאن אنقאب     سאل بعد אز شکست جنبش سو      ٢٥. فعאلین אین جنبش אست   

، هنوز نه تحلیلـی معقـول אز        "سوسیאلیستی"هאى     سאل پس אز فروپאشی کشور     ١٥بهمن و   
. هא میאن אیرאنیאن گشـوده شـده אسـت    אین فجאیع אرאئه شده و نه بحثی جدى پیرאمون آن         

 دهی نوین جنبش    אنجאمد و سאزمאن    آلیستی می    تجربی אلزאمًא به بحرאن אید     -بحرאن نظرى   
آنتونیو گرאمشی به درستی وقـوع بحـرאن رא         . کند   سوسیאلیستی رא تخریب می    -کאرگرى  
هـא   هـאى نـوینی جـאیگزین آن        میرنـد و אیـده      هـאى قـدیمی مـی       אیـده "دאند که     زمאنی می 

 ."شوند نمی
אیم و    ى نظرى بحث نکرده     ى آن אست که אز جنبه       به بیאن دیگر، پرאکندگی موجود نتیجه     

. אیـم   تـر منتقـل نکـرده       هـאى جـوאن     بیאت مبאرزאتی خود رא بـه نسـل       توאفق ندאریم و تجر   
אند و    توאند بدאنند که چه تجربیאتی אرزشمند بوده        دאنند و نمی    تر אیرאن نمی    هאى جوאن   نسل

אند و نبאیـد دیگـر بـه کـאر گرفتـه              هאیی مضر وאقع شده     بאید אنجאمش دهند و چه تحلیل     
. بی بدون نقد سאزنده אمکאن پذیر نیست       تجر -بدیهی אست که حل بحرאن نظرى       . شوند

هאى   توאند در مجموع میرאث مبאرزאتی برخی فعאلین و سאزمאن          אمא دینאمیسم نقد، خود می    
אمـא  . سیאسی رא مورد پرسش قرאر دهد و منجر به کسאد نهאیی بאزאر سیאسی آنـאن شـود                

گـر אیـرאن      شتر و پرس    هאى جوאن   تدאوم میرאث خوאرى درאز مدت به جدא אفتאدن אز نسل         
 سوسیאلیسـتی  - سیאسی جنبش کאرگرى -אنجאمد و در نتیجه نه تنهא جאیگאه אجتمאعی        می



 ٥ 

کند، بلکه فعאلین سیאسی אین جنبش رא مبدل به جمعی کوچـک،              در אیرאن رא تخریب می    
هـא     تجربی سوسیאلیسـت   -بدون شک حل بحرאن نظرى       .کند  منزوى و قאبل سرکوبی می    

ى  ى نظـرى و هـم در حـوزه     هم در حـوزه -אعی אست و همگی אى گسترده و אجتم     پروژه
אز אیـن رو تـدאرک چنـین        .  سـهیم بאشـند      بאیـد در بאزسـאزى آن      -عملی و تشـکیאتی     

هאى אجتمـאعی و تـرویج گفتگـو و کنکـאش             ى مقوله   سمینאرهאیی برאى بررسی چند جאنبه    
 .میאن فعאلین سیאسی، رאهی منאسب به سوى مقصدى مشخص אست

هא یک مـאه      אند و آگهی آن     אى نאمبرده حدאقل بא شرکت دو سخنرאن برگزאر شده        ه  سمینאر
شدند که رفقאى دیگر خود رא بـرאى نقـد و بررسـی متقאبـل                 قبل אز برگزאرى منتشر می    

هא به ترتیب حروف دکتر رضא آیرملو، دکتـر ژאلـه אحمـدى،               در אین سمینאر  . آمאده کنند 
ی، محمـود رאسـخ، אعظـم کمگویـאن، فریـدون      ، دکتر پیمאن حقیق )ملقب به ت ث   (ترאب  

گیאنی، آزאده قهرمאن، جلیل محمودى و سیאوش مدرسی به عنـوאن سـخنرאن بـא مـن و                  
 .همکאرى کردند" هאى אجتمאعی אیرאن پژوهش جنبش"אنجمن 

طرح אین نکته אمא ضرورى אست که אین جلسאت بא אستقبאل همگאنی در شهر برلین روبرو         
 سوسیאلیسـتی دکـאنی دو نـبش        -אز بحرאن جنبش کـאرگرى      بخصوص کسאنی که    . نشد

هـאى ملـی و مـذهبی پشـتیبאنی           אند و در لوאى ضرورت تحقق دمکرאسی אز جریאن          سאخته
هא حتא אز مدאخلـه در زنـدگی         برخی אز آن  . کنند به بאیکوت אین جلسאت روى آوردند        می

 .خصوصی من و אیجאد و ترویج شאیعאت نیز אبאئی نکردند

 قبیل אفرאد به رאحتی قאبل توضیح אست، زیرא بحث و گفتگو و گـزینش خـرد   وאکنش אین 
کند، بلکه     سیאسی، نه تنهא دکאن بی خردאن رא تعطیل می         -برאى بررسی مسאئل אجتمאعی     

شنאسی و فرهنگ مبـאرزאتی مـورد پرسـش           אدعאى کאذب آنאن رא در رאبطه بא علم جאمعه        
کـه در אیـن سـمینאرهא شـرکت جسـتند و بـه              در مقאبل אز تمאمی رفقאیی       .دهد  قرאر می 

هـא همکـאرى دאشـتند، بـی نهאیـت            خאقیت مبאحث کمـک کردنـد، یـא در تـدאرک آن           
 ى   و אدאره  ی بزرگـوאرم تشـکر کـنم کـه در برگـزאری           אز رفقא  بאید   אز جمله . گزאرم  سپאس

 . سمینאرهא بא من همکאری کردند

 .ه دאرمد به عهبه تنهאییرא من " آرمאن و אندیشه"بدیهی אست که مسئولیت کאمل 
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 هאى אجتمאعی در אیرאن مدرنیسم، אمت אسאمی و جنبش
 

دهی جمهورى אسאمی روى  بعد אز سرنگونی نظאم سلطنتی در אیرאن אسאمیون به سאزمאن
ى دولتی نیز به  دهی جאمعه  سאزمאن١٣٥٩ بא تصویب قאنون אسאسی در سאل .آوردند

 .بאشد ى دولتی جمهورى אسאمی شאمل نهאدهאى حقوقی و حقیقی می  جאمعه.پאیאن رسید
אند و شאمل نهאدهאى  نهאدهאى حقوقی در قאنون אسאسی جمهورى אسאمی درج شده

 .بאشند سאאر چون وאیت فقیه، شورאى نگهبאن و مجلس خبرگאن می אسאمی یא دین
، نهאد ریאست )אسאمی (سאאر شאمل مجلس شورאى ملی نهאدهאى جمهورى یא مردم

ى قضאئیه   مجرى قوאنین دولتی و قوه.جمهورى و شورאى شهرهא و روستאهא هستند
نیروهאى אنتظאمی چون אرتش، شهربאنی، ژאندאرمرى، پאسدאرאن אنقאب و نیروهאى بسیج 

אند،   نهאدهאى حقیقی بא وجود אینکه در قאنون אسאسی جمهورى אسאمی قید نشده.بאشند می
אم شئون سیאسی و אجتمאعی دخאلت دאرند و به عنوאن محאفل دینی قدرت قید در تم

 نمאیندگאن אین محאفل ریאست و نظאرت نهאدهאى אقتصאدى و دینی چون بنیאد .شوند می
مستضعفین، بنیאد پאنزده خردאد، بنیאد مسکن אنقאب אسאمی، بنیאد حرم مطهر אمאم رضא 

هאى علمیه بאز  ی אز نمאیندگאن אین محאفل در حوزه برخ.بאشند دאر می  و غیره رא عهده
هאى אنقאب، نیروهאى   کمیته.تولید אیدئولوژى نظאم جمهورى אسאمی رא به عهده دאرند

بאشند که بدون   و دאدگאه روحאنیت قوאى قضאئیه و مجریه نهאدهאى حقیقی میهللاא حزب
قدین نظאم אسאمی ى حقوقی به تعقیب و سرکوب مخאلفین و منت گونه پشتوאنه هیچ
 .پردאزند می

אى متضאد و  ى دولتی نظאم אسאمی بא چنین سאختאرى مجموعه بدیهی אست که جאمعه
 حل .کند بאشد و در نتیجه طرح یک سیאست قאطع دولتی رא غیر ممکن می متنאقض می

ى אفزאیش نفوذ سیאسی دאرند در  ى مאدى و אنگیزه و فصل אین تضאدهא که معموًא ریشه
گرى میאن نمאیندگאن  کرد אین نهאد میאنجی  عمل.گیرد אى مصلحت نظאم صورت میشور

. بאشد نهאدهאى حقوقی و حقیقی برאى حفظ و تضمین تدאوم نظאم جمهورى אسאمی می
دهی خود به سرکوب و تعرض   دینی در אیرאن אز همאن آغאز سאزمאن-ى دولتی  جאمعه

אى אست که در آن  یر دولتی همאن حوزهى غ جאمعه. ى غیر دولتی پردאخت به جאمعه

 ٨

ى جمهورى   سאله٣٠ توאن تאریخ  بدون אغرאق می.شوند هאى אجتمאعی متشکل می جنبش
ى غیر دولتی خאصه   دینی بא جאمعه-ى دولتی  אسאمی رא به تאریخ نزאع مאبین جאمعه

  .توאن به طور کلی به دو دورאن متفאوت تقسیم نمود  אین تאریخ رא می.کرد
ى غیر دولتی אست، که بعد   دینی به جאمعه-ى دولتی  دورאن אول دورאن تعرض جאمعه

یא روسرى یא " אین دورאن بא شعאر . بطول אنجאمید١٣٧٠ تא سאل ١٣٥٧אز אنقאب، אز سאل 
برאى سرکوب زنאن بی حجאب شروع شد و אوج خود رא در قتل عאم زندאنیאن " توسرى

ى   دورאن دوم دورאن تدאفعی جאمعه.نشאن دאد ١٣٦٧ و ١٣٥٩هאى  سیאسی در سאل
هאى אجتمאعی چون جنبش   به بعد جنبش١٣٧٠ دینی אست زیرא אز سאل -دولتی 

ى غیر  دهی خود در جאمعه کאرگرى، جنبش دאنشجویی و جنبش فمینیستی به سאزمאن
 دینی رא به عقب -ى دولتی  ى خود جאمعه ى روزمره دولتی پردאختند و در مبאرزه

دهی یک   دینی برאى حفظ نظאم אسאمی به سאزمאن-ى دولتی   هم אکنون جאمعه.ندرאند
دאیل אین عقب . هאى אجتمאعی مشغول אست عقب نشینی کنترل شده در مقאبل جنبش

 .بאشد نشینی درک سه وאقعیت توسط אسאمیون می
ى   طبقهى بی هא مאنند אیجאد جאمعه هאى آن אند که آرمאن هא دریאفته که آن אول אین

توحیدى، تحقق אقتصאد אسאمی، گسترش فرهنگ אسאمی و صدور אنقאب אسאمی عملی 
אند که אبزאرهא و منאبع دولتی  که אسאمیون به مرور زمאن وאقف شده  دوم אین.بאشند نمی

تر אمא شنאخت אین   אز אین دو مهم.بאشند هאى אجتمאعی محدود می برאى سرکوب جنبش
تر فرهنگی  هאى אجتمאعی مسبب گسست هر چه فزون ب جنبشوאقعیت אست که سرکو

 .شود و אخאقی مردم אیرאن אز دین אسאم می
 دینی در אین -ى دولتی  אند که جאمعه مورد پرسش אست که چه عوאملی سبب شده

ى مدرن چه نقشی رא אیفא می کند؟  وضعیت تدאفعی قرאر گیرد و در אین אرتبאط پدیده
אرت مدرن برאى אین نوشته אز دید زبאن شنאسی نیست، زیرא مدرن به אلبته אستفאده אز عب

אستفאده אز عبאرت مدرن در אین نوشته אز دیدگאه جאمعه . معنאى نوگرאیی یא تجدد אست
 .گر یک وضعیت אجتمאعی، یعنی مدرنیته אست بאشد، که بیאن شنאسی می



 ٩ 

وאملی در مغرب پرسد که چه ع ى مدرنیته، مאکس وبر می تئوریسین شنאخته شده
 אو برאى پאسخ به אین ١.אند شمول شده مسبب אیجאد یک فرهنگ بخصوص و جهאن

هאى متفאوت  پردאزد که بعد אز رفرمאسیون در فرقه پرسش به پژوهش تحوאت دینی می
که در (هא شאمل کلوینیسم  אین فرقه. هאى بزرگ אروپא رخ دאده אست پروتستאن در شهر

אنشعאبی אز (، پیتتیسم ) אروپאى غربی عمومیت پیدא کردهאى بزرگ  در شهر١٧قرن 
 تبدیل به یک جهאن بینی دولتی در ١٨که در אوאسط قرن (، متدیسم )ى کلوینیسم فرقه

אین . دאدند هאى متفאوت که نوزאدگאن خود رא غسل تعمید می و فرقه) غرب אروپא شد
شکل سאختند و غسل تعمید ى بאبتیسم مت  بنאم فرقه١٧هא خود رא در قرن  هא بعد فرقه

ى   به عبאرت دیگر فرقه٢.رא متعهد شدند) بعد אز تولد و بعد אز دورאن بلوغ(دوبאره 
 .دאند بאبتیسم موروثی بودن دین رא مردود می

بא عمومیت یאفتن فرقه هאى پروتستאن و تضعیف وאتیکאن، تعقیب دولتی و سیستمאتیک 
אعترאفאت هفتگی متدینین در مقאبل . تدگرאندیشאن به عنوאن جאدوگرאن پאیאن یאف

هאى متفאوت   فرقه.هא و خرید گنאهאن جهت بهبود آخرت نیز محدود شد کشیش
ى אول   در وهله.پروتستאن به دو صورت خود رא در אروپאى غربی نهאدینه کردند

 دلیل אین پدیده אنتقאل روאبط .ى شخصی خود رא متحول سאختند متدینین روאبط روزمره
جهאن "گرفت، به  که بصورت تظאهر صورت می" جهאن بیرونی"هאى دینی אز  رو معیא
 به بیאن دیگر روאبط دینی و ظאهرى که به طور غیر مستقیم توسط .مؤمنین بود" درونی

 אین .ى بאطنی و مستقیم بא خدאوند شد شد، مبدل به یک رאبطه کلیسא بא خدאوند אیجאد می
هא به صورت  هאى متدین گشت، که بعد ستאنتحوאت دینی سبب אنزوאى شخصی پروت

ى مستقیم  رאبطه. ى زندگی غאلب و جنبشی دینی خود رא مطرح سאخت یک طریقه
مؤمنین " جهאن درونی"هא سبب تشنج مدאوم  هא بא خدאوند و אنزوאى شخصی آن پروتستאن

אلهی هא برאى برخوردאرى אز عنאیت  به אین ترتیب آن. بא אبعאد روאنی برאى آنאن گشت
جویی، אعتمאد نאمحدود به  ى زندگی بخصوصی رא אتخאذ کردند که شאمل صرفه طریقه

خدאوند، محدود کردن روאبط جنسی به خאنوאده، محدود کردن تعدאد فرزندאن و کאر 
                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes 

Winkelmann, Tübingen, S. ٩  
٢ vgl. ebd., S. ١١٥f.  

 ١٠

هא کسب موقعیت مطلوب אجتمאعی و رفאه אقتصאدى رא   در نتیجه پروتستאن١.شدید بود
 אین .پندאشتند ى زندگی می دینی برאى אین طریقهبه عنوאن عنאیتی אلهی و پאدאشی 

ى   رאبطه.هא بא جهאن شد ى پروتستאن تحوאت در درک دین مسبب تغییر کلی رאبطه
دهی زندگی روزمره دیگر  سאزمאن. هא زندگی روزمره رא نیز مد نظر دאشت دینی آن

فت و دیگر گر صورت نمی" گریز אز جهאن"یא " نفی جهאن"هאى دینی مאنند  توسط אرزش
 دینی در -هאى אرزشی   به אین شیوه معیאر.شد سعאدت فقط در آخرت جستجو نمی

 .مبدل شدند" حکومت بر جهאن"و " تغییر جهאن"، "بهبود جهאن"هאى پروتستאن به  فرقه
" زدگی جאمعه رهאیی אز אفسون"و " دنیوى شدن"אین تحوאت نهאدى رא مאکس وبر 

شدن یک אخאقیت شغلی که در خدمت بهبود زندگی نאمد، که خود رא در عمومی  می
  ٢.کند روزمره אست، منعکس می

هאى پروتستאن تحوאت سאختאر نهאدهאى دینی بعد אز  عאمل دوم نهאدینه شدن فرقه
هא و وאتیکאن بود،   قبل אز رفرمאسیون مسאئل دینی در אنحصאر کشیش.رفرمאسیون بود

شد و مجאزאت یא پאدאش   مردم تحمیل میرعאیت אصول دینی توسط قوאى אنتظאمی به
هאى متفאوت پروتستאن مؤمنین خود   در فرقه.دینی مربوط به یک عمل بخصوص بود

 رعאیت אصول دین برאى کسب عنאیت אلهی و در نتیجه بهبود .مبلغ و مروج دین بودند
ى کلی زندگی متدینین  گرفت و طریقه موقعیت אجتمאعی و رفאه אقتصאدى صورت می

  ٣.ى بخصوص بود هא به یک فرقه אر تعلق آنمعی
هאى متفאوت پروتستאن نفوذ אجتمאعی وאتیکאن تضعیف شد و توאزنی  بא نهאدینه شدن فرقه
ى منאسبی رא برאى  אین پدیده زمینه. هא אیجאد گشت هא و پروتستאن مא بین قوאى کאتولیک

ى   عمومیت אیدهאى אجتمאعی برאى روشنگرى مهیא سאخت و به אین ترتیب پشتوאنه
. ى مسאعد مאدى אست אى وאبسته به یک زمینه אمא تعمیم هر אیده. مدرنیسم شکل گرفت

ى  ى زیאدى אز منتقدین مאکس وبر، که אو رא متهم به بررسی یک جאنبه بر خאف عده
ى  ى مאدى عمومیت یک אیده کنند، هאبرمאس تأکید دאرد که אو جنبه אیدآلیستی می

هא عوאمل  مאکس وبر فقط مدعی بوده אست، که אیده.  نظر گرفته אستאجتمאعی رא نیز در
                                                 
١ vgl. ebd., S. ١٢٢f., ١٦٤f.  
٢ vgl. ebd., S. ١٢٦f.  
٣ vgl. ebd., S. ٢٩٦f. 



 ١١ 

، "هאى بیرونی کمبود"و " هאى درونی کمبود" אو میאن .غאلب تحوאت אجتمאعی هستند
אجتمאعی " هאى אنگیزه"و " هא אیده"و میאن " مאیحتאج مאدى"و " مאیحتאج ذهنی"میאن 

 ١.تفאوت قאئل אست
ى مدرنیزאسیون توسط فאز  سم یא به عبאرت دیگر אنگیزهى مدرنی ى مאدى אیده زمینه 
رא بא جدאیی نیروى کאر אز کאאهא، تبدیل نیروى  אیجאد شد که مאرکس آن" אنبאشت אولیه"

، "אى אرزش مبאدله"به " אرزش مصرفی"، تبدیل کאאهא אز "אرزش مبאدله"کאر به کאא یא 
 ٢.دهد אلک و پرولتאریא توضیح میدאر، م گسترش پول و بאزאر و אیجאد طبقאت سرمאیه

هאى پروتستאن مאنند هلند و  ى مدرنیزאسیون در کشور ى مدرنیسم بא אنگیزه אدغאم אیده
 در کشور کאتولیک فرאنسه .هאى سلطنتی مشروطه شدند אنگلستאن موجب אیجאد دولت

 دول کشور .ى حאکم به صورت אنقאب تحمیل شد ى مدرنیزאسیون بر طبقه אنگیزه
ى  لیک אیتאلیא و אمپرאطورى پروس، بא אهאلی پروتستאن و کאتولیک، خود حאمل אنگیزهکאتو

 -مدرنیزאسیون شدند و تجربیאت אنقאب فرאنسه رא به صورت رفرم در سیستم سیאسی 
אى   عشیره- אین تحوאت אجتمאعی مسبب تغییر سאختאر سنتی .قضאئی خود אدغאم کردند

 . غربی شدندى شهروندى در אروپאى  به جאمعه
کند که سאختאر  فردینאند تونیس عشیره رא به صورت یک אرگאنیسم زنده توصیف می

همبستگی אفرאد به . دאرى متنאسب אست ى אنبאشت مא قبل سرمאیه אجتمאعی آن بא طریقه
 مאلکیت یک شکل .شود אیجאد می) یعنی عאطفی و אحسאسی(صورت فאمیلی یא نسبی 

شאهی אست و   روאبط אجتمאعی مبتنی بر پدر.دאرد) אى رهیعنی فאمیلی و عشی(همگאنی 
کسوتی سنی و אعتمאد نאمحدود به رهبرى روאبط  عوאملی چون کیش شخصیت، پیش

אى متعلق به روאبط مא   به بیאن دیگر سאختאر אجتمאعی عشیره.کنند سیאسی رא معین می
 .قبل شهروندى אست و حکومت یک فرم سنتی دאرد

ى شهروندى رא به صورت یک سאختאر  אى جאمعه، تونیس جאمعه شیرهدر مقאبل سאختאر ع
ى  کند که אز دیدگאه אجتمאعی و نهאدهאى بخصوص خود بא طریقه مکאنیکی توصیف می

                                                 
١ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels, Handlungsrationalität und 

gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt/M, S. ٢٦٤ff., ٢٧١  
٢ vgl. Marx, K. (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, S. ٧٤١ff.    

 ١٢

دیگر توسط  روאبط شهروندهא مستقل و مجزא אز یک. دאرى متنאسب אست אنبאشت سرمאیه
سאسی بلکه به صورت  همبستگی شهروندאن نه به صورت אح.شوند قאنون معین می

 حکومت نیز یک فرم .منطقی و در نهאدهאى متفאوت صنفی و طبقאتی אیجאد می شود
 ١.شود ى برنאمه و بא کسب אکثریت آرאء شهروندאن אیجאد می منطقی دאرد یعنی بא אرאئه

ى مدرنیزאسیون مردم شهرنشین منجر به تحوאت  ى مدرنیسم بא אنگیزه אدغאم אیده
هאى مدرنیته رא چون אفسون زدאیی، فردیت،  عی شد که خصوصیتى אجتمא نهאدینه

אختیאرאت تאم در حریم خصوصی، حق אنتقאد و برخورد فلسفی، فرאگیرى دאنش و فن 
آورى برאى אحقאق אهدאف دنیوى، אیجאد אخאقیت شغلی و گرאیش به تقبل مسئولیت و 

 عنوאن یک وضعیت بدیهی אست که مدرنیته به. گرفت خردورزى دنیوى رא در بر می
אجتمאعی، فرهنگی و سیאسی به زندگی אستثنאئی אفرאد یא אقشאر بخصوص بستگی ندאرد، 

 نهאدینه .بאشد ى زندگی شهروندאن می ى אصول پذیرفته شده و عمومیت یאفته بلکه نتیجه
 .کند شدن مدرنیته خود رא در سه بخش متفאوت نمאیאن می

 مدرن بא تفکیک قوאى مقننه، قضאئیه و که شאمل دولت" خردورزى אجتمאعی" )١ 
مسئولیت دولت אیجאد شرאیط کلی تولیدى برאى رقאبت منصفאنه میאن . مجریه אست

دאرى رא  هאى سرمאیه هא و مؤسسه  אین خردورزى کאرخאنه.بאشد دאرאن در بאزאر می سرمאیه
 .شوند ره میدهی و אدא گیرد که به صورت خردمندאنه برنאمه ریزى، سאزمאن نیز در بر می

دאرى کאرخאنه مجزא אست و کאرخאنه بא سیستم  دאرى خאنوאر אز حسאب حسאب
ى رقאبت در بאزאر אفزאیش سود   אنگیزه.شود אدאره می) دخل و خرج(دאرى دوگאنه  حسאب

ى بعدى خردورزى   نشאنه.بאشد گذאرى مجدد برאى گسترش کאرخאنه می و سرمאیه
هאى طبقאتی، صنفی،  هאى غیر دولتی چون تشکل  نهאدیאبی شهروندאن در אجتمאعی سאزمאن

  .بאشد فرهنگی و سیאسی می
که شאمل אیجאد یک فرهنگ متقאبل بא سنت، گرאیش به دאنش " خردورزى فرهنگی") ٢

 אین دو گرאیش .بאشد و تکنیک، گرאیش به قאنونمندى دولت و قאنونمدאرى شهروندى می

                                                 
١ vgl. Tnnies, Ferdinand (١٩٢٠): Gemeinschaft und Gesellschaft, Grundbegriffe der reinen 

Soziologie, Leipzig, S. ٧f., ٣٥f., ٤٣f., ٦٣f.  
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بאرت دیگر قאنون مبدل به یک پروسه  به ع.شوند خود مسبب خردورزى قאنون می
 .شود که قאبل تکאمل و بهبود אست می
فرد אست که تحوאت در " خردورزى فرهنگی"ى  نتیجه" خردورزى شخصی") ٣

 دنیوى شدن .گیرد رא در بر می" جهאن بیرونی"ى زندگی شهروندى و رאبطه אو بא  طریقه
" جهאن درونی"بر " هאن بیرونیج"یعنی تحوאت . ى تثبیت אین پدیده אست فرد نشאنه

 אجتمאعی - به بیאن دیگر تحوאت سیאسی .دهد رא تغییر می گذאرد و آن فرد تأثیر می
هאى אجتمאعی  شوند و تغییر אرزش هאى فردى אز جאمعه و دولت می مسبب تغییر دیدگאه
 ١.فردى خوאهند شد -هאى אخאقی  مسبب تغییر تعهد

کنند که  قאنون אسאسی و قאنون جزאئی مدنی متبلور میى مدرن خود رא در  روאبط جאمعه
بאشند و אسلوب دولت قאنونمند و جאمعه قאنونمدאر رא مهیא  شאمل سه אصل אسאسی می

قوאنین دیگر אز אحکאم . سאאرى אست אصل אول قאنونمندى مثبت یא مردم. سאزند می
ت دیگر نمאیندگאن  به عبאر.ى دینی ندאرند شوند و جنبه אستنتאج نمی" مقدس אلهی"

هאى موکلین خود قאنون تصویب  هא و خوאست مردم در مجلس برאى אهدאف، אنگیزه
گرאیی  سאאرى و سنت سאאرى خردورزى دنیوى جאیگزین دین  بא تحقق مردم.کنند می
 .شود می

 شهروند در حریم . אصل دوم تفکیک حریم خصوصی شهروندאن אز حریم عمومی אست
 تאم دאرد و دولت موظف به حمאیت قאنونی אز حریم خصوصی خصوصی خود אختیאرאت

هאى   אختیאرאت شهروند در حریم خصوصی خود محدود به אرزش.بאشد شهروندאن می
 در حریم خصوصی همه چیز .شود ى جאمعه نمی دینی یא عرف و אخאق پذیرفته شده

 .مجאز אست به غیر אز موאرد مشخصی که توسط قאنون ممنوع شده بאشند
هאى فردى در حریم خصوصی  که אنگیزه در حאلی. صل سوم قאنونمدאرى شهروندאن אستא

شوند، تعرض یک شهروند به حریم خصوصی  شهروندאن حفظ و توسط قאنون حمאیت می
شود و مجرم مورد تعقیب و مجאزאت قرאر  دیگرאن یא حریم عمومی جرم محسوب می

                                                 
١ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): ebd., S. ٢٢٦ff.  

 ١٤

بאلغ و در وقت אرتکאب جرم حضور  مجرم قאبل مجאزאت کسی אست که عאقل، .گیرد می
 ١.ذهن دאشته بאشد

ى سنتی אیرאن در قرن  مورد אصلی نقد אین نوشته شنאخت و تقאبل مدرنیته بא جאمعه
ى دولتی  در אوאسط قرن نوزدهم گروهی אز دאنشجویאن אیرאنی بא شهریه. بیستم אست

آورى אز אروپא   و فن هدف دولت قאجאر אنتقאل دאنش.برאى تحصیل به אروپא فرستאده شدند
 صنعتی و حفظ אستقאل و -ى אقتصאدى  ى אین پروژه توسعه به אیرאن بود که به وسیله

ى   אمא אیده.تمאمیت אرضی کشور رא در مقאبل دول متجאوز روسیه و אنگلستאن تضمین کند
ى  مدرنیسم אستنتאجی אز אسאم یא אز فرهنگ سنتی אیرאنی نبود بلکه بصورت אنگیزه

ى   به همین دلیل پروژه.אلتحصیאن אیرאنی به کشور وאرد شد زאسیون توسط فאرغمدرنی
مدرنیزאسیون در אیرאن بא دو مאنع אسאسی روبرو شد و بعد אز گذشت بیش אز یک قرن 

 .تهא روبرو אس هنوز بא آن
یک بررسی אز . אى دین אسאم אست אولین مאنع مدرنیزאسیون در אیرאن سאختאر عشیره

هאى بאطنی یא دینی و  کند که کتאب آسمאنی مسلمאنאن شאمل سوره  میقرآن روشن
هאى بאطنی قرآن نه تنهא سبب شنאخت   سوره.بאشد هאى ظאهرى یא دنیوى می سوره

دهی  سאزند، بلکه سאزمאن ى אو رא بא آخرت معین می شوند و رאبطه مسلمאن אز خدאوند می
هאیی  هאى بאطنی یא دینی شאمل کردאر  سوره.אو رא نیز عهده دאر هستند" جهאن درونی"

بאشند و موאرد  چون تقوى، توאضع، قنאعت، توکل، صبر، אستقאمت، حیא، هیبت و غیره می
 .گیرند دینی رא چون توحید، نبوت و معאد در بر می

هאى ظאهرى یא دنیوى قرآن روאبط مسلمאن رא برאى زندگی روزمره تعیین، تنظیم و  سوره
 رعאیت אین روאبط .دهند אو رא نیز شکل می" جهאن بیرونی"ین شیوه کنند و بد محدود می

אمر به "אى   عشیره-ى زندگی אسאمی توسط مکאنیزم دینی  دنیوى و تظאهر به شیوه
هאى دنیوى   سوره.شوند به אعضאء אمت אسאمی تحمیل می" معرف و نهی אز منکر

ى عبאدت و رعאیت فروع  ریقهى تغذیه، مرאعאت روאبط جنسی، قوאنین אقتصאدى، ط طریقه
ى زندگی روزمره، رفتאر در دورאن جهאد، تعیین جאیگאه אجتمאعی زنאن و غیره  دین، شیوه

ى زندگی  شود که در دین אسאم طریقه  بدین صورت روشن می.گیرند رא در بر می
                                                 
١ vgl. ebd., S. ٣٥١f.   



 ١٥ 

مسلمین بא " جهאن بیرونی"کنند و  دنیوى و رعאیت قوאنین دینی یک وאحد אیجאد می
 به عبאرت دیگر .کنند אى אمت אسאمی رא محفوظ می هא سאختאر عشیره آن"  درونیجهאن"

ى زندگی אست، زیرא مسلمین در دین  ى نهאدینه شده مسلمאن بودن خود یک طریقه
یعنی " مقدس אلهی"אسאم به عنوאن مخلوق بدون چون و چرא زیر پوشش قوאنین 

هאى אنسאن و شهروند رא אز   عبאرتهא، که  یک دوگאنگی در وאژه.شریعت قرאر دאرند
ی  ذאتهא אستنتאج אستقאل אندیشه و نقد درون یکدیگر متمאیز کنند و بא رجوع به آن

 رعאیت אصول و אحکאم אسאمی و تظאهر به زندگی .شود ممکن شود، در قرآن یאفت نمی
ى فردى یא אجتمאعی  אى אمت אسאمی بر هر خوאسته دینی برאى حفظ فرهنگ عشیره

 تفکیک حریم خصوصی مسلمین אز حریم عمومی در אین دین .ولویت אسאسی دאرندא
 خصوصی شدن אخאق و .گیرد کند و אمت אسאمی هر دو رא در بر می نقشی بאزى نمی

بینی نشده אست و אین تمאیאت متهم به نفאق אفکنی در אمت  گאنگی فرهنگی پیش چند
 دین אسאم موروثی אست .گیرند ر میشوند و تحت سرکوب دولت دینی قرא אسאمی می

و هر مسلمאن که אین دین رא ترک کند به عنوאن مرتد قتلش برאى مسلمین وظیفه و 
 ١.بאشد وאجب شرعی می

دهی مذهب تشیع دوאزده אمאمی در  ى مدرنیزאسیون سאزمאن مאنع دوم در مقאبل אنگیزه
بنאى  شאمل یک زیرאین سאختאر . אست" دولت دینی در دولت"אیرאن به عنوאن یک 

هאى مستقل دینی و روبنאى سیאسی אیدئولوژى  אقتصאدى مستقل אز دولت مرکزى، نهאد
 .بאشد می
لمאى شیعه بא אستفאده אز درآمد אوقאف و بא دریאفت سهم אمאم یא خمس و زکאت אز ع

 .بאشند هא دאرאى منאبع مאلی مستقل و غیر قאبل کنترل توسط دولت مرکزى می بאزאرى
 تریبون نمאز .هאى متفאوت هستند  شیعه مستقل אز دولت مرکزى دאرאى نهאدعلمאى

هא،   مکتب.دهند هא رא تشکیل می هאى تبلیغאتی آن جمعه، تعزیه خوאنی و روضه خوאنی نهאد
 .بאشند هאى آموزشی و تربیتی علمאى شیعه می هאى علمیه نهאد هאى قرآن و حوزه کאس

 .دאر هستند ند که وظאیف قوאى سه گאنه رא عهدهکن هאیی رא אدאره می هא نهאد آن
                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik“ Iran, Berlin, S. ٥٦f.  

 ١٦

אحکאم " אدعאى مجتهدین برאى تفسیر .دهند ى قضאئیه رא تشکیل می هאى شرع قوه دאدگאه
 .کند ى مقننه رא وאگذאر می ى قوه یא אستنتאج طریقت אز شریعت به آنهא وظیفه" אلهی
هאى مستبد،  قوאى دولتبאشد که شبیه  هא می ى علمאى شیعه شאمل میدאنی ى مجریه قوه

هאى  هאى عאشورא و تאسوعא برאى אبرאز قدرت و אرعאب مخאلفین خود چون אقلیت در روز
 .پردאزند هא می زنی در خیאبאن زنی و قمه زنی، زنجیر دینی به سینه

 -هא توسط آموزشگאه אصولی אست که روبنאى سیאسی  مورد بعدى توجیه دینی אین نهאد
 نمאیندگאن و אعضאى אین .دهد رא تشکیل می" دینی در دولتدولت "אیدئولوژى אین 

ى دینی مدعی هستند که رهبرى و هدאیت אمت אسאمی تא پאیאن غیبت کبرى  فرقه
 آموزشگאه אصولی مאبین فکر و ذکر در אمور دینی .بאشد تحت نظر مجتهدین شیعه می

به عبאرت دیگر . ى مقلد ذکر אست ى مجتهد فکر و وظیفه گذאرد و وظیفه تفאوت می
مقلد برאى رعאیت אحکאم אسאمی، אعمאل فروع دین و طریقت زندگی نیאز به یک مجتهد 

 وظאیف مجتهد شאمل تفسیر فروع دین برאى مقلدین، אستنتאج طریقت אز شریعت، .دאرد
 طبق آموزشگאه .بאشد تکفیر دگرאندیشאن و فرאخوאن به جهאد برאى حفظ אمت אسאمی می

مسلمین مؤمن بא خدאوند غیر مستقیم یعنی توسط مجتهد و به صورت ى  אصولی رאبطه
 ١.شود ظאهرى و خرאفی אیجאد می

ى مدرنیزאسیون  به אین ترتیب روشن אست که بא وجود אین دومאنع אسאسی، تحقق אنگیزه
هא رא در دورאن جنبش   علمאى شیعه مدرنیست.در אیرאن بא مشکאت فرאوאنی روبرو شد

 علمאى شیعه بא .کردند هא رא تکفیر می دאدند و آن ى بאبیه نسبت می مشروطه به فرقه
هאى تبلیغאتی خود موفق شدند که گفتمאن غאلب אجتمאعی رא محدود به  אستفאده אز نهאد

 برخی אز אسאمیون چون .ى تحقق مدرنیزאسیون بکنند غربی و غیر אسאمی بودن אنگیزه
א طرح ضرورت אحیאء دین سعی بر همאهنگ אلدین אفغאنی و مجتهد نאئینی ب سید جمאل

אى אز אین پدیده دאشته  کردن אسאم و مدرنیته دאشتند، بدون אینکه شنאختی جאمع
 ٢.بאشند

                                                 
١ vgl. ebd. S. ٨٠ff., ٤٩٣f.  
٢ vgl. ebd. S.١٠٦f.  



 ١٧ 

در دورאن אوج جنبش مشروطه و قبل אز وفאت مظفرאلدین شאه یک وضعیت منאسب 
 مشروطه .سیאسی برאى مشروط کردن قدرت دربאر توسط قאنون אسאسی אیجאد شد

. هאن قאنون אسאسی بلژیک رא ترجمه کردند و قبل אز مرگ شאه به אمضאء אو رسאندندخوא
ى  مشکل אصلی قאنون אسאسی مشروطه در אین وאقعیت بود که אین قאنون نتیجه

رفرمאسیون در مسیحیت، تبلور روאبط خردورز و دنیوى شهروندאن بلژیک، قאنونمندى 
ى مدرنیزאسیون و  ى مدرنیسم بא אنگیزه دولت و قאنونمدאرى شهروندאن، אدغאم אیده

 ١٤ به بیאن دیگر אین درگیرى .ى معאدאت سیאسی، אجتمאعی و طبقאتی بلژیک بود نتیجه
هא که به   نورى بא مدرنیستهللاא مאهه میאن مجتهد بهبهאنی، مجتهد طبאطبאیی و شیخ فضل

ن قאنون ى غیر عملی و غیر منطقی بود تصویب متمم قאنون אسאسی אنجאمید، نشאنه
هאى دینی و وضعیت   علمאى شیعه بא אستفאده אز نهאد.אسאسی بلژیک برאى אیرאن بود

ى بلژیک  موفق شدند که אز قאنون مشروطه) دولت دینی در دولت(مستقل مאدى خود 
 .هאى دینی رא در دولت پאدشאهی قאنونی کنند یک قאنون אسאسی مشروعه بسאزند و نهאد

در אین قאنون نهאدهאى . ی متنאقض אز مدرنیته و سنت אستقאنون אسאسی مشروطه ترکیب
 تفکیک حریم خصوصی אز حریم عمومی .אند سאאر در نظر گرفته شده سאאر و دین مردم

 قאنون ٢در אصل . بא در نظر دאشتن حفظ فرهنگی אمت אسאمی صورت گرفته אست
 ٢٣، ١٦صول אسאسی مشروطه تشکیل مجلس شورאى ملی و سنא پیش بینی شده و در א

 متمم قאنون ١در אصل . ى مقننه قאنونی شده אست هא به عنوאن قوه  وظאیف آن٢٦و 
ى جعفرى دوאزده אمאمی به عنوאن دین رسمی کشور  אسאسی مشروطه אمא مذهب شیعه

ى مقننه رא مشروط به تأیید یک شورאى   آن تمאمی مصوبאت قوه٢شنאخته شده و אصل 
 آن تمאمی مصوبאت در رאبطه بא آموزش و ٢٧ تא ١٥ אصول .پنج نفره אز فقهא کرده אست

ى قضאئیه رא در  پرورش، تحقیقאت، مسאئل فرهنگی، حدود آزאدى مطبوعאت و אقتدאر قوه
 همین قאنون دوگאنگی ٢٩ تא ٢٧ طبق אصول .دهند چوب دین رسمی قرאر می چهאر

אلیאت دولتی و  آن دوگאنگی م١٠٤ تא ٩٤هא بصورت شرعی و عرفی و در אصول  محکمه
  .تأیید شده אست) خمس و زکאت(دینی 

 متمم قאنون אسאسی برאبرى تمאمی شهروندאن در مقאبل قאنون تضمین شده ٨در אصل 
طور که در אین نوشته طرح شد، دین אسאم شهروند رא به عنوאن یک  אمא همאن. אست

ن אسאسی نیز  نورى بא قאنوهللاא  مخאلفت شیخ فضل.شنאسد فאعل قضאئی به رسمیت نمی

 ١٨

گفت که در אسאم کאفر بא مسلمאن، زن بא مرد،  אو به درستی می. ى دینی دאشت پشتوאنه
شود که چرא قאنون   در نتیجه مفهوم می١.مجتهد بא مقلد و عאقل بא دیوאنه برאبر نیست

אى شده بود  אسאسی مشروطه در هیچ دورאنی به صورت کאمل אنجאم نشد و فقط وسیله
شאه گرفته تא علمאى شیعه و رهبرאن אپوزیسیون در وقت نیאز به آن که هر کسی אز 

  . سیאسی خود شوند-رجوع کنند و خوאهאن تحقق مطאلبאت قشرى 
אین تجربیאت تאریخی دאلت بر غیر منطقی و غیر عملی بودن قאنون אسאسی مشروطه 

دورאن سلطنت  رضא شאه در .گאه برپא نشد ى علمאى شیعه هیچ  شورאى پنج نفره.کنند می
אى دولتی بر قشر دینی و  ى مدرنیزאسیون کشور رא به عنوאن پروژه خود אنگیزه

هאى شرع رא به אزدوאج و طאق   אو نه تنهא وظאیف دאدگאه.گرאى אیرאن تحمیل کرد سنت
 مدنی رא -محدود سאخت بلکه به همت وزیر قضאئی وقت، علی אکبر دאور، قאنون جزאئی 

 در . مدنی فرאنسه بود، به تصویب دو مجلس رسאند-ن جزאئی אى אز قאنو که ترجمه
همین دورאن قאنون تجאرت، قوאنینی بא هدف کوتאهی دست علمאى شیعه אز موאرد 

 بא .شد، تصویب شدند محضرى، قאنون نظאم وظیفه عمومی که شאمل روحאنیت نیز می
אى آموزشی و ه تشکیل دאنشگאه تهرאن و مدאرس دولتی نفوذ علمאى شیعه روى نهאد

هא شאمل برگزאرى مرאسم دینی چون سאلگرد   אین محدودیت.پرورشی محدود شد
 سربאزאن .شد عאشورא و تאسوعא یא سفر زאئرאن به אمאکن دینی در خאرج אز کشور نیز می

אرتش به دستور دولت حجאب אسאمی زنאن و عبא و عمאمه مردאن رא به آتش 
 .ترאشیدند ورود به تهرאن میکشیدند و ریش مردאن رא قبل אز  می

هאى نظאمی قدرت دولت  بא אیجאد אرتش شאهنشאهی، شهربאنی، ژאندאرمرى و دאنشکده
 تقسیم אیرאن به .אلطوאیفی אیرאن تثبیت شد אى و ملوک مرکزى در مقאبل سאختאر عشیره

دאرى رא ممکن   بخش نظאرت بوروکرאسی در אمور کشور٢٦٩ شهرستאن و ٤٩ אستאن، ١٠
 شرאیط .دهی شد ى אقتصאدى אیرאن در همین دورאن سאزمאن ى توسعه  אولین دوره.سאخت

کلی تولیدى چون سאخت رאه آهن سرאسرى، אیجאد گمرک برאى حفאظت אز تولیدאت 
هאى  دאخلی، تشکیل بאنک ملی و سیאست مستقل אرزى אز دولت אنگلیس و پردאخت وאم

                                                 
١ vgl. ebd. S. ١٢٠f., ١٢٧f. 



 ١٩ 

ز جمله جزء אقدאمאت دولتی در אین ى صنאیع א دولتی אرزאن و درאز مدت برאى توسعه
 ١.دورאن بودند

אى دولتی به قشر دینی و  ى مدرنیزאسیون به عنوאن پروژه دورאن دوم تحمیل אنگیزه
گرאى אیرאن بعد אز مخאلفت علمאى شیعه بא אصאحאت אرضی در دورאن سلطنت  سنت

به صورت هא رא  אى روستא אنقאب سفید سאختאر عشیره. محمد رضא شאه صورت گرفت
 توسط .دאرى کرد نهאیی منهدم سאخت و کشאورزى سنتی رא مبدل به کشאورزى سرمאیه

ى   سه برنאمه.مبאرزه بא بیسوאدى بخش بزرگی אز مردم אیرאن خوאندن و نوشتن آموختند
ى جهאنی به אیرאن و  ، صدور سرمאیه١٩٧٨ و ١٩٦٢هאى  אقتصאدى پنج سאله در فאصله

ى سرאنه در אین دورאن   درصدى درآمد سאلیאنه٢٢ אفزאیش قیمت نفت سبب رشد
 ٢.شدند

هאى אجتمאعی  دאرى خود موجب جنبش گسترش زندگی شهرى و عمومی شدن سرمאیه
هא  ى אین جنبش  אنگیزه.ى غیر دولتی علیه نظאم אستبدאدى شאهنشאهی شدند در جאمعه

ى دولتی و  معهتدאوم مدرنیزאسیون فرאتر אز بخش אقتصאدى یعنی قאنونمند سאختن جא
ى غیر دولتی نظאم   در دورאن אنقאب جאمعه.ى غیر دولتی بود قאنونمدאر کردن جאمعه

هאى  سلطنتی رא منهدم کرد، زیرא قאنون אسאسی مشروطه بא ترکیب متنאقض خود אز نهאد
هאى אجتمאعی  هאى دنیوى جنبش گوى خوאست سאאر پאسخ  سאאر و شאه  سאאر، دین  مردم
و אمکאنאت مאلی ) دولت دینی در دولت(هאى دینی  میون אمא بא אتکא به نهאد אسא.نبود

موفق به אیجאد توאفقی אجتمאعی و سطحی برאى אیجאد نظאم אسאمی شدند و بدین ترتیب 
ى  ى بی طبقه אیجאد جאمعه"ى مدرنیزאسیون אجتمאعی رא بא مبאحثی کאذب چون  אنگیزه

جلس مؤسسאن به تدאرک אنتخאبאت مجلس هא بجאى م  آن.منحرف کردند" توحیدى
 بدین صورت .گذאرى رجאل مشروطه رא برگزیدند ى قאنون خبرگאن روى آوردند و شیوه

אسאمیون אین بאر شریعت رא که روאبط אجتمאعی عشאیر قرن ششم عربستאن رא تنظیم 
نون  قאنون אسאسی جمهورى אسאمی نیز شبیه قא.گذאرى قرאر دאدند کرد، منشأ قאنون می

در . سאאر אست سאאر و دین אسאسی مشروطه دאرאى ترکیبی متنאقض אز نهאدهאى مردم

                                                 
١ vgl. ebd. S. ١٥٦ff.  
٢ vgl. ebd. S. ٢١٢ff., ٢٢٨ff.  

 ٢٠

 وظאیف شورאى ٩٩ تא ٩١ جאیگאه سیאسی وאیت فقیه و در אصول ١١١ تא ١٠٧אصول 
ى مجلس شورאى ملی درج  نگهبאن به عنوאن آخرین مرجع برאى تأیید قوאنین مصوبه

سאאر یک سرى  هאى دین  در مقאبل אین نهאد قאنون אسאسی جمهورى אسאمی.אند شده
 تفکیک قوאى سه گאنه و ٥٨ تא ٥٧در אصول . سאאر رא در نظر گرفته אست هאى مردم نهאد

 مجلس شورאى ٦٤ تא ٦٢ وظאیف ریאست جمهورى و در אصول ١٢٥ تא ١١٥در אصول 
אى ملی  قوאنین جزאئی شرعی در مجلس شور١٩٨٢ در پאئیز .אند ملی در نظر گرفته شده

 ١.بאشد تصویب شد که شאمل سه بخش قصאص، حد و تعذیر می
بدیهی אست که تصویب قوאنین אسאمی هفت دهه بعد אز تصویب قאنون אسאسی 

هدف .  سیאسی אست-ى אجتمאعی  گر یک فאجعه  مدنی نمאیאن-مشروطه و قאنون جزאئی 
 אین אست که همאن جאلب توجه. ى تאریخی אین دو قאنون نیست אین نوشته نیز مقאیسه
سאאر در قאنون אسאسی مشروطه در قאنون  سאאر و دین هאى مردم ترکیب متنאقض نهאد

 دینی -ى دولتی   به همین دلیل جאمعه.אند אسאسی جمهورى אسאمی نیز تکرאر شده
 موسوى، مجلس شورאى ملی و  میر حسینى ى درگیرى پنج سאله میאن کאبینه صحنه

ى  سאله ى پنج ویب قوאنین کאر، אصאحאت אرضی و برنאمهشورאى نگهبאن برאى تص
אین ترکیب متنאقض مسبب یک بحث در אرتبאط بא حدود تفسیر شریعت . אقتصאدى بود

  .در مجلس شورאى ملی شد که بא عنאوین فقه سنتی و فقه پویא مطرح بود
شورאى ى موسوى و فقهאى  هא به نمאیندگאن مجلس، אعضאى کאبینه  خمینی بאرهللاא آیت

ى کشور نبאید موجب  אى برאى אدאره هאى نظرى و سلیقه نگهبאن هشدאر دאد که تفאوت
هאى  گאه که درگیرى آن. بحث بر سر حدود تفسیر شریعت در مجلس و مطبوعאت شود

گذאرى بא وجود حزب جمهورى אسאمی حل نشد،  جنאحی אوج گرفت و مشکאت قאنون
 خمینی در אین .ى فقیه رא صאدر کرد ت مطلقهخمینی אین حزب رא منحل و فتوאى وאی

گزین وאیت پیغمبر خدא אست و متعلق به  فتوא مدعی شد که حکومت אسאمی جאى
در نتیجه خمینی برאى حفظ نظאم جمهورى אسאمی در مقאبل . بאشد אصول دین می

ى سیאسی אین فتوא تشکیل شورאى مصلحت  نتیجه. رعאیت فروع دین אولویت قאئل شد
 ٥٩٨هאى ضرورى برאى حفظ نظאم אسאمی چون قبول عهد نאمه  م بود و تمאم تصمیمنظא

                                                 
١ vgl. ebd. S. ٣٢٥ff.  
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سאزمאن ملل متحد برאى אتمאم جنگ بא عرאق، قאنون کאر، قאنون אصאحאت אرضی و אولین 
 ١.سאله در אین شورא تصویب شدند ى אقتصאدى پنج برنאمه

شورאى ملی به مجلس .  قאنون אسאسی جمهورى אسאمی بאزنگرى شد١٩٨٩در سאل 
 ١١٠ وظאیف رهبر سیאسی אز رهبر دینی در אصل .مجلس شورאى אسאمی مبدل شد

" ى אمر وאیت مطلقه"متمאیز شد و به رهبر سیאسی אختیאرאت تאم برאى حفظ نظאم یعنی 
 ٢. شورאى مصلحت نظאم قאنونیت یאفت١١٢دאده شد و در אصل 

 ترکیب متنאقض جمهوریت بא وאیت، نگرى قאنون אسאسی جمهورى אسאمی نه تنهא در بאز
 دینی -ى دولتی  سאאرى بر طرف نشد بلکه אین تنאقض در جאمعه سאאرى بא دین مردم

ى قضאئیه، وאیت  ى مجلس بא قوههא درگیر تمאمي.تر شکل گرفت به مرאتب شدید
گسترش شورאى . ى فقیه و شورאى نگهبאن نیز نאشی אز همین تنאقض אست مطلقه

هאى حقیقی و محאفل دینی نیز ترفندى برאى حل אین   بא نمאیندگאن نهאدمصلحت نظאم
ى  هאى سیאسی در جאمعه عوאمل درگیرى. بאشد  دینی می-ى دولتی  تضאد در جאمعه

هאى אجتمאعی و   دنیوى یعنی توسط جنبش-ى غیر دولتی   دینی، در جאمعه-دولتی 
تر אگر جوאنאن אیرאنی همه روزه  وم به بیאن مفه.گیرند ى مردم شکل می مبאرزאت روزمره

بא نیروى بسیج درگیر אند، به אین علت אست که قوאى بسیجی بא אستنאد به אحکאم دینی 
در . کنند به حریم خصوصی جوאنאن تعرض می" אمر به معروف و نهی אز منکر"مאنند 

 رو هא אست و אز אین نتیجه جنبش جوאنאن אیرאنی برאى شنאخت قאنونی حریم خصوصی آن
 .بאشد جنبشی مدرن، دنیوى و אئیک می

 شهروندى -אگر زنאن אیرאنی برאى تسאوى حقوق و به دست آوردن جאیگאه אجتمאعی 
کنند، به אین علت אست که אسאمیون بא אستنאد به אحکאم אلهی אین حقوق رא אز  مبאرزه می

وندى، جنبشی  در نتیجه جنبش زنאن אیرאنی برאى کسب حقوق شهر.אند هא سلب کرده آن
 .مدرن، دنیوى و אئیک אست

 صنفی -هאى مستقل طبقאتی  به همین صورت مبאرزאت کאرگرى برאى تشکیل نهאد
אى و אمت  بאشد، زیرא دین אسאم سאختאرى عشیره جنبشی مدرن، دنیوى و אئیک می

                                                 
١ vgl. ebd. S. ٤٠٣ff.  
٢ vgl. ebd. S. ٤١٣f. 
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 ى ى دولتی و جאمعه  تفکیک جאمعه.دאند محورى دאرد و پلورאلیسم אجتمאعی رא مردود می
אى قאبل אستنتאج نیست و کسی که وحدت کلمه رא حفظ  غیر دولتی אز אین نگرش عشیره

نکند به عنאوین گونאگون چون منאفق، مرتد، کאفر، مشرک و مطرود سرکوب یא به قتل 
 .رسد می

به همین منوאل مبאرزאت دאنشجویאن، روشنفکرאن و مردم אیرאن برאى آزאدى مطبوعאت و 
هאى אجتمאعی مدرن، دنیوى و אئیک هستند،  ت و تدریس، جنبشאندیشه، آزאدى تحقیقא

אمא در دین אسאم . گرאیی و پژوهش شک، نقد و تحقیقאت אست فرض دאنش زیرא پیش
شود و مسلمین به عنوאن אعضאى אمت אسאمی و مخلوق بی  شک گنאه کبیره محسوب می

 طریقت دینی אند و متعهد به چون و چرא زیر پوشش قضאئی شریعت قرאر گرفته
 هر کسی که ترک אمت کند به عنوאن مرتد قتلش برאى مسلمین وאجب .بאشند می
 .تهאى بهشتی مزد אین אقدאم شرعی אس پאدאش. شود می

هאى אجتمאعی در אیرאن نه هوאدאر אین جنאح یא آن جنאح رژیم אسאمی  در نتیجه جنبش
هא مدرن، دنیوى، אئیک و  بشאین جن. بאشند و نه هوאدאر אپوزیسیون دینی در هجرت می

هאى دینی و אدعאى علمאى شیعه برאى  ى مدرنیزאسیون هستند و علیه نهאد حאمل אنگیزه
هא نه   به عبאرت دیگر אین جنبش.شوند دهی می هدאیت و رهبرى مردم אیرאن سאزمאن

علمאى شیعه رא نیز نشאنه " دولت در دولت"تنهא نظאم جمهورى אسאمی، بلکه سאختאر 
ى غیر  جאمعه(و قאنونمدאرى אجتمאع ) ى دولتی جאمعه(אند و برאى قאنونمندى دولت  فتهگر

 .دشون متشکل می) دولتی یא مدنی
گشאیش بحثی گسترده میאن אپوزیسیون تبعیدى پیرאمون ضرورت طرאحی یک 

زیرא . هאى אجتمאعی در אیرאن אست نویس قאنون אسאسی پאسخی منطقی به جنبش پیش
سم אز دین אسאم قאبل אستنتאج نیست و خوאست אکثریت مردم אیرאن ى مدرنی אیده
 .گرאیאن تحمیل شود ى مدرنیزאسیون بر אسאمیون و سنت بאید بصورت אنگیزه می
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 אقتصאدى -ى سیאسی  ى گلوبאلیسم و پروژه نقدى بر تאریخچه
 سوسیאل دمکرאسی

 
אقتصאد بאزאر آزאد بא אبعאد "ی بورژوאزى جهאن" سوسیאلیستی"هאى  پאشی کشور بعد אز فرو
ى  رא به عنوאن ضرورتی برאى تحقق دمکرאسی جلوه دאد و یک تعرض گسترده" אجتمאعی

 אین تبلیغאت موجب .ددهی کر هא رא سאزمאن هא و کمونیست تبلیغאتی بر علیه سوسیאلیست
هאى  هא و بخصوص کشور ى نزدیک تمאم کشور توهم אفکאر عمومی شد، که در آینده

وپאى شرقی بא אستفאده אز אین سیאست אقتصאدى موفق به کسب یک سאختאر אجتمאعی אر
 در אین تبلیغאت پאیאن دورאن .دאرى خوאهند شد ى سرمאیه هאى پیشرفته شبیه کشور
 .خوאهی بستند گونه دאد אى کمر به کشتאر هر هא אعאم گشت و عده אیدئولوژى

 .قب نمאندند و به ترویج אین تبلیغאت پرאختندمحאفل אیرאنی خאرج אز کشور نیز אز قאفله ع
ى خאص אز  یک نمونه" سیאست אقتصאدى אسאمی"برخی אز محققین حتא در تئورى 

برخی دیگر אز رئیس جمهور  ١.رא کشف کردند" אقتصאد بאزאر آزאد بא אبعאد אجتمאعی"
 لیبرאل ى جنאح אאسאم هאشمی رفسنجאنی، به عنوאن نمאینده وقت نظאم אسאمی، حجت

دفאع کردند، אو رא گوربאچوف אیرאن نאمیدند و مبلغ رفرم و خوאهאن אنتخאبאت آزאد در 
خود، قربאنی " هאى سیאسی تحلیل"ى صحت   برخی אز אین אفرאد، شیفته٢.אیرאن شدند

 ٣.تروریسم دولت אسאمی در رستورאن میکونوس برلین شدند
فعאلین چپ " سوسیאلیستی"هאى  شورپאشی ک بعد אز سپرى شدن بیش אز یک دهه אز فرو

آورى قوאى خود پردאخته و پیگیر یک فرم منאسب سیאسی برאى طرح مسאئل  به جمع
بینی  هאى تبلیغאتی به یک وאقع  دلیل تغییر فضאى سیאسی تبدیل توهم.אند אجتمאعی شده

 אین وאقعیت همאن .بخشد אست، که روند آگאهی مبحثی به آگאهی عملی رא سندیت می
ى کאرگر  ى گلوبאلیسم אست، که نقش خود رא برאى طبقه دאرى یא پدیده אنیت سرمאیهجه

                                                 
١ vgl. Kooroshy, J. (١٩٩٠): Anspruch und Wirklichkeit - Wirtschaftsordnung der Islamischen 

Republik Iran, Berlin, S. ٢٢٥ 
 مقאیسه؛ نورى دهکوردى، دستنوشته در رאبطه بא אنتخאبאت آزאد در אیرאن ٢

٣ vgl. Mykonos-Urteil (١٩٩٩): Urteil in der Strafsache gegen Amin und andere wegen Mordes und 
Beihilfe zum Mord, AFDI & VIF (Hrsg.), Berlin. 
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گونه که هلووى قאنع  دאرى همאن  جهאنی شدن سرمאیه.کند به صورت یک کאبوس אیفא می
 אین پدیده رא مאرکس و אنگلس در ١.بאشد کند، در ذאت سرمאیه می کننده طرح می

  .אند بینی کرده ل پیش سאل قب١٥٠مאنیفست کمونیسم بیش אز 
حد  هאى تولیدى و تسهیل بی ى אبزאر موجودیت بورژوאزى وאبسته به تکمیل مدאوم کلیه »

ترین ملل رא به سوى  بدین وسیله بورژوאزى حتא وحشی. ى وسאئل אرتبאط אست و אندאزه
 ى سنگینی אست که بא هאى مرغوب و אرزאن بورژوאزى شبیه توپخאنه  کאא.کشאند تمدن می
ترین وحشیאن رא وאدאر به تسلیم  کوبد و حتא لجوج هאى چین رא در هم می آن دیوאر

ى تولید  کند که אگر نخوאهند نאبود شوند شیوه هא رא نאگزیر می  وى ملت.کند می
 بدین .بورژوאزى رא بپذیرند و آنچه به אصطאح تمدن نאم دאرد نزد خود روאج دهند

  ٢«.آفریند بورژوאزى یک جهאن אز تصویر خود می .هא نیز بورژوآ شوند معنی که آن
گویند، بא صلح و صفא אیجאد نشده  אمא אین جهאنی که مאرکس و אنگلس אز آن سخن می

مسبب אصلی . ى یک روند تאریخی و دردنאک برאى بشریت بوده אست אست، بلکه نتیجه
رא به دو گونه بאشد، که خود  אین تجربیאت نאگوאر شخصیت مخرب אقتصאد بאزאر آزאد می

نگאر و کאرشنאس معتبر אقتصאد کאرل پوאنی بررسی  گونه که تאریخ همאن. نمאیאن می کند
که هستی אنسאن، گوهر  توאنند درאز مدت متحقق شوند، بدون آن کند، قوאنین بאزאر نمی می

 مسبب אین روند مאهیت و منطق نظאم .طبیعت و سאختאر אجتمאعی رא نאبود کنند
 אست، که برאى سود بیشتر نیروى کאر رא אستثمאر و محیط زیست رא دאرى سرمאیه

 در .شود کند و به אین ترتیب موجب نאبودى سאختאر אجتمאعی در کل می تخریب می
אند، که برאى  هאى אجتمאعی تشکیل شده ى مخرب אنبאشت، همیشه جنبش مقאبل אین شیوه

 אمא محدودیت بאزאر خود مאنعی .אند حفظ جאمعه و بא کمک قوאنین אین روند رא مهאر کرده
ى صنعت و شکوفאیی אقتصאد شده و در نتیجه جאمعه رא به صورت دیگرى  برאى توسعه

                                                 
١ vgl. Holloway, J. (١٩٩٣): Reform des Staates, Globaler Kapital und Nationaler Staat, in: 

PROKLA, H. ٩٠, Berlin, S. ١٩ 
  אدאمه٦٠ .مאنیفست حزب کمونیست، مسکو، ص): ١٩٥١ (. و אنگلس، ف.قאیسه؛ مאرکس، کم ٢
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دאرى بא  گیرد، که تنאقض منطق سرمאیه پوאنی نتیجه می. نאموزون سאخته אست
 ١.شود هאى אجتمאعی می هאى אجتمאعی مسبب تحوאت و حتא نאبودى نهאد جنبش

طلبی آن  گرאیی و گسترش قتصאد بאزאر آزאد אز طرف دیگر توسط تمرکزمאهیت مخرب א
تمرکز تولیدאت و אیجאد .  אین پدیده رא لنین در پنج نکته بررسی کرده אست.کند جلوه می
هא، تمرکز سیستم بאنکی، אدغאم تولیدאت منوپول بא سیستم بאنکی و אیجאد سرمאیه  منوپول

طبق تحلیل لنین . هאى بزرگ حت نظر قدرتمאلی، صدور سرمאیه و تقسیم جهאن ت
אمپریאلیسم یعنی אیجאد و کنترل مستعمرאت، گسترش مرز ملی به عنوאن مرز אقتصאدى و 

 ٢.ى ملی אیجאد شرאیط کلی برאى شکوفאیی אقتصאدى و אنبאشت سرمאیه
وقتی دو . هאى אمپریאلیستی دو نتیجه متفאوت دאشت گشאیی کشور אعمאل سیאست جهאن

کنند و برאى تقسیم جهאن به توאفق  تدر سیאست אمپریאلیستی رא دنبאل میکشور مق
אى بود، که لنین و   אین همאن نتیجه.شود هא مسبب جنگ می رسند، אهدאف متضאد آن نمی

دאرى در دورאن אمپریאلیسم گرفتند و وقوع  بخאرین אز تمرکز سرمאیه و تحوאت سرمאیه
  . هא صحه گذאشت نجنگ אول و دوم جهאنی نیز به بررسی آ

در " مبאرزאت ضد אمپریאلیستی برאى کسب אستقאل ملی"ى بعدى تشکیل  نتیجه
 אین پدیده אوج خود رא بعد אز پאیאن جنگ جهאنی دوم در .هאى مستعمره بود کشور

 برخی אز مستعمرאت بعد אز کسب אستقאل .آمریکאى جنوبی، آفریقא و آسیא نشאن دאد
هאى  هא شبیه کشور شدند و چندى אز آن" ى غیر متعهدهא مجمع کشور"ملی، عضو 

ى אعمאل سیאست   אلبته אین تصمیم بא אنگیزه.אز بאزאر جهאنی کنאره گرفتند" سوسیאلیستی"
ى ملی، نسبت  אقتصאدى خود کفאیی نبود، بلکه فقط به رشد אقتصאدى و شکوفאیی سرمאیه

 یعنی .شد مللی אولویت دאده میאل جهאنی و تدאوم روאبط سیאسی بین به شرکت در بאزאر
ى صنعتی و مدرنیزه کردن روאبط אجتمאعی رא به عهده  دولت فعאل سیאست توسعه

  .گرفته بود

                                                 
١ vgl. Polanyi, Karl (١٩٧٧): The great transformation, London. 
٢ vgl. Lenin, W. I. (١٩٨٢): Der Imperialismus als Höchste Stadium des Kapitalismus, in: 

Ausgewählte Werke, Moskau, S. ١٨٣ff. 
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هאى متفאوت  شمول چپ توسط אحزאب و نهאد ى جهאن در دورאن אمپریאلیسم سه پروژه
 لنین .دش نאمیده می" سوسیאلیسم وאقعًא موجود"ى אول   پروژه.شدند سیאسی نمאیندگی می

خאصه کرد " رسאنی سوسیאلیسم یعنی تشکیل شورאهא و برق"אین پروژه رא تحت آرمאن 
هאى  هא در مقאبل طرح کند، زمאنی که شورא گونه که رودولف بאرو بررسی می و همאن

ى صنعتی אیجאد کردند،  אقتصאدى حزب کمونیست قرאر گرفتند و موאنعی برאى توسعه
مبدل به رقאبت بא " سوسیאلیسم"ى  אز אستאلین پروژه در دورאن بعد ١.منحل شدند

هא  دאرى پیشرفته شد، که هدفش پیشروى تکنولوژى و אقتصאدى אز אین کشور سرمאیه
هאى حزبی و  هאى تحقق אین هدف مאلکیت دولتی، אقتصאد بא برنאمه، تکنوکرאت  אبزאر.بود

  .سیستم سیאسی تک حزبی بودند
آورى ضرورى אست،  אمא אین یאد.  אصلی אین نوشته نیستبررسی אین نظאم אجتمאعی مورد

ى کمونیست چون مאرکس، אنگلس و گرאمشی چنین درکی رא  که متفکرین شنאخته شده
همکאرى " مאرکس و אنگس در مאنیفست کمونیسم .ى سوسیאلیسم ندאشتند אز پروژه
 .دאنند ی میرא طرح کرده و آزאدى فردى رא ضرورت آزאدى אجتمאع" ى کאرگرאن آزאدאنه

 .شود אنگلس مدعی אست، که در نظאم سوسیאلیستی دولت به مرور زمאن پژمرده می
دאند، که جאمعه به مرور زمאن אز حزب  گرאمشی خصوصیت سوسیאلیسم رא در אین می

سوسیאلیستی وאقعًא "هאى  دهی אجتمאعی کشور  אمא سאزمאن.شود نیאز می کمونیست بی
אین پروژه نه تنهא بخش بزرگی אز . ر تنאقض بوده אستهאیی د بא چنین אیده" موجود
دאرى قאنع کرده بود، بلکه بא موجودیتش אکثر  هא رא به عنوאن آلترنאتیو سرمאیه چپ

 . سאخت مبאحث چپ رא به خود معطوف می
 نאسیونאلیستی بود، که توسط برخی אز -ى دوم چپ سیאست אقتصאدى پوپولیستی  پروژه

هא شאمل אقتصאد بא برنאمه،  ى آن  سیאست توسعه. تحقق پیدא کرد"هאى غیر متعهد کشور"
ى تئوریک אین   پشتوאنه.ى صنعتی و حفظ بאزאر آزאد بود شرکت فعאل دولت برאى توسعه

بین بورژوאزى ملی و   توسط کمینترن فرموله شد، که مא١٩٢٢سیאست אقتصאدى در سאل 
ى ضد  ی אین تئورى، مبאرزهى عمل نتیجه. گذאشت تفאوت می) کمپرאدور(وאبسته 

                                                 
١ vgl. Bahro, Rudolf (١٩٧٧): Die Alternative - zur Kritik der real existierenden Sozialismus, Berlin 

(ost), S.١٢٧ff. 
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کش، شرکت فعאل  هאى زحمت دאرى بא همکאرى توده אمپریאلیستی و رאه رشد غیر سرمאیه
 روبنאى سیאسی .بود) شوروى" (سوسیאلیستی"هא و مسאعدت کشور  ى کمونیست و عمده

شد، که بورژوאزى ملی و  می" אنقאبی"هאى  אین طرح شאمل نظאم خلقی به رهبرى نیرو
 אین تئورى بعد אز پאیאن جنگ ١.گرفت  مذهبی رא نیز در بر می-هאى سنتی  جریאن

رא " هאى ضد אمپریאلستی جنبش"جهאنی دوم در تئورى وאبستگی אدغאم شد و אیدئولوژى 
 ٢.هאى مستعمره אیجאد کرد در کشور

 .ى אنقאب אسאمی تجربه کردند ى سیאسی چنین تحلیلی رא אیرאنیאن در فאجعه نتیجه
ى بورژوאزى ملی و رهبر مبאرزאت   خمینی نمאیندههللاא  به אین تئورى آیتمستدل

که نظאم سلطنتی در אیرאن نقش  دمکرאتیک و ضد אمپریאلیستی مردم אیرאن شد در حאلی
  ٣.دאر بود بورژوאزى وאبسته رא عهده

 طبقאتی میאن کאر و سرمאیه در -شمول چپ توאفق تאریخی  ى جهאن سومین پروژه
 .بאشد دאرى אست، که نقد آن مورد אصلی אین نوشته می ى سرمאیه یشرفتههאى پ کشور

معروف " دولت رفאه"هא به خאطر אعمאل سیאست אقتصאدى کینزى به  دول אین کشور
هא بא عنوאن سیאست سوسیאل دمکرאسی نمאیندگی   אین پروژه توسط برخی אز چپ.هستند

  .شود می
 قرن بیستم ٣٠ و ٢٠ى   در دهه.یکא آغאز شد در آمر١٩٣٣אز سאل " دولت رفאه"تאریخ 

هא و   אین مبאرزאت بعد אز سقوط بورس.آمریکא بא جنبش رאدیکאل کאرگرى روبرو بود
 رئیس . فرمی אنقאبی به خود گرفتند١٩٢٨ و ١٩٢١هאى  بحرאن אقتصאدى در سאل
 برאى مهאر جنبش کאرگرى و محدود سאختن بحرאن ١٩٣٣جمهور روزولت در سאل 

אى رא بא عنوאن  دאرאن و شورאى عאلی قضאئی، برنאمه אدى، بא وجود مخאلفت سرمאیهאقتص
 سאعت ٨مزد تعیین و مدت کאر به   در אین برنאمه حدאقل کאر.طرح کرد" توאفق جدید"

هא به عنوאن نمאیندگאن صنفی کאرگرאن به رسمیت شنאخته   سندیکא.در روز محدود شد
                                                 

 ١٩هرאن، ص ؛ کمینترن و خאور، ت)١٣٦٠(مقאیسه؛ אولیאنوسکی  ١
٢ vgl. Feridony, Farshid (١٩٩٣): Entwicklung und Konsequenzen der internationalen Arbeitsteilung 
aus der Sicht der Entwicklungsländer, Berlin. 
٣ vgl. Ravasani, S. (١٩٧٨): Iran - Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates, 

Stuttgart, S. ١٩٥ 
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دאرאن  بא همکאرى نمאیندگאن کאرگرאن و سرمאیه دولت خود رא موظف کرد که .شدند
 .رא به تصویب مجلس سنא و شورאى عאلی قضאئی بگذאرد قאنون کאر رא طرאحی کند و آن
هאى کאر رא برאى تمאمی کאرگرאن معتبر بدאند و نقض  دאد دولت نیز موظف شد، که قرאر

  .قאنون کאر رא توسط دאدگאه کאر پیگیرى کند
دولت آمریکא موفق شد، در مقאبل تولیدאت אنبوه، که توسط " ق جدیدتوאف"ى  بא برنאمه

سیستم تولیدى تیلوریسم אیجאد شده بود، شرאیط مصرف אنبوه رא نیز אیجאد کند و بحرאن 
  .אقتصאدى رא אز یک طرف و جنبش کאرگرى رא אز طرف دیگر مهאر نمאید

 אین دورאن، .אسبی مهیא بودبرאى تحقق אین برنאمه در אوאیل قرن قبل شرאیط کאمًא من
 مشکאتی چون محدودیت منאبع אنرژى و .عصر אخترאعאت وسאئل אلکتریکی خאنگی بود

 تقسیم کאر .دאدند ضرورت حفظ محیط زیست گفتمאن غאلب אجتمאعی رא تشکیل نمی
توאنست بאرآورى کאر رא به صورت אنقאبی  تیلوریستی و אستفאده אز بאند تولیدى می

  .אفزאیش دهد
 .یک אنقאب صنعتی و تحوאت شگرف אجتمאعی در آمریکא بود" توאفق جدید"نتאیج 

هאى سینمאیی هאلیود،  گسترش و تعمیم فرهنگ بخصوص غربی توسط تئאتر، فیلم
 شکوفאیی אقتصאدى، .شد هאى تلوزیونی تقویت می موسیقی جאز، موزیکאل برאدوى و برنאمه

ى یک فرم   فرهنگی شאلوده-ش وسאئل אرتبאطی و گستر" توאفق جدید"ى  موفقیت برنאمه
 ١.مشهور گشت" ى زندگی آمریکאى شیوه"بخصوص و جذאب زندگی شدند، که به نאم 

دאر آمریکאیی به نאم هنرى فورد، که در دیترویت صאحب  تبلیغאت وسیع یک سرمאیه
 אروپא ى אتوموبیل سאزى بود، بאعث شد، که אین تحوאت אقتصאدى و אجتمאعی در کאرخאنه

 ٢.به نאم אو معروف شوند
جذאبیت فوردیسم حتא موجب شد، که روشنفکرאن چپ، چون توخولسکی و برشت نیز אز 

تولیدى برאى אروپא تبلیغ کنندـ گرאمشی  ى منאسب تولیدى و بאز آن به عنوאن یک نمونه

                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran", Berlin, S. ٢٩ 
٢ vgl. Foster, J-B. (١٩٨٩): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, H. ٧٦, Berlin, S. ٧١f.   
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ب אنقא" ى فوردیسم یא آمریکאنیسم رא تحت عبאرאت  بینאنه و אنتقאدى پدیده אمא تیز
ى حאکم אست، در   طرאح و عאمل تحول، دولت یא طبقه.کند بررسی می" تحول"یא " منفعل
ى آگאه و مستقل یعنی بصورت  ى کאرگر هنوز خود رא به عنوאن یک طبقه که طبقه حאلی

گرאمشی خصوصیت فوردیسم رא در . دهی نکرده אست سאزمאن" אى برאى خود طبقه"
ى  هאى مولد، אدغאم אین شیوه ولیدى، رشد شگرف نیروریزى و تحقق منطقی روند ت برنאمه

جدید تولیدى بא روאبط نوین אجتمאعی و אیجאد یک توאزن میאن تولیدאت אنبوه بא مصرف 
 گرאمشی به .شوند تولید نوین אجتمאعی می  אین تحوאت بאعث بאز.دهد אنبوه توضیح می

فقط برאى قشر بخصوصی אز کند، که تحقق مصرف אنبوه  درستی روى אین نکته تأکید می
 ١.یאبد بאشد، که هموאره گسترش می پرولتאریא می

هאى אروپאى غربی אست که و در  אهمیت فوردیسم در تقلید و تعمیم آن توسط کشور 
" فوردیسم ترאنس آتאنتیک" אقتصאدى پאریس تحت عنوאن -آموزشگאه علوم سیאسی 

אنی دوم تحت هژمونی آمریکא אین پروژه بعد אز پאیאن جنگ جه. بررسی شده אست
کند، آمریکא صنאیع تولیدى و  گونه که پאل کندى به درستی مطرح می همאن. متحقق شد

هאى دیگر در אختیאر تجهیزאت جنگی  تر אز کشور منאبع علمی خود رא به مرאتب سאزنده
 به همین دلیل آمریکא .گذאشت و شرאیط شرکت خود رא در جنگ جهאنی دوم مهیא کرد

 نقش آمریکא به عنوאن .شرکت کرد و پیروز شد) دور אروپא و خאور(مאن در دو جنگ ز هم
دאرى بعد אز پאیאن جنگ وאبسته به همین  هژمونی بی چون و چرאى جهאن سرمאیه

 گرאمشی نقش هژمونی رא بא אعمאل زور אز یک طرف و אیجאد توאفق אز ٢.خصوصیت אست
هאى  دهی کشور  خود رא بא سאزمאنآمریکא هژمونی ٣.سאزد طرف دیگر مفهوم می

 .دאرى در یک هیرאشی نظאمی، سیאسی و אقتصאدى زیر نفوذش تحقق بخشید سرمאیه
هאى تحت نفوذ אز  که، کشور אول אین. متفאوت دאشت אعمאل زور در אین رאبطه دو جنبه

ریکא که، آم  دوم אین.بردند تر אز آمریکא بهره می אمکאنאت شکوفאیی אقتصאدى به مرאتب کم

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٩١): Gefängnishefte - Kritische Gesamtausgabe, Bd. ٦-١, Hamburg, S. 

١٣٠f. 
٢ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩): Aufstieg und der Fall der großen Mächte, Frankfurt/M, S. ٥٣٣ ,١١f. 
٣ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٩١): ebd., S. ٧٨٣ 
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هא رא אز אمکאنאت توسعه و شکوفאیی אقتصאدى  به אین ترتیب قאدر بود، حتא برخی אز کشور
  .محروم سאزد

دאدهאى  هאى سیאسی، قرאر نقش هژمونی آمریکא برאى אیجאد توאفق فقط شאمل אئتאف
دهد، نقش هژمونی وאبسته  گونه که گرאمشی توضیح می  همאن.شد אقتصאدى و نظאمی نمی

ى زندگی مرفه و جذאب نیز  אندאزى برאى یک شیوه یت رهبرى و אیجאد چشمبه صאح
آلترنאتیو عملی و منאسبی برאى " ى زندگی آمریکאیی شیوه" אز یک سو ١.بאشد می

 אز سوى دیگر آمریکא به عنوאن .دهی جدید زندگی شهرى در אروپאى غربی بود سאزمאن
به عهده " אردوگאه سوسیאلیسم"قאبل دאرى رא در م کردگی جهאن سرمאیه رهبرى صאلح سر

  .رא در چهאر אصل אسאسی نهאدینه کرد گرفت و آن
ى بغدאد، سنتو، אئتאف همجوאر و  نאمه هאیی چون نאتو، عهد دאد אمنیت نظאمی توسط قرאر

 نظאمی برאى אستفאده אز منאبع نفت جهאن - אصل دوم تضمین سیאسی .غیره تضمین شد
رאن در دورאن نزאع بא شوروى در رאبطه بא قرאردאد نفت شمאل،  حمאیت آمریکא אز אی.بود

هאى نفتی پنجאه درصدى میאن  دאد  مردאد، حمאیت سیאسی אز قرאر٢٨طرאحی کودتאى 
 .بאشند هאیی אز نقش هژمونی آمریکא می هאى جهאنی، نمونه هאى نفت خیز و کنسرن کشور

ز مدت برאى تعمیرאت، هאى درא אصل سوم کمک هאى مאلی مستقیم و پردאخت وאم
دهی جدید نظאم بאنکی در אروپאى غربی بود، که در  ى صنאیع سنگین و سאزمאن توسعه

אصل چهאرم אین طرح تضمین سیאسی یک . ى مאرشאل تحقق یאفت چهאر چوب برنאمه
  .پول مقتدر و ثאبت جهאنی بود

 کشور ٤٤هאیی بא شرکت   در شهر برتون ودذ آمریکא سلسله کنفرאنس١٩٤٤در سאل 
هא دیگر در אین אجאس شرکت نکرد، زیرא آمریکא خوאهאن  تدאرک دאده شدـ شوروى بعد

  .هאى دیگر و بخصوص אروپא بود تضمین نفوذ אقتصאدى خود در کشور
 به کאر گرفته شد و بאنک جهאنی و صندوق پول ١٩٤٥سیستم אرزى برتون ودذ در سאل 

پאیی אین سیستم، تضمین سیאسی نرخ  א بא بر آمریک.دאر شدند جهאنی تثبیت آن رא عهده
تبدیل دאر به پول معتبر جهאنی . هאى دیگر و طא به عهده گرفت ثאبت دوאر رא بא אرز

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis, Frankfurt/M, S. ٤١٢   



 ٣١ 

אلمللی چون بאنک جهאنی و  هאى אقتصאدى بین مسبب تثبیت هژمونی آمریکא در نهאد
אقضی رא چون  دوאر به عنوאن پول جهאنی وظאیف متفאوت و متن.صندوق پول جهאنی شد

 ١.دאر شد אى و אرز برאى مقאبله بא بحرאن אقتصאدى رא عهده אى، אرز ذخیره אرز مقאیسه
یکی אز عوאمل אسאسی تعمیم و توفیق فوردیسم در אروپאى غربی אیجאد سیستم برتون 

کאرى برאى بهبود  ودذ بود، زیرא تبدیل دوאر به پول معتبر و ثאبت جهאنی نقش روغن
هא هر   بא تضمین سیאسی نرخ ثאبت אرز.کرد گذאرى رא אیفא می  سرمאیهروאبط تجאرى و

توאنست، אضאفه درآمد خود رא در تجאرت بא یک کشور، در مقאبل کمبود  دولتی می
تر אز אین، دیگر طرאحی سیאست אقتصאدى ملی بر   مهم.درآمد بא کشور سوم حسאب بکند

هאى   زیرא قبل אز جنگ کشور.ودخאف زمאن قبل אز جنگ زیر نفوذ بאزאر جهאنی نب
هאى خود رא بא אفزאیش حجم  هאى جهאنی، نرخ אرز دאرى برאى موفقیت در بאزאر سرمאیه

هאى دیگر منتقل  آوردند، تא به אین روאل بحرאن بیکאرى خود رא به کشور پول پאئین می
 ٢.سאزند

هא بهبود  کشوردهی سیستم برتون ودذ نه تنهא روאبط تجאرى  به אین ترتیب بא سאزمאن
 אین دو عאمل אسאسی شرאیط تحقق و .یאفت، بلکه رقאبت در سطح جهאن محدود شد
 .دאرى میسر کرد ى سرمאیه هאى پیشرفته توفیق سیאست אقتصאدى کینزى رא در کشور

 אو بر خאف .ى אقتصאدى رא تغییر دאد کینز بא دو تز אسאسی خود پאرאدאیم سیאست توسعه
پندאشت،  گذאرى می אندאز و سرمאیه فرض אنبאشت رא پس  پیشپאرאدאیم کאسیک، که
 بא אین .بאشد گذאرى می فرض אنبאشت مقروضیت و سپس سرمאیه مدعی شد، که پیش

هא به  توאنستند بא مقروضیت به بאنک ى جدید، نه تنهא کאرفرمאیאن می معאدله
تی فعאאنه در توאنست بא مقروضیت دول گذאرى بپردאزند، بلکه دولت نیز می سرمאیه
  .ى صنعتی و گسترش بخش خدمאتی کوشא بאشد توسعه

                                                 
١ vgl. Altvater, Elmar/Hübner, Kurt (١٩٨٧) (Hrsg.): Ursachen und Verlauf der internationalen 

Schuldenkrise, in: Die Armut der Nationen, Berlin, S. ١٩ 
٢ vgl. Nitsch, Manfred (١٩٨٧): Das Mangment der internationalen Währungs- und 

Finanzbeziehungen in der Krise, in Altvater, E. u.a. (Hrsg.): Die Armut der Nationen, Berlin, S. ٢٩f 

 ٣٢

 אو مدعی شد، که دولت .ى فعאل دولت بא رکود אقتصאدى بود تز دوم کینز شאمل مقאبله
توאند خود خریدאر کאאهא شود و אز  می) شود که مسبب تورم می(بא אفزאیش حجم پول 

گر فعאאنه بא بحرאن بیکאرى مبאرزه یک سو جلوى رکود אقتصאدى رא بگیرد و אز سوى دی
دאرى موفق شدند،  ى سرمאیه هאى پیشرفته  بعد אز پאیאن جنگ جهאنی دوم کشور.کند

تحت هژمونی آمریکא بא אعمאل אین سیאست در سطح ملی یک تعאدل نسبی אقتصאدى 
هאى نرخ بאאى در آمد سرאنه، محدودیت   אین پدیده خود رא در شאخص.אیجאد کنند

نمאیאن ) مجموع ترאز تجאرى و ترאز مאلی( אشتغאل همگאنی و ترאز مثبت توאنی تورم،
 بא یک ٧٠ى  دאرى تא אوאیل دهه ى سرمאیه هאى پیشرفته  تحت אین شرאیط کشور١.کرد می

عصر "موאجه بودند، که به عنوאن " شکوفאیی درאز مدت אقتصאدى"دورאن אستثنאئی 
 در ٢.طبقאتی سوسیאل دمکرאسی در تאریخ ثبت شدى توאفق  و پروژه" دאرى طאیی سرمאیه

هאى  دאرى در کشور אین دورאن، نه تنهא جنبش کאرگرى به عنوאن آنتאگونیسم سرمאیه
بنאى مسאعد، مسبب گسترش  אى شد، بلکه אین زیر ى אروپאى غربی حאشیه پیشرفته
  .هא گشت ى مدنی و تثبیت دمکرאسی در אین کشور جאمعه

 به دلیل نقאط ضعف سیستم برتون ودذ به ٧٠ى  در אوאیل دهه" یعصر طאی"אمא אین 
دאنستند، که  دאرى خود رא مجאز می ى سرمאیه هאى پیشرفته که کشور  אول אین.پאیאن رسید

 در کنفرאنس אول برتون ودذ پیشنهאد .بא وجود ترאز توאنی مثبت نאمحدود אنبאشت کنند
هאیی رא که   אین طرح کشور. مردود شدى אقتصאدى کینز برאى אیجאد یک صندوق توسعه

ى خود رא  کرد، که بخشی אز درآمد سאلیאنه دאرאى ترאز توאنی مثبت بودند، موظف می
ى بعدى،   نکته٣.هאى در حאل رشد در نظر بگیرند ى صنعت و אقتصאد کشور برאى توسعه

ه دو تنאقض نقش دوאر به عنوאن پول جهאنی بא پول ملی آمریکא بود، که خود رא ب
هאى دیگر یک  که، تضمین نرخ ثאبت دوאر بא طא و אرز  אول אین.دאد صورت نشאن می

 در .شد هאى متفאوت نمی تصمیم سیאسی بود و مربوط به رشد وאقعی אقتصאد کشور

                                                 
١ vgl. Altvater, Elmar u. a. (١٩٨٣): Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des Keynesianismus, 

Opladen, S. ١٢٩f.   
٢ Altvater, Elmar (١٩٨٧): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte Industrialisierung, 

ökologische Gefahren - Der Fall Brasilien, Hamburg, S. ٢١١ 
٣ vgl. Nitsch. Manfred (١٩٨٧): ebd., S. ٣٠f.   
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مزد متفאوت  هאى متفאوت نرخ رشد در آمد سرאنه، نرخ تورم و نرخ אفزאیش کאر کشور
هא و بی  توאنست، درאز مدت نسبت به אین نوسאن  نمیبود و در نتیجه نرخ ثאبت دوאر

ى کאفی  که، دوאر به عنوאن پول جهאنی אز یک سو بאید به אندאزه  دوم אین١.אهمیت بمאند
هא و تحرک سرمאیه  موجود بود، که بتوאند به عنوאن مولد دورאنی و پردאختی تجאرت کאא

شد، که آمریکא بتوאند   محدود می אمא אز سوى دیگر مقدאر دوאر بאید.رא تضمین کند
 در .ى طא عملی کند تضمین سیאسی خود رא برאى تعویض دوאر بא مقدאر تعیین شده

 برאبر אرزش طאیی بود، که بאنک مرکزى ٦ مقدאر دوאر موجود در مجموع ١٩٧١سאل 
 .אى بود دلیل אین پدیده شخصیت دوאر به عنوאن אرز ذخیره. آمریکא در אختیאر دאشت

ى אرز ملی خود قرאر دאده  هאى متفאوت دوאر رא به جאى طא پشتوאنه به بیאن دیگر دولت
 ٢.بودند
آورى نه تنهא  ى ضعف بعدى سیستم برتون ودذ منطق سرمאیه אست، که برאى سود نقطه

هאیی رא که  دאد دאدهא و حتא قرאر کند، بلکه تمאم قرאر هאى سیאسی رهא می خود رא אز مهאر
 رکود نسبی אقتصאدى و ترאز توאنی منفی آمریکא در .نمאید אست، فسخ میخود بسته 
 אشبאع بאزאر אتومبیل و وسאیل אلکتریکی .گر אین وאقعیت بود  نمאیאن٥٠ى  אوאخر دهه

هאى אروپאیی و ژאپن بعد אز  خאنگی در آمریکא אز یک سو و پאیאن دورאن سאزندگی کشور
 جهאنی אز سوى دیگر، عوאمل رکود אقتصאدى جنگ و تسخیر موقعیت سאبقشאن در بאزאر

هאى در حאل  ى אین تحوאت صدور سرمאیه אز آمریکא به کشور  نتیجه.در آمریکא بودند
رشد بود، که به صورت صنאیع مونتאژ در بخش تولیدאت אتومبیل و وسאیل אلکتریکی 

حت  אقتصאدى پאریس ت-אین پدیده در آموزشگאه علوم سیאسی . خאنگی صورت گرفت
بررسی شده " جوאر فوردیسم هم"و " فوردیسم جهאنی"، "بحرאن فوردیسم"عنאوینی چون 

  ٣.אست
برد و پאل کندى آنرא بא   به بعد در بحرאن هژمونی به سر می٥٠ى  آمریکא אز אوאسط دهه

 אین عبאرت به אین معنی .دهد توضیح می" گستردگی زیאد אز حد אمپریאلیسم"عبאرت 
                                                 
١ vgl. Altvater. Elmar (١٩٨١): Die Zeitbombe auf dem Weltmarkt tickt, in: PROKLA, H. ٤٢, Berlin, 

S. ٩ 
٢ vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (١٩٩٦): Grenzen der Globalisierung, Münster, S. ١٨٤f. 
٣ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٣٩ ,٣٤f. 

 ٣٤

آمد آن  دאرى جهאنی به مرאتب بیشتر אز در فظ نظאم سرمאیهى ح אست، که هزینه
 ١.بאشد و معیאر אین پدیده ترאز توאنی کشور مربوط אست می
ى   کאبینه١٩٧١ در سאل .دאرى جهאنی یک دورאن بغرنج بود  برאى سرمאیه٧٠ى  دهه

بא . نیکسون مجبور به لغو سیستم برتون ودذ شد، که تورم دوאر رא به دنبאل دאشت
 و ١٩٧٣هאى   تورم دوאر در سאل.ى گلوبאلیسم نیز گذאشته شد אیجאد بאزאر آزאد אرز نطفه

 مسبب بحرאن אنرژى شد، زیرא دول אوپک در یک شرאیط سیאسی بخصوص، یعنی ١٩٧٤
میאنه אز سوى دیگر،   نظאمی در خאور-بحرאن هژمونی آمریکא אز یک سو و بحرאن سیאسی 

 چهאر برאبرى قیمت نفت خאم شدند و به אین ترتیب אولین موفق به אئتאف برאى אفزאیش
 ٢.دאرى بعد אز پאیאن جنگ جهאنی دوم رא אیجאد کردند بحرאن سرمאیه

 توسط مאرگرت تאچر در ٨٠ى  لیبرאلیسم در אوאیل دهه ترفند سیאست אقتصאدى نو
ى  پدیده به بیאن دیگر .אنگلستאن و رونאلد ریگאن در آمریکא پאسخی به אین بحرאن بود

هאى  پאشی کشور لیبرאلیسم، نه بא فرو گلوبאلیسم و אعمאل سیאست אقتصאدى نو
بאشد، بلکه نאشی אز بحرאن  ى جدید می مرتبط אست و نه یک پدیده" سوسیאلیستی"

هאى  پאشی کشور گلوبאلیسم بא فرو. هאى אرز אست دאرى و جهאنی شدن بאزאر سرمאیه
 .ى گرفته אستتر فقط אبعאد گسترده" سوسیאلیستی"

خصوصیت دورאن گلوبאلیسم در مقאبل אمپریאلیسم אین אست، که دول אمپریאلیستی برאى 
هאى ملی رא به عنوאن مرز אقتصאدى  ى ملی و شکوفאیی אقتصאدى، مرز אنبאشت سرمאیه

هאى  هאى ملی به عنوאن مرز که در دورאن گلوبאلیسم مرز دאدند، در حאلی گسترش می
بאشد،   אین نکته مهم به אین معنی می.شوند هא بردאشته می یه و کאאאقتصאدى برאى سرمא

ى سوم چپ، یعنی سوسیאل  دאرى فرم نوینی کسب کرده אست و بحرאن پروژه که سرمאیه
  .بאشد دمکرאسی نیز نאشی אز همین تحوאت می

ى  حوزه. ى سیאسی אست ى אقتصאدى אز حوزه تفکیک حوزه" دولت رفאه"مشکل אسאسی 
گیرد، که سیאست אقتصאدى دولت رא بא אکثریت آرאء  ی شهروندאنی رא در بر میسیאس

ى אنبאشت  شود و حوزه ى אقتصאدى شאمل بאزאر جهאنی می  حوزه.کنند تأیید یא تکذیب می
                                                 
١ vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩): ebd. 
٢ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٢٣٤f. 
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ى אقتصאدى منאسب پیگیر در تאش  در چنین وضعیتی دولت بאید بא یک برنאمه. אست
ى  ى جهאنی رא روى حوزه  אضאفی אنبאشته شدهترى אز אرزش بאشد، که مدאم بخش بزرگ

 بא אین ترفند دولت موفق خوאهد شد، که بא تقسیم ثروت میאن .سیאسی خود جذب کند
ى سیאسی خود رא به صورت  طبقאت آنتאگونیستی جنبش کאرگرى رא مهאر کرده و تأییده

تغییر  تحقق אین سیאست در دورאن گلوبאلیسم بאعث .جلب אکثریت آرאء تضمین کند
 .پאرאدאیم سیאسی אقتصאدى شده אست

هאیی رא منعقد کند،  دאد هאى همسאیه قرאر بאید بא کشور می" دولت رفאه"אز نظر سیאسی  
هאى  ى تحت نفوذ خود رא گسترش دאده و אبتکאر عمل رא در مقאبل کنسرن که حوزه

دאدهא  אد אین قرאرى אنعق  نتیجه.ى مאلی جهאنی کאمًא אز دست ندهد אلمللی و سرمאیه بین
، אفتא )بאزאر مشترک آمریکאى شمאلی(هאى متفאوت אقتصאدى چون نفتא  تشکیل بلوک

 אلبته فقط .بאشند می) بאزאر مشترک אروپא(ى אروپא  و אتحאدیه) بאزאر مشترک آسیאیی(
بین خود منتفی  توאنند در بאزאر مشترک شرکت کنند که אمکאن جنگ رא مא هאیی می کشور
 ١.אند کرده

 بא .کند رא در אمور אقتصאدى تشدید میروند عقب نشینی " دولت رفאه"אز نظر אقتصאدى 
آور دولتی خصوصی  هאى سود هא و مؤسسه تحقق אین سیאست، אز یک سو کאرخאنه

یאبند یא حتא  هא کאهش می پردאزد، سوبسید شوند، دولت به کאهش مقروضیت خود می می
אقدאم به " دولت رفאه" אز سوى دیگر .شوند  אجتمאعی هذف می-در אمور فرهنگی 
ى جهאنی به אرز  ى آن جلب אعتمאد سرمאیه کند، که אنگیزه می) پولی(سیאست منوتאرى 

بאشد، زیرא  אز نظر زمאن و مکאن می" توאزن אرزى"هدف אین ترفند אیجאد . ملی אست
هאى معتبر دیگر  رزאعتبאر אرز در دورאن گلوبאلیسم وאبسته به تورم و نوسאن نرخ آن بא א

توאزن "אز دولت " مستقل"ى بאنک مرکزى אست، که  אعمאل אین سیאست به عهده. אست
 بא تغییر پאرאدאیم ٢.کند ى سرمאیه طرאحی و عملی می رא توسط حجم پول و بهره" אرزى

 مشکل .شود متحول می" دولت رقאبتی"به " دولت رفאه" אقتصאدى نیز فرم -سیאسی 
هאى אیجאد بאزאر  هא تحرک نא محدود سرمאیه אست، که بא ترفند ولتאسאسی אین نوع د

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٤٢ff. 
٢ vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (١٩٩٦): ebd., S. ٣٧٣   
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مشترک، عقب نشینی دولت در אمور אقتصאدى، אیجאد پول معتبر و אفزאیش جذאبیت 
 تحرک ١.پردאزند به مقאبله بא آن می) توسط אیجאد شرאیط کلی تولید(ى تولیدى  حوزه

 אول . ی رא مختل کرده אستى سوسیאل دمکرאس نאمحدود سرمאیه به سه دلیل پروژه
هאى  چوب مرز که، در دورאن אمپریאلیسم، یعنی زمאنی که تحرک سرمאیه در چهאر אین

مزد وאبسته به مقدאر אنبאشت  گرفت، مقدאر کאر ملی به عنوאن مرز אقتصאدى صورت می
 به عبאرت .دهی جنبش کאرگرى אز طرف دیگر بود ثروت אز یک طرف و توאن سאزمאن

ى غאلب אجتمאعی، یعنی کאرگرאن  م ثروت وאبسته به توאزن قوא میאن سه طبقهدیگر تقسی
صورت ) مאلیאت(، و دولت )سرمאیه سود(، سرمאیه دאرאن )رאنت(، مאلکین )مزد کאر(

هאى ملی به عنوאن مرز אقتصאدى  در دورאن گلوبאلیسم تحرک سرمאیه به مرز. گرفت می
 به אین ترتیب معیאر .אند م و אرز نیز جهאنی شدههאى وא شود و در نتیجه بאزאر محدود نمی

אى אست، که در بאزאر جهאنی وאم پردאخت  گذאرى آن حدאقل سود سرمאیه سرمאیه
 .אند دهی کرده دאرאن یک تعرض دوگאنه رא سאزمאن  تحت چنین شرאیطی، سرمאیه.شود می
دאرن کאهش  هى سرمאی  אنگیزه.אند هא کمر بسته هא אز یک طرف به تضعیف سندیکא آن
مزد  ، کאهش کאر)حقوق بאزنشستگی و بیمه(مزد غیر مستقیم  مزد مستقیم، کאهش کאر کאر

هאى روند تولید و  کאرى، אفزאیش شدت کאر، تطبیق سאعאت کאر بא ضرورت برאى אضאفه
دאرن אز طرف دیگر،   سرمאیه.بאشد هאى کאر همگאنی می دאد حدود تقאضאى بאزאر و لغو قرאر

ى تولیدى خوאهאن  هא بא تحدید به ترک حوزه  آن.אند ورد تعرض قرאر دאدهدولت رא م
هאیی که دولت به صورت مستقیم   یعنی همאن بودجه.تقسیم مجدد مאلیאت هستند

برאى شهروندאن در نظر ) هאى فرهنگی سوبسید(یא غیر مستقیم ) هאى אجتمאعی کمک(
 در نتیجه .دאرאن وאگذאر شود یهگرفت، بאید به صورت صرف نظر אز مאلیאت به سرمא می

دهی شرאیط אنبאشت تغییر یאفته، بلکه شیوه تقسیم  در عصر گلوبאلیسم نه تنهא سאزمאن
تر گلوبאلیسم فرم نوینی אز نظم  به بیאن مفهوم. אنبאشت نیز تجدید شده אست

 .دאرى אست سرمאیه
 در دورאن .دبאش برאى مقאبله بא بحرאن אقتصאدى می" دولت رقאبتی"دوم محدودیت 

هא در بאزאر شرکت  بא אفزאیش حجم پول به عنوאن خریدאر کאא" دولت رفאه"אمپریאلیسم 
                                                 
١ vgl. Hirsch, Joachim (١٩٩٤): Vom fordistischen Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, 

in: ARGUMENT, H. ٢٠٣, Hamburg, S. ٨   
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 در عصر گلوبאلیسم אین سیאست .که دورאن روکود אقتصאدى سپرى شود کرد، تא אین می
אقتصאدى دیگر عملی نیست، زیرא אفزאیش حجم پول مسبب تورم، نوسאن نرخ אرز ملی بא 

ى تحقق אین سیאست   نتیجه.شود دאرאن به آن می و سلب אعتمאد سرمאیههאى معتبر  אرز
ى مאلی به אرز دیگر، گریز سرمאیه، سقوط نرخ אرز ملی،  אقتصאدى تبدیل سرمאیه

 .گذאرى و אیجאد رکود אقتصאدى و אفزאیش بیکאرى אست محدودیت سرمאیه
 طبقאتی رא میאن کאرگرאن -، که توאفق تאریخی "دولت رفאه"هא و  تر سندیکא به بیאن مفهوم

کرد  دאرאن پس אز پאیאن جنگ جهאنی دوم ممکن کرده بودند، دیگر عمل و سرمאیه
  .توאنند אیفא کنند ى خود رא به صورت کאمل نمی گذشته
אندאزى پذیرא برאى  ى سوم فقدאن هژمونی غאلب جهאنی אست، که אز یک طرف چشم نکته

 کند و אز طرف دیگر روאبط אقتصאدى رא میאن دאرى אیجאد شهروندאن در نظאم سرمאیه
  .گرى رא در دورאن گلوبאلیسم رא محدود کند تنظیم کرده و سودא" هאى رقאبتی دولت"

دאرى در  گرى دאرند و سرمאیه ى سودא هא جنبه دאر در آکسیون ٪ معאمאت אورאق بهא٩٥
ر آمریکא در ى کشو  بودجه١٩٩٨در سאل . אین אمאکن یک فرم کאزینویی یאفته אست

 میلیאرد دوאر فقط ٤٠٠٠٠ میلیאرد دوאر بود، אمא در همین سאل تقریبی ٧٠٠٠مجموع 
تر  هא به مرאتب شگرف گرى در بאزאر جهאنی אرز سودא. دאر معאمله شده אست אورאق بهא

قאبل .  میلیאرد دوאر אرز خرید و فروش شده אست١٥٠٠بאشدـ در همین سאل روزى  می
گرى بא چنین حجمی در دورאن تعאدل אقتصאدى و نه در عصر  ودאتوجه אست، که س

אند، زیرא אقتصאد  ى بאدکنکی گرفته هא جنبه  به אین ترتیب آکسیون.دهد بحرאن رخ می
 نرخ رشد אقتصאدى ٢٠٠٠برאى نمونه در سאل . پولی אز אقتصאد وאقعی مجزא شده אست

٪ تخمین ١٠دאر به بیش אز  رאق بهאگین نرخ رشد אو که میאن ٪ بود، در حאلی٢آلمאن فقط 
هא  هא تزلزل بیشتر و بحرאن پذیرتر بودن آکسیون گرى ى אین سودא  نتیجه.شد زده می

  .دهد هא نشאن می אست، که خود رא در سقوط نאگهאنی و رאدیکאل بورس
هא در אنگلستאن دولت موفق شد، بא یک   بعد אز سقوط بورس١٩٧٦برאى نمونه در سאل 

هאى   در سאل.یאرد دوאرى אز صندوق پول جهאنی אین بحرאن رא سپرى کند میل٤وאم 
 . میلیאرد دوאر برאى مقאبله بא بحرאن نیאزمند بود٧٬٦٤ دولت مکزیک به ١٩٩٣ و ١٩٩٢

 ١٩٩٨ و ١٩٩٧هאى  در سאل) ى جنوبی و אندونزى تאیلند، کره(که بحرאن آسیא  در حאلی
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אلبته بدیهی אست، که طرح אین אرقאم فقط برאى  ١. میلیאرد دوאر بود١٠٠نیאزمند به 
بאشد، که تא زمאنی  به همین אندאزه مهم می. هא אست تفهیم روند تشدیدى تزلزل آکسیون

گرى و  ى سودא دאنند، אمא هزینه رא حق مسلم خود می برند، آن دאرאن سود می سرمאیه
دאر  ه در کل عهدههא رא دولت توسط مאلیאت و یא جאمع ى آن ریزى نאشیאنه برنאمه

ى کאرگر در  دאرى در عصر گلوبאلیسم برאى طبقه شودـبه بیאن دیگر سرمאیه می
گلوبאلیسم یعنی تشدید بحرאن . دאرى نیز یک کאبوس אست ى سرمאیه هאى پیشرفته کشور

مزد  ى کאرگر، کאر هאى تאریخی طبقه هא، لغو دست آورد دאرى، تضعیف سندیکא سرمאیه
ى ثروت، تشدید تضאد طبقאتی، منزوى  تر، تقسیم غیر عאدאنه  شدیدکمتر، کאر بیشتر و

هאى سیאسی و אجتمאعی، که به صورت سאزنده و فعאل در رقאبت جهאنی و  کردن نهאد
کنند، تضعیف عوאمل توאفق אجتمאعی و در نتیجه تشدید تزلزل  گلوبאلیسم شرکت نمی

 . دאرى و دمکرאسی سرمאیه
که،   אول אین.بאشد هא به دو دلیل یک شאنس نیز می لیستאمא گلوبאلیسم برאى سوسیא

ضد "و مبאرزאت " سوسیאلیسم وאقعًא موجود"شمول چپ مאنند  هאى جهאن پروژه
אند و سوسیאل دمکرאسی در  عمًא به پאیאن رسیده" אمپریאلیستی برאى کسب אستقאل ملی

هאى אرز و وאم،  אرکه، بא جهאنی شدن بאز  دوم אین.برد یک بحرאن אسאسی به سر می
بورژوאزى אز بستر אجتمאعی خود مجزא شده و در نتیجه تفאوت میאن بورژوאزى ملی و 

هאى تحلیلی  به אین ترتیب אستکאک. ى تحلیلی خود رא אز دست دאده אست وאبسته جنبه
ى مسאعدى برאى یک אتحאد گسترده و  هא به مرאتب کمتر شده و زمینه بین چپ مא

 .هא אیجאد شده אست אى ملی و مذهبی میאن سوسیאلیسته مستقل אز جریאن
 
 
 

                                                 
١ vgl. Altvater, Elmar (١٩٩٧) (Hrsg.): Wirtschaften jenseits von Markt und Plan, in: Turbo-

Kapitalismus, Münster, S. ٦٠f., und 
ebd. (٢٠٠٠): Wenn Ökonomen der Natur ein Schnippchen schlagen wollen, in: Hickel, R./ Kisker, 

P./ Mattfeld, H./ Troost, A. (Hrsg.): Politik des Kapitals - heute, Hamburg, S. ٢٠٨ff. 
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هאى فقه پویא برאى تحقق حقوق بشر  بحرאن فقه سنتی و محدودیت
 در אیرאن

 

خوش تحوאت אجتمאعی و אقتصאدى شـگرفی بـوده           ى گذشته دست    کشور אیرאن در سده   
אى بـא     رهى عشـی    ى אین تحوאت אنتقאل سאختאر غאلب אجتمאعی אز یک جאمعه           نتیجه. אست
. بאشد  دאرى می   ى شهروندى بא زیربنאى سرمאیه      دאرى به یک جאمعه     بنאى پیشא سرمאیه    زیر

אیـن  . دهـد   אى رא به صورت یک אرگאنیسـم توضـیح مـی            فردینאند تونیس سאختאر عشیره   
 -دאرى אست و مאلکیت، فرم همگאنی یعنی فـאمیلی            سאختאر متعلق به دورאن پیشא سرمאیه     

אیجـאد  ) یعنـی אحسאسـی   (بستگی אفرאد بـه صـورت فـאمیلی و نسـبی            هم. אى دאرد   عشیره
کسوتی سـنی و      کیش شخصیت، پیش  . شאهی אست   روאبط אجتمאعی مبتنی بر پدر    . شود  می

אى   در مقאبـل سـאختאر عشـیره      . کنند  אعتمאد مطلق به رهبرى، روאبط سیאسی رא تعیین می        
در אیـن  . مکـאنیکی دאرد دهد که یـک فـرم       جאمعه، تونیس سאختאر شهروندى رא قرאر می      

 ولی مستقل אز یکدیگر به عنوאن شهروند قرאر دאرنـد و روאبـط               سאختאر אفرאد در کنאر هم    
همبستگی شهروندאن نه به صورت אحسאسی، بلکه به    . شوند  هא توسط قوאنین تنظیم می      آن

مאلکیـت فـرم   . شـود  هאى طبقאتی، صنفی و غیر دولتی אیجـאد مـی       صورت منطقی در نهאد   
یعنـی بـه صـورت      (یאبی و بאز تولید نیروى کـאر توسـط بـאزאر               دאرد و سאزمאن   خصوصی
ى برنאمـه و      ى شـهروندى بـא אرאئـه        دولت منאسب جאمعه  . شود  تضمین می ) دאرى  سرمאیه

 ١.شود و در نتیجه حکومت فرمی منطقی دאرد تأیید سیאسی شهروندאن אیجאد می
هאى אقتصאدى و אجتمאعی و روאبـط         دى شهروندى، جאیگאه אنسאن در نهא       در سאختאر جאمعه  

تـر אز   אمـא مهـم  . شود אى متحول می ى عشیره אو אز نظر سیאسی و אخאقی نسبت به جאمعه      
بـین فאعـل      אو مא . کند  ى אنسאن بא طبیعت אست که مאرکس مطرح می          אین تحوאت رאبطه  

ى   אبطـه  ر .دگـذאر   طبیعی یعنی אنسאن به عنوאن سوبژه و طبیعت به عنوאن אبژه تفאوت می            
مאرکس خصوصیت אنسאن رא در אین      . شود  אنسאن و طبیعت توسط کאر אجتمאعی אیجאد می       

. پـردאزد   دאند که אو برאى بאز تولید نیروى کאر خود هدفمند به אستفאده אز طبیعت مـی                 می
                                                 
١ vgl. Tnnies, F. (١٩٢٠): Gemeinschaft und Gesellschaft, Grundbegriffe der reinen Soziologie, 

Leipzig, S. ٧f., ٣٥f., ٤٣f., ٦٣f.  
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אتخאذ کمی و کیفی אین هدف وאبسته به אمکאنאت فکرى و بدنی אنسאن אز یک سو و منאبع                  
אین تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت אز یک طـرف    . وى دیگر אست  طبیعی موجود אز س   

و אز طرف دیگر موجب تغییـر فאعـل طبیعـی یـא             " جهאن بیرونی "سبب تغییر طبیعت یא     
به بیאن دیگر توאن فکرى و אقتـدאر درک אنسـאن אز دیـد              . شود  אنسאن می " جهאن درونی "

تبـאدل  . در אرتبـאط אسـت    " جهאن بیرونی "مאرکس بא سאختאر و سطح توسعه یא سאزندگی         
شود کـه אز دیـد مـאرکس          بین אنسאن و طبیعت توسط کאر אجتمאعی تضمین می          مאدى مא 

آورى نـه تنهـא       אفـزאیش فـن   . سبب یک روند خود אغنאئی و آموزشی برאى אنسאن אسـت          
هאى مولـد و      شود، بلکه موجب אرتقאع نیرو      هאى مولد و تغییر طبیعت می       بאعث رشد نیرو  

جهـאن  " به אین ترتیب تغییر      ١. طبقאتی خود خوאهد شد    -אز هویت אجتمאعی    هא    آگאهی آن 
 .شود אنسאن می" جهאن درونی"مسبب تغییر " بیرونی

بر אسـאس   . אند  ى گذشته عאمل تحوאت شگرف אجتمאعی بوده        نیروهאى مولد در سه دهه    
ـ            دست آورد  ب هאى علمی، فنی و صنعتی אز شدت کאر بدنی نسبت به کאر فکرى به مرאت

دאرى   هـאى سـرمאیه     تشدید رقאبت در بאزאر کאر و پویـאیی تولیـد کـאא           . کאسته شده אست  
یعنـی  . تر شود تر و مشخص موجب شده אست که تخصص در אمور شغلی پی در پی مهم           

گیرى یک حرفه برאى אمرאر معאش تمـאمی طـول زنـدگی در دورאن گلوبאلیسـم          دیگر فرא 
ى زندگی شهرى شده  ییرאت אسאسی در شیوه   אین تحوאت تکنیکی سبب تغ    . ممکن نیست 

 برאى مصـرف تولیـدאت       مبאرزאت پیگیر طبقאتی و אفزאیش کאرمزد بאزאرى گسترده       . אست
هא روאبط אرتبאط جمعـی در        توسط برخی אز אین کאא    . אند  دאرى رא تشکیل دאده     אنبوه سرمאیه 

ی میـאن  سطح جهאن میسر شـده و در نتیجـه یـک آشـنאیی همگـאنی אز روאبـط אجتمـאع          
هאى אلکتریکی خאنگی بאز تولید نیروى        אستفאده אز کאא  . هאى متفאوت אیجאد شده אست      ملت

هאى دینی    کنندـ به אین ترتیب אمکאن אنتقאل بאور        ى کوچک رא میسر می      کאر رא در خאنوאده   
تـر و مکـאنیزم نظـאرت و مرאقبـت אخאقـی نسـل        تر به نسل جوאن محدود      אز نسل مسن  

 .تر شده אست جوאن بی אثرتر روى نسل  مسن

                                                 
١ vgl. Marx, K. (١٩٦٩): Deutsche Ideologie, Berlin (ost), S. ٣٨ ,٢٠, und (١٩٤١): Grundrisse der 

politischen Ökonomie, Berlin, S. ٣٨٩, und (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, Berlin (ost), S. ٤٧ 
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در . دאرى و زندگی شهرى خردورزى دنیوى אسـت         ى אین تحوאت در نظم سرمאیه       نتیجه
شـود و فـرم نـوینی         ى אنسـאن متزلـزل مـی        سאده" جهאن درونی "אین وضعیت אجتمאعی،    

. شـوند   زدאیـی مـی     زدگی مبدل به روאبط دنیوى و אفسـون         روאبط دینی و אفسون   . گیرد  می
دیـدگאه نقאدאنـه و     . شود  אى و دینی چیره می      هאى سنتی، אسطوره    ى به بאور  خردورزى دنیو 

به אیـن   . گردد  تر می   بی אعتبאر ) قسمت و دست تقدیر   (طبیعی    تر و אقتدאر فرא     فلسفی معتبر 
ى شـنאخت     ترتیب אنسאن به عنوאن عאمل خردورز مبدل به محور אصلی جאمعه و سـوبژه             

 .شود می
. کنـد   אنسאن خود رא در אنتخאب شغل نمאیאن مـی        "  درونی جهאن"אین تحوאت بنیאدى در     

چنـین    אیـن تحـوאت هـم     . شود  دیگر حرفه به صورت موروثی به نسل بعدى منتقل نمی         
مـن  "،  "אندیشـم   مـن مـی   "هـאیی مאننـد       جمله. کنند  خود رא در زبאن روزمره منعکس می      

من "عنی جمله   م. אنعکאس אین وضعیت אجتمאعی אست    " کنم  من تحقیق می  "یא  " شنאسم  می
ى شنאخت به دنبאل  אین אست که אنسאن به عنوאن فאعل אجتمאعی و سوبژه       " کنم  تحقیق می 

ى خـردورز،     در جאمعـه  . אى نیسـتند    دیگر حقאیق موאردى אلهی و وحـی      . گردد  حقیقت می 
بـدیهی  . بאشـد  دنیوى و אنسאن محور حقیقت یک موضوع مجهول و مـورد پـژوهش مـی       

شمول طبیعی یعنی آزאدى אندیشه و تحقیقـאت،           حقوق جهאن  אى  אست که در چنین جאمعه    
آزאدى אنتخאب دین و אیمאن، אحترאم به حریم خصوصی شهروندى و حق حیאت مبدل به               

 .شوند ى אجتمאعی می  شده حقوق پذیرفته

 אسאمیون در אیرאن در مقאبل אین روند دنیوى شدن،          ١٣٥٧بعد אز אنقאب بهمن در سאل       
אى رא بـرאى       عشـیره  -ن محورى شدن جאمعه یک طـرح אسـאمی          خردورز شدن و אنسא   

ى تـאریخی     پشـتوאنه . تنظیم روאبط אجتمאعی، אخאقی، فرهنگی و سیאسی مردم אرאئه دאدند         
دهی אجتمאعی و سیאسی عشאیر عرب در אمت אسאمی توسط پیغمبر در      אین طرح سאزمאن  

قـرآن بـه عنـوאن کتـאب        یـאبی     ى نظرى אیـن سـאزمאن       پشتوאنه. قرن هفتم میאدى אست   
 .بאشد هאى پیغمبر אسאم می هא و گفته آسمאنی مسلمאنאن، تجربه

هאى منحصـر بـه خـود رא          دین אسאم אمא مאنند אدیאن دیگر توحیدى نیست و خصوصیت         
 .دتوאن خאصه کر هא رא در چهאر نکته می دאرد که آن

 ٤٢

هאى   ی یא دینی و آیه    هאى بאطن   کند که قرآن شאمل آیه      یک بررسی אز قرآن روشن می     ) ١
هאى بאطنی موאردى رא چون تصدیق، אیمאن، یقین، אخאص،           אز آیه . ظאهرى یא دنیوى אست   

تقوא، توکل، رضא، شکر، אعتبאر، خوف، رجאء، صبر، قنאعت، تسلیم، تعظـیم، هیبـت، شـوق،                
 .توאن אستنتאج کرد حیא، وجد، شرم و غیره رא می

هـאیی    کنند که شאمل آیه      رא تعیین و تنظیم می     ى مسلمین   هאى ظאهرى روאبط روزمره     آیه
هאیی بـرאى   ، آیه )٦(و אنعאم   ) ٥(هאى مאئده     برאى رعאیت موאرد غذאیی و بهدאشتی אز سوره       

) ٢٧٩ و ٢٧٦ و ٢٧٥؛  ٢(و بقـره  ) ٣٥ و  ٣٤؛    ٩(هאى توبه     تنظیم روאبط אقتصאدى אز سوره    
ى بقـره     ى مذهبی אز سوره     وزمرههאیی برאى رعאیت مرאسم ر      ، آیه )٨ تא   ١؛    ٨٣(و مطففین   

 و ١٨٧؛  ٢(هـאى بقـره    هאیی برאى تنظیم روאبط زنאشـویی אز سـوره    ، آیه )١٤٥ و   ١٤٢؛    ٢(
هـאى    هאیی برאى تنظیم روאبط אجتمאعی אز سوره        ، آیه )١٢٨ و   ٣٤ و   ١٥؛    ٤(و نسآء   ) ٢٢٣

جهـאد אز   هـאیی بـرאى تنظـیم روאبـط در دورאن             و آیـه  ) ١١؛    ٥٨(و بروج   ) ٩٦؛    ٥(مאئده  
 .هستند) ٤٢ و ٤١؛  ٨(ى אنفאل  سوره

کنند که دیـن      هאى بאطنی یא دینی و ظאهرى یא دنیوى آشکאر می           אین ترکیب قرآن אز آیه    
هـאى    אسאم مאنند مسیحیت یک دین آمورزشی نیسـت کـه بعـد אز رفرمאسـیون جنبـه                

یـت  طلبـی و رسـتگאرى آن تعـویض شـود و אخאق             ى فرجאم   دنیوى به خود بگیرد، شیوه    
אز אین رو در دین אسאم تطبیق موאرد دینی بـא روאبـط دنیـوى نـه بـه                   . شغلی אیجאد کند  

رא متکلمین دینی تحت  شود که ضرورت آن ى برش بلکه به صورت روند میسر می      شیوه
 .کنند لوאى אحیאء دین بیאن می

هـא رא در دو   تـوאن آن  هאى آن אست کـه مـی   گویی  خصوصیت بعدى قرآن در تنאقص    ) ٢
 .گویی گفتאرى אست ى نخست تنאقض در وهله.  کلی متمאیز کردبخش

آمده אست که خدאونـد در دو روز زمـین،          ) ١٢ تא   ٩؛    ٤١( سجده    ى  برאى نمونه در سوره   
یعنـی در وאقـع     . هא و موאد غذאى و در دو روز هفت آسـمאن رא آفریـد               در چهאر روز کوه   

آمـده  ) ٣٨؛    ٥٠(ى ق      سـوره  אمـא در  . خدאوند دنیא رא در مدت هشت روز آفریده אسـت         
 .אست که خدאوند دنیא رא در شش روز آفریده אست

دلیل آن سیر زنـدگی پیغمبـر در مکـه و           . گویی کردאرى אست    ى بعدى تنאقض    در وهله 
 سאل در مکـه بـه تبلیـغ و تـرویج دیـن אسـאم                ١٣אو بعد אز بعثت مدت      . مدینه אست 



 ٤٣ 

شود مبلغ  طرح می) ٦ تא  ١؛    ١٠٩(رون  ى کאف   گونه که در سوره     אو در مکه همאن   . پردאخت
هـאى یـونس      آزאدى دین و אیمאن بود و در مقאبل אدیאن دیگر و کفאر بא אستنאد بـه سـوره                 

 אمـא تـرویج     .شـد   خوאهאن مدאرא می  ) ٨٩؛    ٤٣(و زخوف   ) ٨٥؛    ١٥(، حجر   )١٥ و   ١٠؛    ١٠(
هא    אز אین دلیل    یکی .دین אسאم در مکه برאى پیغمبر به دאیل متفאوت بسیאر نאموفق بود           

 بعد אز هجرت به مدینه و تشکیل دولت אسאمی نه تنهـא محتـوאى               ١.ندאشتن معجزه بود  
گردنـد و     هאى مدینه قوאنین אبـאغ مـی         در سوره  .هא بلکه صدאى قرآن نیز عوص شد        آیه

 بא אستقرאر دولت در مدینه دورאن مـدאرא نیـز بـه    .شوند  مجאزאت برאى تخلفאت تعیین می    
تـא  ) ٥؛    ٩(ى توبـه       میאدى قرآن در سوره    ٦٣١ بعد אز فتح مکه، در بهאر        .درس  پאیאن می 
دهد کـه دیـن אسـאم رא بپذیرنـد، خمـس و               هאى حرאم به مشرکین مهلت می       پאیאن مאه 

شود که بعد אز سـپرى         در همین آیه به مسلمین אمر می       .زکאت بپردאزند و نمאز بخوאنند    
 مشـرکین   .هـא رא بـه قتـل رسـאنند          آنه کننـد و     شدن אین مهلت مشـرکین رא محאصـر       

نیـز طـرح شـده אسـت،        ) ٤؛    ٤٧(و محمـد    ) ١٢؛    ٨(هـאى אنفـאل       گونه که در سوره     همאن
 .کردند بאیستی میאن دین אسאم و مرگ یکی رא אنتخאب می می

אمکאن تفאسیر متفـאوت    ) ١٠٥؛    ٢سوره بقره،   (אین تنאقضאت و نאسخ و منسوخ بودن قرآن         
هאى متفאوت زندگی     توאن طریقه   یعنی אز یک شریعت وאحد می     . دهند אز دین אسאم رא می    

هـאى    هאى متفאوت אست و قرאئـت        به همین دلیل دین אسאم شאمل فرقه       .رא אستنتאج کرد  
یکی אز دאیل گسترش و دوאم دین אسאم همـین خصوصـیت            . کند  گونאگون رא ممکن می   

אى    می کنند אمא بـא طـرح وحـی         که منאبع دینی تفאسیر متفאوت رא ممکن        بא وجودى . אست
و خصوصـیت پیغمبـر بـه عنـوאن         ) ٢٧ ؛   ١٨کهـف،    (هللاא  بودن قـرآن بـه عنـوאن کـאم        

ى حدود در دین אسאم قאطعאنه طرح شده אست و        مسئله) ٤٠ ؛   ٣٣אحزאب،  (אאنبیאء    خאتم
אین همאن نزאع میאن تفسیر و تأویل می بאشـد کـه            . چیزى אز آن قאبل אستنتאج نیست       هر

 ٢.ى خود دین אسאم אست ن تقریبًא به אندאزهقدمت آ

ى معتزلی بـه      بین یکی אز علمאى شنאخته شده       در یک پلمیک که در قرن دوم هجرى مא        
آورد که אگر در مقאبل یـک         אلهذیل و رقبאیش صورت گرفت، אو مثאل אאغی رא می           نאم אبو 
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 ٤٤

در برאبـر یـک     אمـא אگـر همـین אאغ        . پـرد   جویبאر دو مترى قرאر گیـرد אز روى آن مـی          
. پـرد   ى خروشאن و عریض قرאر گیرد حتא بـא אعمـאل زور نیـز אز روى آن نمـی                    رودخאنه

شنאسـد    کرد که אאغ حدود پرش خود رא مـی          אلهذیل بא אین مثאل به رقبאیش تفهیم می         אبو
 .شنאسند هא حدود تفسیر دین رא نمی אمא آن

 هللاא  گونـه کـه آیـت       نهمـא . خصوصیت دیگر دین אسאم نقش سیאسی پیـאمبر אسـت         ) ٣ 
کند، خصوصیت پیغمبـر محـدود        خمینی در کتאب حکومت אسאمی قאنع کننده طرح می        

تمאمی . گذאرد بین نبی، رسول و ولی تفאوت می        خمینی مא  .شود  אאنبیאء بودن אو نمی     به خאتم 
אند، به نظر خمینی نبی هستندـ فقط پنج پیאمبر           پیאمبرאنی که توسط خدאوند مبعوث شده     

אمא پیغمبر אسאم אز دیـدگאه خمینـی        . אند  אند زیرא رسאلت ترویج دین رא دאشته        بودهرسول  
نه تنهא نبی و رسول بلکه ولی نیز بوده אست، زیرא אو دولت نیـز تشـکیل دאده و بـه نـאم                       

 نقـش وאیـت فقیـه در قـאنون          ١.کرده אسـت    خدאوند یعنی خאلق بر مخلوقین وאیت می      
نتאج אز جאیگـאه سیאسـی بخصـوص پیغمبـر אسـאم            אسאسی نظאم جمهورى אسـאمی אسـت      

 .بאشد می

جאلب توجه سאختאر دولت אسאمی אسـت، کـه بـرאى درک بهتـر آن אزم אسـت میـאن                    
ى جهـאد     אى نظـאمی و محوطـه       אلحرب منطقه   دאر. אאسאم تمאیز قאئل شد     אلحرب و دאر    دאر

شـود،   طرح می) ٧٥ تא ٧٤ و ٣٩؛  ٨(ى אنفאل  گونه که در سوره  ى جهאد همאن    אنگیزه. אست
جنگ بא کفאر و برאى نאبودى فتنه و مشرکین در جهאن אست و بא אین אنگیـزه کـه אدیـאن                     

بـه  . پאدאش شهدאى جهאد بهشت برین אسـت    . گیرد  ى خدא شوند، صورت می      یکسره ویژه 
هאى غیر אسאمی و مشرک شخصـیتی تعرضـی           אین ترتیب دین אسאم نسبت به محوطه      

 .دאرد

אى و אمـت      دهـی عشـیره     ى אمت אسאمی אست و جאمعه یک سـאزمאن          حوطهאلسאم م   دאر
در نتیجه به تحقق منאفع אمـت אسـאمی نسـبت بـه حفـظ منـאفع فـردى          . محورى دאرد 

تعلق به אمت אسאمی برאى کفאر אجبـאرى אسـت و           . شود  مسلمین אولویت אسאسی دאده می    
 رא عوص کنند و کسאنی کـه        توאنند دین خود     مسلمאنאن نمی  .بאشد  دین אسאم موروثی می   

هאى אحزאب    ستیزند نه تنهא طبق سوره      کنند و بא خدא و پیغمبر می        به دین אسאم پشت می    
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 ٤٥ 

شوند بلکه بא אسـتنאد بـه         به عنوאن مرتد به مرگ محکوم می      ) ٣٣؛    ٥(و مאئده   ) ٦١؛    ٣٣(
بـین   قـرآن مـא  . همیشه אز אهאلی جهنم خوאهند بـود ) ٢٥٧ و ١٢٧ و ٣٩؛   ٢(ى بقره     سوره

شود و عبאرت אمت هـر دو رא          حریم خصوصی مسلمین و حریم عمومی تفکیک قאئل نمی        
 .گیرد در بر می

حتא روאبـط زنאشـویی     ) ١٢٨ و   ٣٤ و   ١٥؛    ٤(و نسآء   ) ٢٢٣ و   ٢٢٢؛    ٢(هאى بقره     در سوره 
אمر بـه   "موظف به   ) ١١٢؛    ٩(ى توبه     مؤمنین بر אسאس سوره   . مسلمین تنظیم شده אست   

ى زندگی    ى ترویج یک طریقه     אین تکلیف دینی بא אنگیزه    . هستند" אز منکر معروف و نهی    
در نتیجه دولت אسـאمی و      . گیرد  بخصوص برאى جفظ فرهنگی אمت אسאمی صورت می       

ى   مسلمین مجאز و مکلف هستند که برאى حفظ ظאهر אمت אسـאمی در روאبـط روزمـره                
 .אفرאد دخאلت کنند

قرאر دאرنـد و   ) یعنی قوאنین אلهی  (ش قضאیی شریعت    مسلمאنאن به عنوאن مخلوق زیر پوش     
ترین روאبط مسلمین نظـאرت       دولت אسאمی به عنوאن مجرى אین قوאنین حتא بر خصوصی         

حتא برאى تخلفאت جنسی نیـز مجـאزאت تعیـین          ) ٣ و   ٢؛    ٢٤(ى نور     قرآن در سوره  . دאرد
 .کرده אست

رא بـرאدر یکـدیگر خطـאب       ى مسـلمאنאن      همـه ) ١٠؛    ٤٩(ى حجـرאت      که سوره   بא وجودى 
هא نه تنهـא طبـق        אین تبعیض . هא در برאبر خدאوند و شریعت برאبر نیستند         کند، אمא آن    می

وאبسـته بـه    ) ٧٦ و   ٧٥؛    ١٦(ى نحـل      ى جنسی و طبق سوره      جنبه) ٣٤؛    ٤(ى نسآء     سوره
وאبسته به سمپאتی بخصوصی  ) ٧١؛    ١٦(ى نحل     אمکאنאت فردى אست بلکه بر אسאس سوره      

ى אحـزאب     که بא אسـتنאد بـه سـوره         کند و یא אین     که خدאوند برאى مؤمنین אیجאد می     אست  
مسـلمאنאن אز   . بאشـد   هא می   وאبسته به جאیگאه بخصوص אجتمאعی آن     ) ٣٢ تא   ٣٠ و   ٦؛    ٣٣(

אلسאم بر אعضאى אدیאن אهل کتـאب אلویـت دאرنـد و אهـل                نظر אجتمאعی و حقوقی در دאر     
نظאرت بر رعאیت شریعت و رهبرى یא هـدאیت         . دکتאب موظف به پردאخت جزیه هستن     

مشـروعیت دولـت    . אز حقوق پیאمبر אست   ) ٢٦؛    ٣٨(ى ص     אمت אسאمی بر אسאس سوره    
بא تحقق شریعت که وאقعیتی אست אلهـی        ) ١٨١ تא   ١٧٩؛    ٧(ى אعرאف     אسאمی طبق سوره  

ین خوאهـאن   אز مسـلم  ) ٣٢؛    ٣(عمرאن    و آل ) ٥٩ و   ٥٨؛    ٤(هאى نسآء     سوره. شود  אیجאد می 
کـه    ولـی אیـن   . شـود   مـی " روאیی دאرند   کسאنی که حق فرمאن   "پیروى אز خدאوند، پیאمبر و      

 ٤٦

شـوند، در قـرآن       روאیאن برگزیـده مـی      تحت چه شرאیطی و متوسل به چه نهאدى فرمאن        
 .مطرح نشده אست

حفظ وحدت کلمه در אمت אسאمی بر هـر همـه چیـز אولویـت אسאسـی دאرد و کشـتאر                     
ى   دل طبـق سـوره      אندیشאن به عنوאن مرتد، محאرب، منـאفق و بیمـאر           زאددگرאندیشאن و آ  

تمـאیزى  . شود  پیروى אز دستورאت تغییر نאپذیر خدאوند تلقی می       ) ٦٢ تא   ٦٠؛    ٣٣(אحزאب  
بـرאى قـرآن    ) ى غیـر دولتـی یـא مـدنی          جאمعـه (و אجتمאع   ) ى دولتی   جאمعه(بین دولت   

و فرهنگـی در אمـت אسـאمی مجـאز          گאنگی سیאسی، אجتمאعی      شنאخته شده نیست و چند    
به אین معنی אست، که کسאنی که عضو حزب خدא          " هللاא  حزب فقط حزب  "شعאر  . بאشد  نمی

אمـא بـא     .ى دینـی אسـت      شـאن وظیفـه     نیستند در حزب شیطאن فعאلند و سرکوب و قتـل         
که سאختאر دولت אسאمی אز نظر بیرونـی شخصـیتی متعـرض و אز نظـر درونـی              وجودى

متوحش دאرد، زمـאنی کـه دولـت אسـאمی و אسـאمیون در موضـع                شخصیتی مستبد و    
אیـن  . کننـد   گیرند برאى حفظ خود یک پرאگمאتیسم بخصوص אیجـאد مـی            تدאفعی قرאر می  
شـود کـه بـه مسـلمین هشـدאر       אستنتאج مـی ) ٣٥ تא ٣٣؛  ٤٧(ى محمد  سیאست אز سوره 

یدن جـאم زهـر و      دهد، تא زمאنی که در جهאد غאلب هستند، صلح نکنندـ تصمیم نوشـ              می
 هللاא  بس بـא عـرאق توسـط آیـت           سאزمאن ملل متحده برאى آتش     ٥٩٨ى    نאمه  پذیرش عهد 

ى بعدى در אرتبאط بא روאبط אجتمـאعی مسـلمین            نمونه. خمینی بא چنین نگرشی אتخאذ شد     
و توبـه   ) ٥١؛    ٥(و مאئـده    ) ١٤٤ و   ١٣٩ و   ٨٩؛    ٤(هאى نسآء     قرآن مکررًא در سوره   . אست

کند که بא کفאر، منאفقین و אهאلی אدیאن          هא رא تهدید می     خوאهد و آن    ین می אز مؤمن ) ٢٣؛    ٩(
کند که אگـر      هא پیشنهאد می    به آن ) ٢٨؛    ٣(عمرאن    ى آل   אمא در سوره  . دیگر دوستی نکنند  

قرآن حتא אنکאر خدאوند رא אگر بא אجبאر صـورت          . هא دوستی بکنند    ترسند بא آن    אز کفאر می  
 .دאند مورد مجאزאت نمی) ١٠٦؛  ١٦(ى نحل  بگیرد بא אستنאد به سوره

هאیی رא که אسאمیون بא عنאوین مکر، تظאهر، אنکאر، مصلحت، کتمאن             به بیאن دیگر تאکتیک   
هـאى    هـאى مبتـذل آخونـد       آوردى یـא خصوصـیت      در  کنند حرکאتی من    و تقیه אستفאده می   

ى   و بـא אنگیـزه    هـאى قـرآن هسـتند         ى אیرאنی نیستند بلکه مستند و مستدل به آیه          شیعه
لوشאتو و حمאیت     هאى خمینی در نوفل     وعده. شوند  رهאیی אز یک وضعیت بغرنج אتخאذ می      

هـאیی    کنونی אپوزیسیون אسאمی در אیرאن و در هجرت אز حقوق بشر گویאیی چنین ترفند             
 .بאشند می
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خصوصیت آخر دین אسאم شאمل نهאدینه شدن آن به صورت تشـیع دوאزده אمـאمی               ) ٤
ى تبهکאر روحאنی و بאزאرى אست کـه    در وאقع אین همאن رאبطه    . بאشد   صفویه می  در دورאن 

. رسـد   به پـنج قـرن مـی      " دولت در دولت  "دهی آن در אیرאن به صورت         قدمت سאزمאن 
شود که مجتهـدین شـیعه بـא دریאفـت       به אین خאطر אتخאذ می    " دولت در دولت  "عبאرت  

هـאى אوقـאف دאرאى یـک منبـع مـאلی       مدآ سهم אمאم یא خمس و ذکאت و بא אستفאده אز در     
 .مستقل و غیر قאبل کنترل توسط دولت مرکزى هستند

هאى   نهאد. هאى متفאوت دینی رא به عهده دאرند        ى نهאد   علمאى شیعه مستقل אز دولت אدאره     
. هـא مـی شـوند       خوאنی  هא و روضه    خوאنی  هאى نمאز جمعه، تعزیه     هא شאمل خطبه    تبلیغאتی آن 

 .هאى علمیه و مدאرس قرآن هستند هא شאمل مکאتب، حوزه نهאى آموزشی آ نهאد

دولـت  "ى אین     هאیی رא به عهده دאرند، که قوאى سه گאنه          ى نهאد   هא نیز نظאرت و אدאره      آن
هـאى شـرع      ى علمאى شـیعه شـאمل دאدگـא         ى قضאئیه   قوه. دهند  رא تشکیل می  " در دولت 

بאشـد    ز شریعت یא تفسیر دین می     ى مقننه در وאقع همאن אستنتאج طریقت א         قوه. بאشند  می
که علمאى شیعه به عنوאن مرאجع تقلید برאى تنظیم روאبط دینی و دنیـوى مسـلمین بـه                  

هא، אوبאش و אرאذل هستند که مאننـد          هא، چאقوکش   ى مجریه شאمل میدאنی     قوه. عهده دאرند 
אى هאى عאشورא و تאسـوعא و بـر         هאى مستبد و متوحش در روز       ى دولت   تمאم قوאى مجریه  

زنـی،   ى سـنتی یعنـی سـینه    هـא بـه رژه   هאى دینی در خیאبـאن   אبرאز وجود و אرعאب אقلیت    
 .پردאزند زنی می زنی و قمه زنجیر

 אیدئولوژیک یعنی آموزشگאه אصولی     -دאرאى یک روبنאى سیאسی     " دولت در دولت  "نهאد  
تخـت  ى پאی گذאر אین آموزشگאه سید محمد بאقر مجلسی آخرین אمـאم جمعـه        بنیאن. אست

אאرض مجلسـی      فـی  هللاא  بعد אز سرنگونی شאه به عنـوאن ظـل        . دولت صفویه، אصفهאن بود   
مدعی شد که رهبرى و هدאیت אمت אسאمی تא پאیאن غیبت کبرى تحت نظر مجتهـدین             

 .شیعه אست

ى مجتهد فکر     در موאرد دینی وظیفه   . گذאرد  آموزشگאه אصولی میאن فکر و ذکر تفאوت می       
به عبאرت دیگر مقلد برאى رعאیت אحکאم אسאمی یعنی فروع          . ستى مقلد ذکر א     و وظیفه 

وظـאیف مجتهـد هـم هـدאیت        . دین، یقین و نظم روאبط روزمره نیאز به یک مجتهد دאرد          
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אندیشـאن و فرאخـوאن بـه         مؤمنین، حفאظت אز אمت אسאمی، تفسیر فروع دین، تکفیر آزאد         
 ١.جهאد אست

ى یـک درگیـرى     می رא بررسی کنیم، متوجه    ى جمهورى אسא     سאله ٢٣حאل אگر مא تאریخ     
ى  جאمعـه . شـویم  در אیرאن می) مدنی(ى غیر دولتی   ى دولتی و جאمعه     مدאوم میאن جאمعه  

هאى אجتمאعی چون جنبش کـאرگرى، جنـبش          אى אست که جنبش     غیر دولتی همאن حوزه   
 .شوند فمینیستی، جنبش دאنشجویی و جنبش جوאنאن در آن به صورت نهאد متشکل می

گونه که در אوאیل אین نوشته نیز طرح شد بـه دلیـل               ى غیر دولتی در אیرאن همאن       אمعهج
ى شهرى یک روند به سـوى خـردورزى دنیـوى             دאرى و جאمعه    تحوאت حلولی سرمאیه  

אمـא طرحـی رא کـه       . کنـد   و אنسאن محورى رא سپرى مـی      ) تقبل، بهبود و سلطه بر جهאن     (
دهـد    ط אجتمאعی شـهروندאن אیرאنـی אرאئـه مـی          دینی برאى تنظیم روאب    -ى دولتی     جאمعه

و אمـت   ) نفی و گریـز אز جهـאن یـא زنـدگی بـرאى آخـرت              (مستدل به خردورزى دینی     
 .محورى אست

 در مقאبـل    ١٩٨١هאى אجتمאعی در سـאل         دینی بعد אز سرکوب جنبش     -ى دولتی     جאمعه
אیط کلـی   حسین موسوى موظف بود که شر       ى میر   کאبینه. هאى دنیوى قرאر گرفت     وאقعیت

رא برאى شکوفאیی אقتصאدى אیجאد کند، که אز یک سو تدאوم جنگ بא عرאق رא ممکن سאزد        
ى موسوى بא     در نتیجه کאبینه  . ى مردم پאسخگو بאشد     هאى روزمره   و אز سوى دیگر به نیאز     

دאنسـت، قـאنون     خمینی که אقتصאد رא متعلق به خر مـی        هللاא  وجود طرح رهبر אنقאب آیت    
ى سیאست אقتصـאدى رא بـرאى تصـویب در אختیـאر              אنون کאر و برنאمه   אصאحאت אرضی، ق  

אین قوאنین بعـد אز تصـویب مجلـس توسـط شـورאى             . مجلس و شورאى نگهبאن گذאشت    
هـא در حـزب جمهـورى         אین درگیرى . نگهبאن متنאقض بא شریعت و مردود אعאم شدند       

 خـود رא بـه      אسאمی و مجلس موجب بحثی در אرتبאط بא حدود تفسیر شریعت شد، کـه             
 .بین نمאیندگאن فقه سنتی و فقه پویא جلوه دאد صورت نزאع مא

                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran", Berlin, S. ٥٠٥ ,٨٠ 
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ى فقه پویא بود، زیرא بـر ضـرورت تصـویب قـوאنین قیـد شـده                   ى موسوى نمאینده    کאبینه
אאسـאم    پـردאز آن حجـت      ى אطאعאت و نظریه     אرگאن فقه پویא روزنאمه   . کرد  فشאرى می   پא

אى   אאسـאم خאمنـه      جمهـور وقـت، حجـت       شورאى نگهبאن و رئـیس     .مرتضی رضوى بود  
 هللاא دبیـرى آیـت   ى رسאلت بـه سـر       אرگאن فقه سنتی روزنאمه   . نمאیندگאن فقه سنتی بودند   

 .آذرى قمی بود

هא شخصًא در אین نزאع شرکت کـرد و بـه دو جنـאح هشـدאر دאد کـه                      خمینی بאر  هللاא  آیت
بوعאت، بلکه در   مبאحث دینی و تفאوت سلیقه برאى تفسیر شریعت نبאید در مجلس و مط            

کـه بحـرאن نظـאم אسـאمی در زمـאن جنـگ                وقتی .هאى علمیه طرح و بحث شوند       حوزه
 ١٩٨٧شدیدتر و نزאع دو جنאح در حزب جمهورى אسאمی تشدید شد، خمینی در سאل               

در אیـن   . ى فقیه رא صאدر کرد      אین حزب رא منحل کرد و چندى بعد فتوאى وאیت مطلقه          
مت אسאمی متعلق به وאیت پیغمبـر אسـت و در نتیجـه             فتوא خمینی مدعی شد که حکو     

بـא אیـن فتـوא     . بאشد و به אین دلیل به رعאیت فروع دین אولویت دאرد            جزء אصول دین می   
خمینی تدאوم نظאم جمهورى אسאمی رא به رعאیت فروع دین یعنـی نمـאز، روزه، خمـس،                 

ى אین فتوא تشکیل      نتیجه. אولویت دאد " אمر به معروف و نهی אز منکر      "زکאت، حج، جهאد،    
אیجאد شورאى مصلحت نظאم جمهورى אسאمی بود که طبق متمم قאنون אسאسی جمهورى             

 عضو دאرد و موظف אست که قوאنینی رא که بـه علـت تنـאقض بـא شـریعت                    ١٣אسאمی  
אند بـرאى حفـظ و تضـمین تـدאوم جمهـورى אسـאمی           توسط شورאى نگهبאن مردود شده    

 ١.تصویب کند
هא نزאع بین نمאیندگאن فقه سنتی و فقه پویא نه تنهא خאتمه نیאفت، بلکـه           אقدאم بא وجود אین  

دلیل تشدید אین نزאع فقـدאن یـک        . گیرى شد   بعد אز فوت خمینی به مرאتب شدیدتر پی       
ى غیر     دینی و جאمعه   -ى دولتی     ى متنאقض جאمعه    ى تئوریک برאى توجیه رאبطه      پشتوאنه
ى   ش به حدود تفسیر شریعت در حאل حאضر پشـتوאنه         אین دو نگر  .  دنیوى אست  -دولتی  
 . دینی دو جنאح رقیب در نظאم אسאمی هستند-نظرى 

אلکریم سروش و محمد مجتهد       یکی אز موאرد אین نوشته نقد فقه پویא אست که توسط عبد           
متدولوژى نقد אین نوشته متدولوژى حل مشکאت یـא نقـد           . شود  شبسترى نمאیندگی می  

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٤٠١ff. 
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ى تفسـیر     در رאبطه بא طریقـه    .  متدولوژى אنتقאدى یא نقد بیرونی אست      درونی نیست بلکه  
نقد درونـی بـرאى     . شود  بین تفאسیر دستورى، فنی، قیאسی و تشאبهی تفאوت گذאشته می           مא

در نتیجـه نقـد     . بאشـد   تـر بـودن تفسـیر مـی         تر و قـאنع کننـده       تر شدن، منسجم    مستدل
تر شدن تفسیر  هא خوאهאن مستدل یرא آنتوאند نقدى درونی بאشد ز روشنفکرאن אئیک نمی 

ى شنאخت بهتر אز مبאحـث   نقد روشنفکرאن אئیک نقدى بیرونی אست و بא אنگیزه       . نیستند
در نتیجـه روشـنفکرאن אئیـک نیـز بـه حـل مشـکאت               . شود  אسאمیون ترتیب دאده می   

نـد در  א پرسد آیא نمאیندگאن فقـه پویـא موفـق شـده          پردאزندـאین نوشته می    אسאمیون نمی 
ى غیـر     هאى جאمعـه    حدود دین قرאئتی پذیرفته شده אز אسאم אرאئه دهند که به خوאست           

 دنیوى و אنسאن محورى אیرאن چون جدאیی دین אز دولت، رعאیت حقـوق بشـر،                -دولتی  
  تسאوى حقوق زن و مرد، آزאدى אندیشه و אیمאن پאسخ مثبت بدهد؟

אندیشـאن،    بـین אسـאمیون و آزאد       آمیز مא   متزیستی مسאل   آیא بא אستنאد به فقه پویא یک هم       
  روشنفکرאن אئیک و روشنگر אمکאن پذیر אست؟

 .پردאزد אین نوشته در پنج نکته به نقد بیرونی مبאحث سروش و مجتهد شبسترى می

متکلمـین رא   . کننـد   سروش و مجتهد شبسترى خود رא به عنوאن مـتکلم معرفـی مـی             ) ١
بـین فقهـא    אس مـא  فـאن .  دینی متمאیز کرد-ه אجتمאعی توאن אز یک طرف אز نظر جאیگא  می

و ) هـאى سـنتی     آخونـد (، مهـدیتون    )مرאجـع تقلیـد   (، مفسرین   )هאى شرع   قضאت دאدگאه (
 ١.گذאرد تفאوت می) ى دین مدאفعین خبره(متکلمین 

 دینـی אز متشـرعین، معتـزلین و         -تـوאن אز نظـر فلسـفی          אز طرف دیگر متکلمین رא می     
دאننـد    ى دینی می    متکلمین تصدیق خدאوند و پیאمبر رא یک وظیفه       . دمتصوفین متمאیز کر  

" مفهـومی   طبیعی و فرא    هא فرא   وאقعیت"هא به     آن. کنند  و برאى אثبאت آن به خرد رجوع نمی       
متکلمین אمـא عمـل بـه    . فهمند گونه می אذعאن دאرند و معرفت خود رא به عאلم هستی אین  

 یعنی אز دید مـتکلم אیمـאن، بـه          .کنند  ى تلقی می  وظیفه و تکلیف دینی رא یک אمر אعتبאر       
אلبته معنی אین تعریف אین نیست    . ى عملی   شود و نه به فلسفه      ى نظرى مربوط می     فلسفه

אز نظـر   . ى نظرى خود אتخـאذ کنـد        توאند روאبط אجتمאعی متنאقضی بא فلسفه       که متکلم می  

                                                 
١ vgl. Van Ess, J. (١٩٩١): ebd., Bd. I, S. ٤٥f. 
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د אز عאلم هستی منطبق     متکلمین کسی مؤمن אست که رفتאر و کردאر خود رא بא عقאید خو            
 .کند

אین אنگیزه אز یک طـرف بـرאى        . سروش و مجتهد شبسترى مدعی אحیאء دین هستند       ) ٢
گیرى אز گسست אخאقی، אجتمאعی و فرهنگی مردم אیـرאن و بخصـوص جوאنـאن אز                  پیش

אز . بאشد زیرא אین پدیده مسبب بحرאن سیאسی نظאم אسאمی شـده אسـت              می" دین مبین "
 .بאشد ى אین دو متکلم، مبאرزه بא ملحدین می زهطرف دیگر אنگی

بین مسئولیت طبیعی کـه شـאمل دفـאع אز خאنـه و کאشـאنه אسـت و                    مجتهد شبسترى مא  
ى   אو אز یـک شـبکه     . گـذאرد   مسئولیت دینی که دفאع אز دین رא در بر دאرد، تفـאوت مـی             

 بאشـد و  خـدאى قـرن مـی    ترین بت ضد کند که بزرگ قدرت در سطح جهאن صحبت می 
 ١.زدگی فرزندאن אین بت بزرگ هستند زدگی و جنسیت هאیی دیگر مאنند مصرف بت

توאن پیאم توحید رא بدون مشخص کردن منکرאن توحیـد و مبـאرزه               در جهאن אمروز نمی   »
אمروز אیمـאن و אخـאق رא کسـאنی         . علمی، فرهنگی و سیאسی بא آنאن به אنسאنهא אبאغ کرد         

د که زندگی خود آنهـא در بیـرون אز شـبکه سرאسـرى              توאنند به دیگرאن منتقل سאزن      می
قدرت جهאنی قرאر دאشته بאشد و אین کאر تنهא بא یک موضـعگیرى مبـאرزه آمیـز میسـر                   

هאیی مאنند تبشیر، אنذאز، تبلیغ، تعلیم، אمر به معروف و نهی             در قرآن عאوه بر وאژه    . אست
ى دیگرى چون جهאد، אستقאمت،     هא  אز منکر که مرאحل אولیه אبאغ پیאم توحید هستند وאژه         

هא تشـکیل     אین قبیل وאژه  . صبر، عدאلت و بغضאء در برאبر دشمنאن خدא به کאر رفته אست           
 مبאرزه علیه کسאنی که بندگאن خـدא رא در چنبـر سـلطه              .هستند" مبאرزه"دهنده عنאصر   
 ٢«.אند خود در آورده

ـ      سאزد که אنگیزه    دیدگאه مجتهد شبسترى روشن می     گـویی بـه      אء دیـن پאسـخ    ى אو אز אحی
" دین مبـین  "هאى دنیوى مردم نیست بلکه جلوگیرى אز گسست مردم אیرאن אز              خوאست

ى فقـه پویـא مظـروف         کنند که אنگیزه    شאن تأکید می    هא در مبאحث    אو و سروش بאر   . אست
کنند کـه خوאهـאن تغییـر     نشאن می هא خאطر به אین ترتیب آن  . بאشد  نیست بلکه ظرف می   

منאسـب   ى دعوت به دین رא در نظאم אسאمی نא    یم دینی نیستند و فقط شیوه     مبאنی و مفאه  
                                                 

 ١٤٤אیمאن و آزאدى، אنتشאر طرح نو، ص ): ١٣٧٦(بسترى، م مقאیسه مجتهد ش ١
 ١٤٧ .همאن، ص ٢

 ٥٢

بـرאى مثـאل    . به همین دلیل مبאحث אین دو مـتکلم شـدیدًא متنـאقض هسـتند             . دאنند  می
 :کند سروش خصوصیت فقه پویא رא چنین وصف می

دهد و به عشق سرفرאز کـردن و کאرگشـא            سر می ) دین رא (فریאد پویא کردن    ) کسی که » 
شود، بی آنکه به درستی معلوم کنـد     دیدن دین، طאلب عوض کردن چیزى در جאیی می        

 ١«که آن چیز چیست و آن جא کجאست
به عبאرت دیگر خصوصیت فقه پویא حفظ هژمونی אسאمیون و مبאرزه بא ملحـدین متکـی        

 .بאشد گویی می به مبهم

متـدولوژى  . ى بعدى متدولوژى אحیאء دین توسط شبسترى و سـروش אسـت             مسئله) ٣
یک روند אز هرمنوتیک خאص به      ) علم فهم در رאبطه بא تفسیر متون      (مبאحث هرمنوتیک   

 ٢.گیرد هرمنوتیک عאم رא در بر می
یعنی مفسر بعـد אز אسـتنتאج یـک درک خـאص אز یـک مـتن بـه تـرویج و تعمـیم آن            

آغـאز  تر جریאن تفسیر אز یک ذهنیت ویژه אز منאبع بخصـوص               به بیאن مفهوم   .پردאزد  می
شودـ אمא در مبאحث سروش و مجتهد شبسترى جریאن سیر אحیـאء دیـن بـر عکـس                    می

گرאیـی   رسند و אین همאن مصلحت      هא אز عینیت به ضرورت אحیאء دین می         یعنی آن . אست
 .حلولی אسאمی אست

گونـه نظـאم      کنـد کـه بـא هـر         مجتهد شبسترى אز אیمאن به عنوאن یک گوهر صحبت می         
مـدאر و توتـאلیتر       אز دید אو بذر אیمـאن در جوאمـع زور         . אر نیست אجتمאعی و سیאسی سאزگ   

 ٣.شود پوسد و نאبود می می
אאسـאم אهیجـی بـه مثنـوى مولـوى رجـوع              هאیش بא حجتـه     سروش در یکی אز پلمیک    

کندـ אین مثنوى حکאیتی אز بאزرگאنی دאرد که در تאتم دریـא و طوفـאن قـرאر گرفتـه                     می
هـאى بـی אرزش خـود رא بـه دریـא               بאید برخی אز کאא    تر شدن کشتی    אست و برאى سبک   

                                                 
 ١٧٦ نظریه تکאمل معرفت دینی، تهرאن، ص -قبض و بسط تئوریک شریعت ): ١٣٧٧(مقאیسه سروش، ع  ١
   אدאمه١٠حلقه אنتقאدى، אدبیאت، تאریخ و هرمنوتیک فلسفی، تهرאن، ص ): ١٣٧١(مقאیسه کوزنزهوى، د  ٢
  ٨ه مجتهد شبسترى، پیشین، ص مقאیس ٣
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دهـد کـه       سروش به אین طریق پیאمی به سرאن نظאم אسـאمی مـی            ١.بریزد تא غرق نشود   
 .برאى حفظ حکومت אز אحقאق برخی אز אحکאم شرعی چشم بپوشند

ى   ى تمאیز میאن دین و معرفت دینی به وسیله          ى بعدى طرح אحیאء دین به شیوه        نکته) ٤
אى، مطلـق و در نتیجـه    אى وحـی  هא دیـن رא پدیـده   آن.  و مجتهد شبسترى אست    سروش

هـא و     ى بردאشت یא شنאخت אنسאن אز دیـن در زمـאن            معرفت دینی نتیجه  . دאنند  ثאبت می 
کאمـل و     אى אنسـאنی، غیـر      به אین ترتیب معرفت دینی پدیده     . بאشد  هאى متفאوت می    مکאن

هـאى متفـאوت      هאى متفאوت وאژه    طرح در مقאله  سروش برאى تفهیم بهتر אین      . متغیر אست 
آورى در مقאبـل مقـאم        علم حصولی در مقאبل علم حضورى، مقـאم گـرد         . کند  אستفאده می 

دאورى، مقאم بאید در مقאبل مقאم אست، تحقق در مقאبل تعریف، معرفت شنאسی ثאبتی در               
قאبـل معرفـت    مقאبل معرفت شنאسی مسبوقی، و یא به بیאن دیگر دین مطلق و ذאتی در م              

 .دینی متغیر و عصرى

ى همین طرح אز سلوک توحیدى به عنـوאن دیـن مطلـق و                مجتهد شبسترى نیز بא אرאئه    
بאشد و به عنوאن      ثאبت در مقאبل سلوک אنسאنی که شאمل درک محدود אنسאن אز دین می            

 .کند معرفت دینی متغیر אست، صحبت می

شـود کـه אدعـאى     فאصله نتیجه گیرى میبא نگאهی به تאریخ אسאمیون در قرن گذشته بא      
ى جدیدى אست و نه مختص به مبאحث متکلمین نאمبرده در אیـرאن               אحیאء دین نه אنگیزه   

ى مدرنیته موאجه شد ضرورت אحیـאء دیـن           אز همאن دورאنی که אسאم بא پدیده      . بאشد  می
ندیشـه  کسـوتאن אیـن א      אلدین אفغאنی یکی אز پیش      سید جمאل . مورد مبאحث אسאمیون بود   

 جـوאدى آملـی، عאمـه طبאطبـאیی؛         هللاא   نאئینی، محمد אقبאل אهورى، آیـت      هللاא  آیت. אست
ى אحیـאء دیـن در אیـرאن           مطهرى و علی شریعتی نیز אز مدعیאن شـنאخته شـده           هللاא  آیت

 .هستند

אى ثאبـت و معرفـت دینـی بـه عنـوאن        אز طرف دیگر تمאیز میאن دین به عنـوאن پدیـده          
تمאیزى که علی شـریعتی بـین אسـאم و          . رح جدید نیست  بردאشتی متغیر אز دین یک ط     

شـدند، دیـن رא مطلـق و           مطهرى میאن هسته و پوسته قאئل مـی        هللاא  شنאسی و آیت    אسאم

                                                 
  ٤٠١ و ٣٩٥ אدאمه و ١٤٠مقאیسه سروش، پیشین، ص  ١

 ٥٤

ى کـאر علـی شـریعتی אسـتنتאج      بـرאى نمونـه نتیجـه   . دאنستند شنאخت دین رא متغیر می    
ى אنقـאب    ى صفوى بود، کـه عوאقـب آن نیـز در فאجعـه              ى علوى در مقאبل شیعه      شیعه

 ١.אسאمی و شهאدت طلبی جوאنאن مشאهده شد
که אین طرح قبًא توسط دیگرאن نیز به کאر گرفته شـده אسـت بررسـی                  نظر אز אین    صرف

بאشدــ محققـאن      ى معرفت دینی توسط سـروش و مجتهـد شبسـترى مـی              غیر محققאنه 
 یـک   مندى و بررسی غیر אرزشی معرفـت رא بـرאى           شنאسی تאریخ   ى معرفت   شنאخته شده 

کنـد    مجتهد شبسترى به تאریخ رجوع نمی     . دאنند  شنאخت جאمع אز آن אجتنאب نאپذیر می      
بـه بیـאن دیگـر אیـن        . کنـد   خوאه אسـتفאده مـی      אى دل   وאر به شیوه    و سروش אز تאریخ نکته    

ترین منبع معرفـت شنאسـی        متکلمین אز یک طرف אز אستمرאر تאریخی به عنوאن منאسب         
. کننـد   ف دیگر معرفت دینی رא بא نگرشی אرزشی بررسی مـی           و אز طر   ٢.کنند  אستفאده نمی 

 .شوند یعنی برאى معرفت دینی حدود قאئل می

هאدى سـبزوאرى رא      صدرא و مא    سروش برאى אثبאت متغیر بودن معرفت دینی دیدگאه مא        
دאنسـت    صدرא زنאن رא حیوאنאتی می      مא. کند   مطهرى در مورد زنאن مقאیسه می      هللاא  بא آیت 

هאدى سبزوאرى مدعی بود که خدאونـد یـک           مא. ى نکאح قאبل אستفאده بودند    که فقط برא  
صورت אنسאنی به אین حیوאنאت یعنی زنאن دאده אست تא مردאن אز مصאحبت بא آنאن متنفر              

 مطهـرى بـא     هللاא  دهد که آیـت     سروش אدאمه می  . نشوند و در نکאح بא آنאن رغبت بورزند       
ود אمא אین بینش رא نسبت بـه زنـאن قبـول            هאدى سبزوאرى ب    که مرید خאلص مא     وجودى
ى مطهرى رא در رאبطه بא حق طאق بـرאى            سروش برאى مصدאق حرفش نظریه    . ندאشت

 ٣.کند زنאن طرح می
هאى دینـی در رאبطـه        ى دین و معرفت دینی رא بא نهאد         سروش و مجتهد شبسترى رאبطه    

 دینـی رא مـردود      کننـد و אسـتقرאض تאریخمنـد معرفـت          بא אستمرאر تאریخی بررسی نمی    
ى   چـرא فلسـفه   . هـאى زیـر بאشـند       گـوى پرسـش     بאیستی پאسـخ    شمאرند زیرא بعدًא می     می

                                                 
١ vgl. Feridony, ebd., S. ٢٩٤f 

 ١٤٠مقאیسه سروش، پیشین، ص  ٢
 ٨٢مقאیسه همאن، ص  ٣



 ٥٥ 

ى آموزشـگאه אخبـאرى       آموزشگאه אصولی شאمل معرفت دینی אیرאنیאن می شود אمא فلسفه         
  شود؟ نمی

بـא אیـن نگـرش مسـلمאنאن بـرאى          . ى معرفت دینی بאطنی بود      آموزشگאه אخبאرى نمאینده  
غلبه بـر   . ط روزمره و فروع دین شبیه אهل تصوف نیאزمند به مجتهد نیستند           تنظیم روאب 

علمאى آموزشگאه אخبאرى و سرکوب אهل تصوف بعد אز אنقرאض دولت صفویه بא رهبرى              
אو در تـאریخ  . هאى بאزאر متحقق شـد  هא و بخصوص میدאنی شیخ بهبهאنی و بא حمאیت طلبه   

ى אخبאریه در      برאى سروش אمא شکست فرقه     ١.شود  کش قلمدאد می    אیرאن به عنوאن صوفی   
 ٢.بאشد مقאبل אصولیون سندیت علم فقه می

گیـرد، אمـא    ى دوאزده אمאمی אز אسאم معرفت دینی אیرאنیאن رא در بر مـی          چرא درک شیعه  
فرقه بאبیه مدعی    شوند؟  ى دین تلقی می     هאى شیخیه و بאبیه خאرج אز محدوده        درک فرقه 

 سאل قمرى غیبت کبرى به پאیאن رسیده אست و شـریعت            ١٠٠٠بود که بعد אز گذشت      
ى אیـن فرقـه       علمـאى شـنאخته شـده     . هאى قضאیی אلهی خود رא אز دست دאده אست          جنبه

خوאهאن تعویض قبله، نفی پردאخت خمس و زکـאت بـه علمـאى شـیعه و لغـو مאلکیـت                    
لدین شאه  ى بאبیه در دورאن سلطنت نאصرא       فرقه. هא و زنאن شده بودند      خصوصی روى کאא  

هאى روسـیه     هא و پشتیبאنی دولت     کبیر بא همکאرى علمאى شیعه و بאزאرى        دאرى אمیر   و زمאم 
هـאى   دאرאن یکی אز فرقـه   سאل אست که هوא  ١٥٠אکنون بیش אز    . و אنگلستאن سرکوب شد   

אسـאمیون شنאسـאیی و     " دولت در دولـت   "ى نهאد     هא در אیرאن به وسیله      بאبیه یعنی بهאیی  
 ٣.دشون مقتول می

ى جهאنی که زمאن و مکאن توسط گسترش تکنولوژى پی در پـی               چرא بאید در یک دهکده    
دهند، معرفت دینی مردم אیرאن אلزאمـًא یـک معرفـت تشـیع               معنאى خود رא אز دست می     

دوאزده אمאى بאشد؟ چرא یکتא پرستی و تقبل آخرت کאفی نیست؟ چرא مردم אیـرאن بאیـد             
א بپردאزند؟ سروش و مجتهد شبسترى مسـאئل فـوق          ى هنگفتی ر    برאى دین چنین هزینه   

دهنـد زیـرא مسـبب عقـب אفتـאدگی אجتمـאعی و               رא مورد پرسش و بحث خود قرאر نمی       

                                                 
١ vgl. Feridony, ebd., S. ٨٨ 

  ٢٠٣مقאیسه سروش، پیشین، ص  ٢
٣ vgl. Feridony, ebd., S. ٩٤f. 

 ٥٦

هـא    آن. אسאمیون خوאهنـد یאفـت    " دولت در دولت  "دهی    فرهنگی אیرאنیאن رא در سאزمאن    
 و  نـورى هللاא אى چون شیخ فضـل  هאى مجتهدین شنאخنه شده    گوى حرف   خوאهند پאسخ   نمی
دאد که سـאخت جـאده، پـل و     شیخ نورى در مکتوبאتش هشدאر می.  خمینی بאشندهللاא  آیت

ى دولت بא بیسوאدى رא       شودـ خمینی مبאرزه    دستگאه مخאبرאت مسبب ترویج بی دینی می      
 .دאنست مسبب ترویج بی دینی می

ى آزאدى אز طریق سروش و شبسترى אست که به صورت             ى بعدى طرح مسئله     نکته) ٥
 .دهد سروش آزאدى رא در چهאر چوب عقل قرאر می. شود لو و مبهم مطرح میدو په

אبتدא بאید معلوم شود که سאختمאن אنسאن چه אوصאفی رא وאجد אست تא وصف فطـرى و                  »
خوאهیم אنسאنی بאشـد و سـپس אز אنسـאن            אبتدא אز دین می   . (אنسאنی برאى دین صאدق آید    

کنـد و אز دیـن       فـوق طאقـت رא تقبـیح مـی         عقل که تکلیـف   ). طلبیم که دیندאر بאشد     می
کش و אنسאن ستیز نبאشد حد אین طאقـت رא هـم خـود بאیـد معلـوم                    خوאهد که آدمی    می
 ١«.کند

אى قرאر دאرد و حدود طאقـت رא چـه نهـאدى،              حאل אین عقل مאل کیست، در چه محدوده       
ئله کند، مورد بررسی سروش نیست و אز אین رو پאسخ بـه مسـ     قشرى یא کسی تعیین می    

 .کند تر می ى مبهم رא אندکی روشن نگאهی به عقل خود אو אین نکته. مאند مبهم می

دאند و אنکאرش رא אرتدאد    هאى دین می    سروش وجوب نمאز رא به عنوאن אصل و אز ضرورت         
 :کند  در جאیی دیگر طرح می٢.خوאند می

رא نאمسلمאن  چیزى رא ضرورى دین אسאم و شرط مسلمאنی دאنستن، و منکر و نאفی آن               »
هאست و אین حکم هـیچ منאفـאتی نـدאرد بـא آنکـه کسـی                  محسوب کردن، אز جنس بאید    

به عبאرت دیگـر، تعریـف ضـرورى دیـن אیـن      . معرفت دینی رא در تکאمل مستمر بدאند 
אیـن  ) علی رغـم تحـول مصـאدیقش      (نیست که همیشه ثאبت خوאهد مאند بلکه تعریفش         
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بאید آنرא ثאبـت نگـאه دאرنـد و همیشـه بـدאن             אست که منکر آن کאفر אست و مسلمאنאن         
 ١«אعتقאد بورزند و آن رא אنکאر نکنند و جزو אزم دین بشمאرند

شـتאبد بلکـه بـא     אندیشـی مـی   بא چنین درکی אز آزאدى سروش نـه تنهـא بـه جنـگ آزאد         
  .کند אندیشאن دینی نیز خط کشی می دگر

אى אز     אز طبیعـت، پـאره     دین هر کس فهم אوست אز شریعت، و علم هر کس فهم אوست            »
خوאنאن رא بر آن دאشته אست که گمאن کنند پس هر فهمی مجאز و صوאب خوאهد بود                   کژ

 ٢«.و میאن فهم صحیح و فهم نא صحیح تفאوتی نخوאهد مאند
אمא אو אز آزאدى نه     . مجتهد شبسترى بر خאف سروش برאى آزאدى حدودى قאئل نیست         

بאیستی به کسی وאگذאر شود و نـه آنـرא هـدف            بردאشتی حقوقی دאرد که به אین صورت        
 . آزאدى برאى شبسترى فقط یک وسیله برאى کسب אیمאن אست٣.کند تلقی می

. تـرین אنتخـאب یـک אنسـאن אسـت           ترین و بـא حرمـت       سאز  ترین و سرنوشت    אیمאن، آزאد »
گونه سخن و عمل که אین אنتخאب آزאد رא تبאه کند و حرمت آن رא بشکند گر چه بـه            هر
 ٤«. دین صورت گیرد خیאنتی אست بر ضد אیمאننאم

دאند، زیـرא אز دیـد אو گـوهر           مجتهد شبسترى حتא معیאر אنسאنیت رא حفאظت אز אیمאن می         
 .אیمאن אمאنتی אلهی אست

میزאن אنسאن بودن هر شخص به میـزאن نگאهـدאرى وى אز אیـن אمאنـت אلهـی وאبسـته                    »
 ٥«.אست

بـول دאرد و نـه تفسـیرى אز آن، پـس אز       طبق אین طرح هر کس که نـه אیـن دیـن رא ق             
אندیشـאن و     אخرאج آزאد .زند و در نتیجه אنسאن نیست       دאرى אین אمאنت אلهی سر بאز می        نگאه
هـא    هא به אحشאم فقط بـرאى رאحتـی نـאبودى آن            אندیشאن אز قאلب אنسאنی و تبدیل آن        دگر

אلیسـم بـرאى    پـردאزאن نאسـیونאل سوسی      אین همאن روشی بود که نظریـه      . گیرد  صورت می 
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که آیא مجتهد شبسـترى در آینـده چنـین            אین. هא و معلولین אتخאذ کردند      نאبودى یهودى 
אى هستندـ    که قאدر به אعمאل آن אست، مبאحثی حאشیه         کند و یא אین     אى رא دنبאل می     برنאمه
אى אسـت کـه אو        مورد تعمـق بیشـتر رאبطـه      . هא نگرش ضد بشرى אو אست       تر אز אین    مهم
 .کند  و אیمאن و אرאده אیجאد میبین آزאدى مא

. אرאده نه تنهא אز عوאمل بیرون אز אنسאن که אز عوאمل درون אنسאن نیـز بאیـد آزאد شـود                   »
کشند نه تنهא در بیرون بلکه در درون آدمـی            چون آن عوאملی که אرאده رא به אسאرت می        

אسی جبאر אز بیرون אز אنسאن ممکن אست مثًא یک شخص جبאر، یک نظאم سی            . هم هستند 
هـא،   یא سنت زیאنبאر و غلط אرאده אنسאن رא به אسאرت بکشدـ در درون אنسאنهא نیـز غریـزه     

אرאده بאیـد אز هـر عאمـل        . سאئقهא و تمאیאت ممکن אست אرאده אنسאن رא به אسאرت بکشد          
 ١«.بیرونی و درونی که אرאده نیست آزאد شود

زى درست یא غلـط אسـت خـود         دאند که چه چی     که مجتهد شبسترى אز کجא می       حאل אین 
هאیی دیگر توسـط   تر אمא אین אست که אین طرح بא وאژه مهم. بאید مورد پرسش قرאر بگیرد  

بـین زنـدאن    شـریعتی مـא  . ى چهאر زندאن אو نگـאرش یאفتـه אسـت     علی شریعتی در مقאله   
شود، زندאن تאریخ که אنسאن       طبیعت که אنسאن توسط علم طبیعت شنאسی אز آن آزאد می          

شود، زندאن جאمعـه کـه        ى تאریخ و روند تאریخی אز آن آزאد می           شنאخت אز فلسفه   توسط
گردد و    אى که بر אو تحمیل شده אست آزאد می          אنسאن توسط نقد جאمعه شنאسی אز جאمعه      

هـאى قیـد شـده        אز دید شریعتی زندאن خود אز تمאم زندאن       . گذאرد  زندאن خود تفאوت می   
 ٢.توאند אز آن آزאد شود به دین، شهאدت و جهאد میتر אست و אنسאن فقط توسط عشق  بد

کنـد، مجتهـد      هאى بیرونی و درونی صحبت می       אگر شریعتی אز ضرورت آزאدى אز زندאن      
هאى   אین زندאن . گوید  هאى بیرونی و درونی سخن می       شبسترى אز ضرورت آزאدى אز אرאده     

بین   ى אجتمאعی و אخאقی مא    هא  دאد  هאى بیرونی و درونی همאن قرאر       بیرونی و درونی یא אرאده    
کسی که به אین صورت אز هفت دولت آزאد شده אست دیگـر             . شهروندאن دنیوى هستند  

مאند، به جאمعه پאسخگو نیست،  هאى אجتمאعی متعهد نمی دאد אنسאنی دنیوى نیست، به قرאر

                                                 
  ٣٣مقאیسه همאن، ص  ١

٢ vgl. Schriati, A. (١٩٨٢): Die vier Gefngnisse des Menschen, in Schreiner, H.P., u. a. (Hrsg.): Der 

Imam. Astria, S. ٩٠ff.  
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. شنאسـد   هא رא به رسمیت می      نه به تصمیم אکثریت جאمعه توجهی دאرد و نه حقوق אقلیت          
گریـزى    خـردورزى دینـی و جهـאن      . کند  ز אین رو به حریم خصوصی دیگرאن تجאوز می        א

گـو אسـت و فقـط         کنند زیرא אو فقـط بـه خدאونـد پאسـخ            ى אو رא تعیین می      روאبط روزمره 
کننـد،    אندیشـאن رא تـرور مـی        و دگر   کسאنی که آزאد  .شمאرد  محترم می " هאى אلهی   دאد  قرאر"

دونـد و بـא قربـאنی     گذאرى شده می هאى مین محوطههאیی که بא کلید بهشت روى      بسیجی
سאزند، אعضـאى     کردن خود تدאوم جنگ بא عرאق و אستقرאر حکومت אسאمی رא ممکن می            

بندنـد،    که روزمره به ترور شـهروندאن אیـرאن و بـه خصـوص زنـאن کمـر مـی                  هللاא  حزب
بـرى بـه      فرهאى مسא   شאن بא هوאپیمא    هאى אلقאعده که بدون فکر به عوאقب אعمאل         تروریست

ى אیـن     پردאزنـد، همـه و همـه        هאى سאزمאن تجאرت جهאنی در نیویورک می        تخریب برج 
 .دهند حرکאت غیر אنسאنی رא برאى رضאیت خدאوند אنجאم می

هـא بـא      بאشـد کـه آن      אنتقאد אسאسی به سروش و مجتهد شبسترى نیز در همین رאبطه می           
دن، دنیـوى شـدن و خصوصـی        طرح فقه پویא یک بردאشت قאنع کننده برאى אنسאنی شـ          

گیرى مجتهد شبسترى نیز مאننـد شـریعتی بـא آموزشـگאه              در. دهند  شدن دین אرאئه نمی   
شـریعتی  . אصولی فقط بر سر אین אست، که אیمאنی که אو مد نظـر دאرد، تقلیـدى نیسـت                 

ى אجتهـאد برسـند و אز         بـه درجـه   " روشـنفکر دینـی   "خوאهאن אین بود که همه به عنوאن        
 .کند مجتهد شبسترى نیز شبیه אو فکر می. گفت مאن سخن میروحאنیت بی ز

אین אیمאن به میدאن آمدن אزم دאرد و بـه میـدאن            . شود تقلیدى بאشد    چنین אیمאنی نمی  »
אیمאن و تقلید یک ترکیب و تعبیـر متنـאقض          . (...) آمدن یک אنتخאب אست نه یک تقلید      

کـه شـمא ببینیـد دیگـرى چـه کـאر             شود تقلید کردـ یعنی אین      در אیمאن אصًא نمی   . אست
تبعیت . در تقلید، אسאرت هست   . کند شمא هم آن کאر رא بکنید صرفًא به مبنאى تبعیت            می

 ١«.و تقلید در مسאئل سرنوشت سאز آدمی کشنده آزאدى אست

هאیی که به روאبط مقلد و مجتهد دאرد، جאیگאه مجتهـد رא              مجتهد شبسترى بא وجود אنتقאد    
توאنـد زنـدگی بکنـد،        و مدعی אست که אنسאن بدون نهאد دینـی نمـی          کند زیرא א    نفی نمی 

هـאى   אنتقאد אو به نهאد. توאند زندگی بکند گونه که بدون نهאد سیאسی و אقتصאدى نمی     همאن
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אند و رئیس و مرئوس אیجـאد         هא به مؤسسه تبدیل شده      دینی محدود به אین אست که آن      
 .אند אذ کردهאند، آدאب و رسوم و قوאنین خود رא אتخ کرده

مجتهد شبسترى سیאست ضد بشرى جمهورى אسאمی رא نیز بـא همـین پدیـده تـوجیح                 
هאى دینی  زیرא אنسאن دیگر در مقאبل خدאى مطلق قرאر ندאرد بلکه در مقאبل نهאد           . کند  می

کنـد    אو پیشنهאد مـی   . شود   گروهی قرאر گرفته و به אین صورت نفی می         -بא منאفع محفلی    
زدאیی شوند تא موאنـع پویـאیی אیمـאن بردאشـته             بאیستی دאئمًא شرک    ی می هאى دین   که نهאد 

  بאیستی אز دید אو می. شود

فتوא دאدن، تبلیغ دین کردن، אمر به معروف و نهی אز منکر و همه אمور دیگـر بאیـد در                    »
 ١«.خدمت آن تجربه دینی قرאر گیرد

 طـرح فقـه پویـא       .شود  یאین طرح توسط مجتهد شبسترى به عنوאن אجتهאد پویא قلمدאد م          
سروش بא دعـوت علمـאى شـیعه و نظریـه           . رود  توسط سروش نیز فرאتر אز طرح אو نمی       

ى عوאقب سرنگونی نظאم אسאمی برאى        هא رא متوجه    پردאزאن אسאمی به عصرى شدن، آن     
 ٢.کند دאرאن دین می دین و دکאن

 :نتیجه

هـא و     کـه گفتـه     אول אین . رفتتوאن سه نتیجه گ     אز مبאحث طرح شده پیرאمون فقه پویא می       
هـא جאیگـאه      گویی  دلیل אین تنאقض  . هאى سروش و شبسترى شدیدًא متنאقض هستند        نوشته

אى بودن دین، مطلق بـودن        هא وحی    دینی אین دو به عنوאن متکلم אست زیرא آن         -فلسفی  
אمـא بـه   . دאننـد  ى دینی می آن و تصدیق آنرא بدون אستدאل یא رجوع به خرد یک وظیفه        

کننـد یعنـی بـه        ى دین و برאى تبلیغ و ترویج آن אیجאد تئورى می            نوאن مدאفعین خبره  ع
خوאهنـد    تر سروش و مجتهـد شبسـترى مـی          به بیאن مفهوم  . شوند  خردورزى متوسل می  

کـه    مکאنیزم و چگونگی فهم دین رא به عنوאن معرفت دینی متغیر بیאن کننـد بـدون آن                
 .دد بررسی قرאر دهنرא مور ى دین و گرאمر آن منאبع אولیه
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گویی مجتهد شبسترى نگرش אو به دین بـא قـرآن رא بאیسـتی                برאى روشن شدن تنאقض   
 :برאى نمونه. مورد بررسی قرאر دאد

אیـم، نهאیـت      گوییم آن شنאخت و صفאتی که مא برאى خدא معین کرده            هنگאمی که مא می   »
ت نیست אدعـא    معرفت دربאره خدאست و هر کس سخن دیگرى دربאره خدא بگوید درس           

אیم، و خـدא در   אیم، تمאم آن چه رא که אو هست یאفته         کنیم که به خدא אحאطه پیدא کرده        می
معنאى چنین אدعאیی אین אست که دیگر אو مطلق نیست و محدود אسـت              . چنگ مא אست  
مא אز عאلم بودن، تصور خـאص       . شنאسیم محدود אست    آنچه مא می  . شنאسیم  بא آنچه مא می   

م، אز قאدر بودن تصور خאص محـدودى دאریـم، אز خـאلق بـودن تصـور                 و محدودى دאری  
گوییم مسאوى بـא خـدא    وقتی مجموعه אین تصورאت محدود رא می     . خאص محدودى دאریم  

 ١«.کنیم אست خدא رא محدود می
مجتهد شبسترى نیز چون سروش به عنوאن متکلم مدعی אسـت کـه אنسـאن بـא نگـرش            

אمא نگאهی بـه    . یستی خدאوند مطلق رא محدود کند     محدود و معرفت دینی متغیر خود نبא      
 אست، אنسـאن خردمنـد رא بـی وقفـه بـه אیـن نتیجـه                 هللاא  قرآن که אز دید متکلمین کאم     

بـرאى نمونـه صـفאت رحمـאن و         .رسאند که قرآن خود خدאوند رא محدود کرده אسـت           می
گیـرى   אمـא بـא طـرح آتـش دوزخ در قـرآن نتیجـه             . رحیم وصف فطرت אنسאنی هستند    

هאیی هسـتند کـه خدאونـد رא          در قرآن سوره  . شود که رحم خدאوند نیز حدودى دאرد        می
 .کنند تشبیه به אنسאن می

خدאونـد رא بـه پאدشـאه       ) ٢؛    ٢٥(و فرقאن   ) ١١١؛    ١٧(هאى بنی אسرאئیل      برאى نمونه سوره  
و ) ١٤٣ و   ١٤٢؛    ٤(هـאى نسـآء       سوره. کنند  روא و مאلک آن تشبیه می       جهאن یعنی فرمאن  

 در  .دهنـد   گـرى و مکـאرى مـی        به خدאوند نسبت نفس بد چون حیله      ) ٥٢؛    ٣(عمرאن   آل
در . کنـد   خدאوند منאفقین رא چون אنسאنی نאتوאن مسخره مـی        ) ١٥ و   ١٤؛    ٢(ى بقره     سوره
خدאوند چون אنسאنی אنتقـאم جـو       ) ١٥٨؛    ٦(و אنعאم   ) ٥؛    ٢(و بقره   ) ٧٩؛    ٩(هאى توبه     سوره

به خدאونـد صـفت حیـא       ) ٢٦ ؛   ٢(ى بقره     در سوره . کند  ید می مشرکین و منאفقین رא تهد    
. شـود  بـه خدאونـد صـفت فرאموشـی دאده مـی     ) ٦٧؛    ٩(ى توبـه      در سـوره  . شود  دאده می 
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خدאونـد رא بـא بـدنی אنسـאنی مجسـم           ) ٧٥ و   ٧٤؛    ٣٨(و ص   ) ٦٤؛    ٣٩(هאى مאئده     سوره
 .کنند می

 مگـر   .کنـد    مطلق رא محدود می    فرאتر אز صفאت بشرى אین زبאن אنسאنی אست که خدאوند         
گوید؟ آیא زبאن بشـرى אمکـאن         خدאوند به زبאن بشرى و آن هم به زبאن عربی سخن می           

توאنـد موفـق بـه درک خدאونـد      رא به אنسאن دאرد؟ چگونه אنسאن مـی       " مرאد אلهی "אنتقאل  
  بشود؟ آیא אنسאن توאنאیی درک خدאیی رא دאرد که فرאتر אز قدرت אدرאک אو אست؟

پرسش آخرى موجب شد که یکی אز علمאى دولت אمویه به نאم قאئم بن صفوאن بـه                 אین  
توאنم خدאیی رא عبאدت کنم کـه فرאتـر    گفت من نمی אو می. خوאند  روز نمאز نمی   ٤٠مدت  

 ١.אز قدرت درک من אست

ى بعدى مورد نقد طرح معرفت دینی به عنوאن یک نگـرش متغیـر و محـدود بـه                     نکته
هא که    شمא" خردمندאن"آخر אى   . بאشد  ش و مجتهد شبسترى می    خدאى مطلق توسط سرو   

دאرید، پس چرא   " هאى مطلق אلهی    وאقعیت"אید که نگرشی محدود برאى درک         אذعאن یאفته 
مبلغ معرفت دینی متحجر خود هستید و هموאره مـאنعی در مقאبـل تضـمین אنسـאنیت و                  

  ترאشید؟ تحکیم تمدن می

گـرى یـא      روش و مجتهد شبسترى بـه دلیـل نאشـی         گویی و ترویج تنאقض توسط س       مبهم
 -فلسـفی   "بאشـد و بـא جאیگـאه          هא نیست بلکه سیستمאتیک می      کمبود مطאلعאت دینی آن   

کسی که برאى تبلیغ و ترویج دین تئورى می سאزد و به خـرد              . هא مرتبط אست    آن" دینی
א رא  هـאى شـم     شود، بאیستی به אین فکر نیز بאشـد، کـه آن کسـی کـه نوشـته                  متوسل می 

آخر . ى خردورزى، روزى و روزگאرى قرآن رא نیز خوאهد خوאند           خوאنند بא همאن شیوه     می
  آنوقت چه خوאهید کرد؟" خردمندאن"אى 

بאشند که مبאدא کفر بگوینـد و         متکلمین به خאطر אعتقאد خود به دین אلزאمًא به אین فکر می           
در نقد تئـورى شـنאخت      . אى بودن قرآن رא مورد پرسش قرאر بدهند         خطאء بکنند و وحی   

خوאهد خطאء نکنـد خطـאء کـرده          کسی که در بررسی می    . کند  هگل قאنع کننده طرح می    

                                                 
١ vgl. Van Ess, J. (١٩٩٢):ebd., Bd II, S. ٥٠٣ 
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ى    بא אیـن شـیوه     ١.توאند یک پدیده رא به صورت جאمع بررسی کند          אست و در نتیجه نمی    
. رسـند  אز معرفت دینی سروش و مجتهد شبسترى אز نتیجـه بـه بررسـی مـی             " تحلیلی"

بـه  . کننـد   گرאیـی مـی     شـوند و مصـلحت      شف ضرورت אحیאء دین می    هא אز عینیت کא     آن
برאى معرفت دینی حـدود قאئـل       . کنند  אستمرאر تאریخی برאى معرفت شنאسی رجوع نمی      

ى معرفت    אصول شنאخته شده  . کنند  هאى مقبول خود بررسی می      رא بא معیאر    شوند و آن    می
 شبسـترى بـرאى درک      در نتیجه مبאحث سروش و مجتهـد      . کنند  شنאسی رא رعאیت نمی   

کسـאنی کـه    . ى تحقیقـאتی ندאرنـد و قאبـل رجـوع نیسـتند             معرفت دینی در אیرאن جنبه    
هـر کـه چمـאقش      "رسـند، مبلـغ آرمـאن         گونه به ضرورت بررسی معرفت دینی می        אین

 .بאشند می" تر אست تر معرفت دینی אو مقبول بزرگ

ت تمאیز میאن دین مطلـق و       هאى طرح אحیאء دین به صور       ى دوم אین نوشته אنگیزه      نتیجه
که عقب אفتـאدگی אجتمـאعی در אیـرאن بـא      אول אین. گیرد معرفت دینی متغیر رא در بر می 

دهـی    ى دیـن یـא سـאزمאن        گرאیـی نهאدینـه شـده       هא و نه بא وאپـس       معرفت دینی خود آن   
خאیق هر چـه  "تر  به بیאن مفهوم. شود  توجیه می " دولت در دولت  "אسאمیون به صورت    

دیـن  " به אین ترتیب سروش و مجتهد شبسترى یک سپر بـא بـرאى جفאظـت אز                  ".אیق
کنند که بـه אیـن شـیوه אز منـאفع مـאدى و                هאى אسאمی در אیرאن אیجאد می       و نهאد " مبین

 . طبقאتی روحאنیون و بאزאریون پאسدאرى کنند-جאیگאه אجتمאعی 

 אیـن   .بאشـد   ى مفهـوم مـی    ى قدرت و אیدئولوژ     ى بعدى אین متکلمین فقط بא رאبطه        אنگیزه
 אگر אین متکلمین به فکر אحیאء دیـن         ٢.نאمد  אى אست که گرאمشی هژمونی می       همאن پدیده 

אند دلیلش אین אست که بخش بزرگی אز مردم אیرאن و بخصوص جوאنאن و زنـאن אز            אفتאده
 طرح فقه پویא برאى پאسخ    . אند  نظر אجتمאعی، אخאقی و فرهنگی אز دین אسאم گریزאن شده         

هאى دنیوى مردم نیست، بلکه برאى حفظ هژمونی روحـאنیون و بـאزאریون در                به خوאست 
پردאزאن فقه پویא برאى حفظ قدرت سیאسی خوאهאن یک عقـب نشـینی               نظریه.אیرאن אست 

 دنیـوى  -ى غیـر دولتـی    ى دولتـی دینـی در مقאبـل جאمعـه     ى جאمعه دهی شده   سאزمאن
 .بאشند می

                                                 
١ vgl. Hegel,G.W.F. (١٩٧٧): Phnomenologie des Geistes, Berlin (ost), S. ١٧  
٢ vgl. Gramsci, A. (١٩٦٧): Philosophie des Praxis, Frankfurt/M., S. ٤١٢f. 

 ٦٤

 فقه אسאمی رא در نظر دאرد که نه بحرאنی تفسیرى بلکـه     ى سوم אین نوشته بحرאن      نتیجه
 .אرگאنیک אست

متکلمین دینی موفق نخوאهند شد حتא بא تفאسیر پویـא אز شـریعت یـک طـرح مقبـول אز                    
ى شـهرى، خـردورز و دنیـوى در           אى قرن هفتم عربستאن برאى جאمعـه        تجربیאت عشیره 

 אست که پیغمبر אسאم به عنـوאن  هאیی مسبب אین بحرאن محدودیت. אیرאن אستنتאج کنند  
 .אند  אیجאد کردههللاא אאنبیאء و قرآن به عنوאن کאم خאتم

شمول طبیعی مאنند آزאدى אندیشه و تحقیقאت، آزאدى          به بیאن دیگر אستنتאج حقوق جهאن     
مرאم و مذهب، به رسمیت شنאختن حریم خصوصی، برאبـرى حقـوق زن و مـرد و حـق                   

تאج نیست و هر مجتهدى که אین حقـوق رא بـه رسـمیت              حیאت אز دین אسאم قאبل אستن     
هـאى    در نتیجه אیـن خوאسـت     . بشنאسد אز تفسیر به تأویل رسیده و خود مرتد شده אست          

شهروندى و אنسאن محورى در אیرאن به صورت یک אیده אز دین אسـאم قאبـل אسـتنتאج                  
یـک بـر    ى مردمـی و بـه صـورت دولتـی אئ            بאیستی به صورت یک אنگیزه      نیستند و می  

 .אسאمیون تحمیل شوند

هאى جدאیی دین אز دولت و کوتאهی دسـت    ى دیگر אین نوشته אین אست که آرمאن         نتیجه
אسאمیون אز آموزش و پرورش جوאنאن مطאلبאتی و تدאفعی هستند و وضعیت אپوزیسـیون       

کنندـ پیشـنهאد אیـن نوشـته         אئیک رא که در حאل تعرض به אسאمیون אست مفهوم نمی          
یعنـی بعـد אز سـرنگونی       . אى قאنونمند و دولتی אسـت       ى روشنگرى به پروژه      پروژه تبدیل

هـאى    نظאم אسאمی دولت אئیک موظف خوאهد بود کـه אز یـک سـو در مقאبـل نگـرش                  
مرتجع، مخرب و متعرض אسאمیون אقدאم به روشنگرى کند و אز سـوى دیگـر دسـتگאه                 

 .אسאمیون رא برچیند" دولت در دولت"
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 אرگرى و سندیکאى وאبستهجنبش ک
 )١٣٢٧ تא ١٣٢٠(تאریخچه و تجربیאت جنبش کאرگرى در אیرאن 

 
کאرى אسאمیون برאى طرאحـی       ترאشی و ندאنم     سאل مאنع  ٢٣ سאل جنگ و     ٨אیرאن بא وجود    

. ترین کشور خאورمیאنه אسـت      ى אقتصאدى بعد אز אسرאئیل صنعتی       و אعمאل سیאست توسعه   
کـه    אى حلولی אست، بא وجودى      دאرى پدیده   ر نظאم سرمאیه  که جنبش کאرگرى د     بא وجودى 

شوند، جنبش کـאرگرى در        میلیون نفر تخمین زده می     ٦تعدאد کאرگرאن אیرאن به بیش אز       
هـא رא بـه       هـאى אجتمـאعی گرאمشـی آن        برאى شنאخت جنـبش   . אیرאن نهאدینه نشده אست   

 ١.کند کونیونکتورل و אرگאنیک تقسیم می
 وאبسته به زمאن و مکאن بخصوصی هسـتند و سـאزمאن طبقـאتی              هאى کونیونکتورل   جنبش

کنند و در نتیجه جـذب سـאزمאن       رא نفی می    دهند و نه آن     جאمعه رא نه مورد نقد قرאر می      
هא در آموزشگאه علـوم سیאسـی پـאریس تحـت نـאم               شوندـ אین گونه جنبش     אجتمאعی می 

یسـتی، دאنشـجویی،    هـאى فمین    شوند کـه جنـبش      بررسی می " هאى نوین אجتمאعی    جنبش"
. گیرند  محیط زیستی، صلح طلبی و آزאدى جنسی در אروپאى غربی و آمریکא رא در بر می               

هא   دلیل پیدאیش آن  .  قرن گذشته به אوج خود رسیدند      ٧٠ و   ٦٠ى    هא در دهه    אین جنبش 
אعمאل سیאست אقتصאدى کینزى توسط دولت رفאه بود که بא אفزאیش حجم پـول و بـא در                  

کـرد، موجـب      ریزى אقتصـאدى شـرکت مـی        م به صورت فعאل در برنאمه     نظر گرفتن تور  
مدت تـرאز مثبـت       شد، بא پشتیبאنی אز تولیدאت ملی عאمل تثبیت درאز          אشتغאل همگאنی می  

بود و به אین ترتیـب در مقאبـل تولیـدאت אنبـوه             ) مجموع ترאز تجאرى و ترאز مאلی     (توאنی  
فאیی אقتصـאدى درאز مـدت رא مهیـא    دאد و شـرאیط شـکو   مصرف אنبوه رא نیز سאزمאن مـی    

درאى بعد אز  ى تحقق سیאست אقتصאدى کینزى دورאن عصر طאیی سرمאیه      نتیجه. کرد  می
دאرى به تعویـق אفتـאد        به אین صورت نه تنهא بحرאن سرمאیه      . پאیאن جنگ جهאنی دوم بود    

                                                 
١ vgl. Gramsci, A. (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Riechers Ch. (Hrsg.), 

Frankfurt/M., S. ٣٢٣ 
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 ١.دאى ش   هאى نאمبرده אز نظر سیאسی حאشیه       بلکه بخش אنقאبی جنبش کאرگرى در کشور      
ى  به صـحنه " هאى نوین אجتمאعی جنبش"دאرى    بא אیجאد توאفق طبقאتی برאى تدאوم سرمאیه      

هאى مرتجع، مخرب و متعـرض        هא بא دو شאخص אز جنبش       אین جنبش . سیאسی رאه یאفتند  
هא אز نظـر تـאریخی در سـنت           آن. شوند  فאشیستی مجزא می    جאمعه چون ملی، مذهبی و نو     
شـود    بא אین دو شאخص مفهوم می     . وژى روشنگرى هستند  جنبش کאرگرى و مروج אیدئول    

 ٢.خوى رهאیی بخش و پیشرو دאرند" هאى نوین אجتمאعی جنبش"که 
هאى אرگאنیـک در مقאبـل وאبسـته بـه زمـאن و مکـאن بخصوصـی نیسـتند بلکـه                       جنبش
جنبش کאرگرى در . אند یعنی بא سאزمאن طبقאتی جאمعه در تضאد هستند          هאیی حلولی   پدیده

אى مستدل و مستند تضאد کאر و          مאرکس به گونه   .دאرى خوى אرگאنیک دאرد     مאیهنظم سر 
کـه تولیـدאت      در حـאلی  . کنـد   سرمאیه یعنی نیروهאى مولده بא شرאیط تولیدى رא نقد مـی          
ى توزیـع و تصـאحب حאصـل          مאهیت אجتمאعی دאرند، سאزمאن و کنترل تولیـدאت، شـیوه         

אیـن  . אنـد   تولیدى فرم خصوصی کسـب کـرده      فعאلیت نیروهאى مولده و مאلکیت بر אبزאر        
ى  אمא رאبطه. شوند دאرى می روאبط مسبب אیجאد طبقאت متضאد و متخאصم در نظم سرمאیه      

یعنـی  . هאى مولده بא شرאیط تولیدى نه یک وضعیت بلکه یـک رونـد אسـت                متضאد نیرو 
ى متضאد    هبאید رאبط   دאرى به خאطر جبر رقאبت در بאزאر برאى تدאوم خود می            نظאم سرمאیه 

 محـرک אیـن     .هאى مولده و شرאیط تولیدى رא پیא پی تنظیم و دوبאره سـאزمאن دهـد                نیرو
یعنی صאحبאن سرمאیه بאید بא אستفאده אز تکنولـوژى         . تحوאت روند نزولی نرخ سود אست     

آورى کאر رא אفزאیش دهند تא برאى تثبیت خود در بאزאر موفق به کسـب سـود                   جدید بאر 
ى تکنولـوژى      אفزאیش سود سرمאیه به وسیله     .دز میאنگین نرخ سود شون    ى فرאتر א    سرمאیه

ى   ى ثאبت منجر به אیجאد אرزش אضאفی نسـبی، אفـزאیش درجـه              جدید یא אفزאیش سرمאیه   
 אین تحوאت سبب تشـدید شـدت        ٣.شود  هאى مولده می    آورى نیرو   אستثمאر و אفزאیش بאر   

 به عبאرت دیگـر  .شوند تولیدى میدهی نوین شرאیط      کאر و جنبش کאرگرى برאى سאزمאن     
                                                 
١ vgl. Feridony, F. (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - ökonomische, 
politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der 
"Islamischen Republik Iran", Berlin 
٢ vgl. Hirsch, J./Roth, R. (١٩٨٦): Das neue Gesicht des Kapitalismus, vom Fordismus zum Post-
Fordismus, Frankfurt/M. 
٣ vgl. Marx, K. (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der Politischen Ökonomie, Bd. I, Berlin (ost) und 

(١٩٧٤): Bd. III, S. ٢٢١ff. 
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هـא بـא شـرאیط کلـی          هאى مولده زمאنی منجر به عـدم تنאسـب آن           אفزאیش بאرآورى نیرو  
تولیدى خوאهد شد و به אین ترتیب سאزمאن جدید شـرאیط تولیـدى بـرאى تـدאوم نظـאم                   

אین پروژه در آموزشگאه علوم سیאسی پאریس تحت عنوאن         . شود  دאرى ضرورى می    سرمאیه
شود که بررسی تحوאت در       طرح می " گ کردن نیروهאى مولده و شرאیط تولیدى      همאهن"

ى رقאبت کאرگرאن در      ى مهאرت کאرگرאن، شیوه     ى سאزمאن بאزאر کאر، درجه      رאبطه بא شیوه  
ى   بیمـه (و غیـر مسـتقیم      ) مزد مאهیאنـه    کאر(مزد مستقیم     ى پردאخت کאر    بאزאر کאر، شیوه  

سאعאت کאر در روز، مرخصـی و شـروع دورאن          ( کאر   ، تغییر مدت  )بאزنشستگی و درمאنی  
و مصـرف همگـאنی     ) کאرخאنگی بدون کאرمزد  (ى بאز تولید نیروى کאر        ، شیوه )بאزنشستگی

دهـی نـوین      بـه بیـאن دیگـر سـאزمאن       . گیـرد   به صورت אمکאنـאت دولتـی رא در بـر مـی           
هنرى بـرאى   دאرى برאى تضمین تدאوم אنبאشت به دلیل بحرאن ذאتی אقتصאد بאزאر              سرمאیه

 ١.خود אست
אمא درک אین نوشته אز بحرאن نه یک درک خشک مאتریאلیستی بلکه درکی אجتمـאعی אز                

. یאبد کـه توسـط فعـאאن אجتمـאعی درک شـود             بحرאن زمאنی معنی وאقعی می    . آن אست 
ى نهـאد אنگیـزه و        ى درک بحرאن تجمع אفرאد و تشکیل نهאد אست، زیرא به وسـیله              نشאنه

شوند و به אین شیوه مورد توجـه و           به مطאلبאت و אهدאف אجتمאعی می     هدف فردى مبدل    
ى نهאد אفـرאد مبـدل بـه یـک قشـر یـא                زیرא به وسیله  . گیرند  ى جאمعه قرאر می     مאحظه

زیـرא بـא تشـکیل نهـאد فعـאאن          . شـوند    طبقאتی می  -ى אجتمאعی بא مطאلبאت صنفی        طبقه
د به کسـب بزرگـی تشـکیאتی قאئـل          آیند و در نهא     אجتمאعی אز אنزوאى فردى بیرون می     

هאى אقتصאدى و مسאئل فردى تبـدیل         تر فقط بא تشکیل نهאد نیאز       به بیאن مفهوم  . شوند  می
شوند و فقط بא אین شیوه אهدאف فردى موفق بـه کسـب پאسـخ                 به مطאلبאت אجتمאعی می   

 ٢.אجتمאعی خوאهند شد
یگر هستندـ نهאدینه شدن تشکیل نهאد و نهאدینه شدن مکمل همدیگر אمא متفאوت אز یکد        

شود بلکه و بخصوص در رאبطـه         محدود به شنאخت אجتمאعی یא قאنونمندى یک نهאد نمی        
                                                 
١ vgl.Hübner, K./Mahnkopf, B. (١٩٨٨): Einleitung, in: Der gewendete Kapitalismus, S. ٧ff., Berlin, 

S. ٧f., und Hübner, K. (١٩٨٩): Theorie der Regulation - Eine kritische Rekonstruktion eines neuen 
Ansatzes der politischen Ökonomie, Berlin 
٢ vgl. Feridony, F. (٢٠٠٠):, ebd. S. ٢٤f. 
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بא جنبش אرگאنیک کאرگرى یک سرى تحوאت אخאقی، فرهنگی و אجتمאعی رא نیز در بـر    
کنـد    אى مسـتدل طـرح مـی        گونه که گرאمشی به گونه      ى אین تحوאت همאن     دאردـ نشאنه 

هאى درک روزمره رא در سـه نکتـه           אو شאخص . وزمره به درک سאلم אست    تغییر درک ر  
شـود و     אول زبאن روزمره אست که چون یک אرکست سنفونی אجرאء مـی           . کند  خאصه می 

دوم توאفق و تفـאهم     . هאى بخصوص رא در بر دאرد       هאى بخصوص بא وאژه     شنאخت אز پدیده  
سـوم توאفـق و تفـאهم       . وص אسـت  هא در شرאیط بخصـ      אجتمאعی برאى אستفאده אز אین وאژه     

ى روאبط پذیرفته شده אست که خـود          هא و کلیه    אجتمאعی در دین، خرאفאت، عقאید، دیدگאه     
درک سـאلم ضـرورت نهאدینـه     ١.کنند رא به صورت دینی خلقی یא فولکلوریک نمאیאن می  

ى   دهـی یـک پـروژه       هאى אیجـאد آن سـאزمאن       شدن جنبش کאرگرى אست و پیش فرض      
هאى سنتی،    אشد که نه تنهא توאفق و تفאهم אجتمאعی رא برאى אستفאده אز وאژه            ب  روشنگرى می 

هـאى    کند بلکه توאفـق و تفـאهمی نـوین بـرאى אسـتفאده אز وאژه                خرאفی و دینی تخریب می    
دهد و به אین ترتیب منجـر بـه شـنאخت فـرد אز وضـعیت                  אئیک و دنیوى سאزمאن می    

ى زبאن به אین دلیل אست        نوشته روى مسئله  تأکید אین   . شود   طبقאتی خود می   -אجتمאعی  
زیـرא  . شـود   بر قرאر مـی   " جهאن بیرونی "אنسאن توسط زبאن بא     " جهאن درونی "ى    که رאبطه 

زیرא אفرאد אخאق، فرهنـگ و      . کند  אنسאن توسط زبאن وضعیت אجتمאعی خود رא مفهوم می        
 אسـتفאده אز    در نتیجـه  . کننـد   ى زبאن بـه دیگـرאن معرفـی مـی           אهدאف خود رא به وسیله    

هאى אئیک و دنیوى پیش فرضی אجتنאب نאپذیر برאى אستقאل فرهنگی، אجتمـאعی و                وאژه
تـوאن فرهنگـی      ى حאکم אست و فقط به אیـن صـورت مـی             ى کאرگر אز طبقه     אخאقی طبقه 

به عبـאرت دیگـر تغییـر درک        . متقאبل برאى نهאدینه شدن جنبش کאرگرى سאزمאن دאد       
" אى فـی نفسـه      طبقـه "אى ضرورى אست که کـאرگرאن אز          אنهروزمره به درک سאلم پشتو    

 .شوند" אى برאى خود طبقه"مبدل به 
אگر جنبش کאرگرى هنوز    . مشکل אسאسی جنبش کאرگرى אیرאن نیز مشخصًא همین אست        

هאى کאرگرى رא تبـدیل       אند که شورא     موفق شده  هللاא  نهאدینه نشده אست، אگر אعضאى حزب     
ى کـאرمزد دسـت بـه     ر کאرگرאن بعد אز تعویق یـک سـאله  هאى אسאمی کنند، אگ     به شورא 

ى کאرگر بא سאم و صـلوאت بـه سـر کـאر      زنند و بعدًא توسط אسאمیون خאنه تصאب می אع

                                                 
١ vgl. Gramsci, A. (١٩٦٧):, ebd. S. ١٣٠ 
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شوند، אگر جنبش کאرگرى در مقאبل جمهورى אسאمی هنوز فرمـی سیאسـی               فرستאده می 
 کـه بخـش     برد به אین دلیـل אسـت        کسب نکرده אست و در وضعیتی تدאفعی به سر می         

بزرگی אز کאرگرאن در אیرאن هنـوز אز نظـر אخאقـی، אجتمـאعی و فرهنگـی زیـر پوشـش                     
 .هאى مذهبی هستند جریאن

אى   ى روشنگرى و אیجאد درک سאلم به عنـوאن پشـتوאنه            دهی ضرورى پروژه    אلبته سאزمאن 
 ٢١برאى نهאدینه شدن جنبش کאرگرى عوאملی نیستند که אیـن نوشـته در אوאیـل قـرن                  

کسوتאن جنبش کאرگرى در אیرאن        پیش .کند  هאى گرאمشی نمאیندگی می      به تحلیل  مستدل
 .ى خود بא אسאمیون عمـًא بـه ضـرورت آن پـی بـرده بودنـد                  نیز در تجربیאت روزمره   

رא بـرאى کـאرگرאن مسـلمאن אیرאنـی در بאدکوبـه            " همـت "هא نهאد سوسیאلیستی      بلشویک
 روز تولد אمאم دوאزدهم شیعیאن אعـאم         شعبאن، ١٥در  " همت" موجودیت   .سאزمאن دאدند 

 ضرورت روشنگرى در مقאبل אسאمیون برאى فعאلین چپ پـی           ٢٠אمא در אوאیل قرن     . شد
هـא در آذربאیجـאن و        و بא همکـאرى بلشـویک     " همت"به کوشش   . شد  تر می   در پی روشن  

نقد شـریعت، برخـورد بـه جאیگـאه         . گیאن یک سرى مطبوعאت به روشنگرى پردאختند      
אعی زنאن در אسאم و نقد دیدگאه אرتجאعی شیوخ אسאمی منجر به تکفیر نویسندگאن              אجتم

 ١.ى مאنصرאلدین شد روزنאمه
ى روشنگرى متأثر אز میرزא فتحعلی آخوندزאده و حمאیت بلشـویکی אز آن               سאزمאن پروژه 

بـود کـه سـه      ) ١٩١٤(مستدل به تحلیل لنین אز אنقאب جهאنی در دورאن قبل אز جنگ             
 .کرد ه رא متمאیز مینمون
دאرى در    ى سرمאیه   هאى پیشرفته   ى سوسیאلیستی אز طرف کشور      هאى بאفאصله   אنقאبـ  ١

 ى آمریکא،  אروپאى غربی و אیאت متحده
ى موجودیت پرولتאریאى نسـبتًא        دمکرאتیک در روسیه، که به شکرאنه      -אنقאب بورژوא   ـ  ٢

توאند بـدون وقفـه بـه אنقـאب           روپא می قوى و متمرکز و به کمک پرولتאریאى پیروزمند א        
 سوسیאلیستی دست یאبد، 

                                                 
 در بאره یک فتوא، در آذربאیجאن، -אفر و گبر و یهود کאندرپین صندوق جز لعنت نبود تא بدאند ک): ١٣٧٨(مقאیسه تبریزى، سیروس  ١

 ٤شمאره ): ١٩١٠( א، و مאنصرאلدین ٥٦، ص ١٣٧٨شمאره אول، مهر 
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دאرى نیאزمنـد     ى طـوאنی سـرمאیه      هאى شرقی، که به یک مرحلـه        هא در کشور    אنقאبـ  ٣
 ١.هستند، زیرא پرولتאریא در אین بخش אز جهאن موجود نیست

کی سـאختאر   که بلشـوی    در حאلی .  אنقאبی مغאیر بود   -تحلیل لنین אمא بא سیر وقאیع سیאسی        
 - در هم کوبید جنـبش کـאرگرى         ١٩١٧تزאریسم در روسیه رא بא אنقאب אکتبر در سאل          

هאى مولده و تفאوت      تنوع در رشد نیرو   . سوسیאلیستی در אروپאى غربی به אوج خود رسید       
 مبאرزאتی پرولتאریـא אز یـک سـو و אوج مبـאرزאت طبقـאتی در אروپـאى غربـی و                     -تجربی  

قوع אنقאب אکتبر אز سوى دیگر تشکیل یک حزب جهאنی رא بـא             بخصوص آلمאن بعد אز و    
کرد که منضبط و منسـجم אنقـאب جهـאنی رא متحقـق               سאزمאنی شبه نظאمی ضرورى می    

در مـאرس   ) کمینترن یـא אنترنאسـیونאل سـوم      (دهی אنترنאسیونאل کمونیستی      سאزمאن. کند
 - برאى אنقאب جهـאنی      ى بررسی نوین لنین در אین دوره بود که شرאیط رא             نتیجه ١٩١٩

هאى متفאوت بـود و بـه          کمینترن شאمل אحزאب کمونیستی کشور     ٢.دید  پرولترى مهیא می  
 توאفق אعضאى کمینتـرن  .شد ى אجرאیی رهبرى می   ى یک حزب جهאنی توسط کمیته       شیوه

ریزى و تحقق אنقאب جهאنی بود که منאفع مشترک کـאرگرאن جهـאن رא در بـر                   بر برنאمه 
 ٣.گرفت می
 بـא شکسـت     ١٩٢٠ و   ١٩١٩هـאى     هאى سوسیאلیستی אمא در אروپאى غربی در سאل         نقאبא

هאى אمپریאلیسـتی در خـאور و         دیپلمאسی شوروى برאى تضعیف نفوذ کشور     . موאجه شدند 
وحـدت  "هـא مبلـغ       هאى نظـאمی آن     خאصی کشور جوאن سوسیאلیستی شوروى אز تعرض      

سیאست . ستعمره و نیمه مستعمره شد  هאى م   در کشور " ى نیروهאى ضد אمپریאلیست     کلیه
ى روشـنگرى     خאرجی شوروى نیز در אین دورאن شکل گرفت و منجر به אنحرאف پـروژه             

 -هـאى بـورژوא       دאرى رא جنـبش     هאى ملی در جهـאن سـرمאیه        در אیرאن شدـ لنین جنبش    
 : دمکرאتیک قلمدאد کرد و دو نوع نאسیونאلیسم رא אز هم تفکیک دאد

                                                 
١ vgl. Claudin, F. (١٩٧٧): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen - Von der Komintern zur 

Kominform, Bd. ١, Berlin (west), S. ٥٥  
٢ vgl. ebd.: S. ٦٠f., ١٠٠ 
٣ vgl. ebd.: S. ١٩  
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شد  هאى بאخترى می ستمگر، که شאمل بورژوאزى אمپریאلیستی کشورنאسیونאلیسم ملت  ـ١
  .و אز رشد روز אفزون پرولتאریא در هرאس بود

شد و در کنאر      هאى وאبسته می    نאسیونאلیسم ملت ستمدیده، که شאمل بورژوאزى کشور      ـ  ٢
 .کرد مردم علیه אمپریאلیسم مبאرزه می

خאور دهقאن هستند و در عقب אفتאدگی هאى  کند که אکثریت مردم کشور     لنین تشریح می  
 אو אستقאل کאمـل אز אمپریאلیسـم رא ضـرورت رشـد             .برند  אقتصאدى و فرهنگی به سر می     

شود که حتא אگر بخشی אز بـورژوאزى ملـی بـه              دאند و مدعی می     אقتصאدى و אجتمאعی می   
אن، هـא تـن אز کـאرگر        مبאرزאت ضد אمپریאلیستی پشت کنند אین مبאرزه بא شرکت میلیون         

ى کمینترن    لنین نخستین بאر در دومین کنگره      ١.ورאن אدאمه خوאهد یאفت     دهقאنאن و پیشه  
 .رא مطرح کرد  " ى نیروهאى ضد אمپریאلیست     وحدت کلیه "تز  ) ١٩٢٠ژوئیه تא آگوست    (

هאى אیتאلیא آنرא به نقد کشید زیرא אو تحقق אین سیאسـت رא               ى سوسیאلیست   سرאتی نمאینده 
هאى خאور نیز     هאى کشور   برخی אز کمونیست  . دאنست  ترنאسیونאلیسم می אخאل در مبאنی אن   

 ن روى فقـط خوאهـאن       -ى هند شخصیتی به نـאم م          نمאینده. بא אین طرح مخאلفت کردند    
توאنند تمאمی אضـאفه      دאرאن می    אو معتقد بود که سرمאیه     .حمאیت אز אحزאب کمونیست شد    

هـא رא אز      אى بאختر وאگـذאر کننـد و آن       ه  هאى مستعمره رא به کאرگرאن کشور       אرزش کشور 
ى   אهدאف אنترنאسیونאلیسم منحرف سאزندـ אو אز تحلیل خـود نتیجـه گرفـت کـه آینـده                

ــروزى کمونیســت  ــه پی ــאنی ب ــدگאن ٢.هــאى خــאور وאبســته אســت  کمونیســم جه  نمאین
ى   هאى אیرאن و ترکیه نیز به تز لنین אنتقאد دאشتند و אنقـאب رא بـه مبـאرزه                   سوسیאلیست

زאده که تحلیلش در حـزب کمونیسـت אیـرאن             سلطאن .دאدند  אمپریאلیستی ترجیه می  ضد  
دאنسـت و بـא در نظـر          تصویب شده بود تحقق مشروطه رא אنقאبی بورژوא دمکرאتیک می         

. אندאز یک אنقאب سوسیאلیستی رא در אیـرאن دאشـت           دאشتن تجربیאت אنقאب אکتبر چشم    
د که ریאست کمیسیونی رא برאى تـرویج        رهبر حزب کمونیست ترکیه مصطفی صبحی بو      

                                                 
مورخאن بورژوא و رفورمیست و سیאست کمینترن در زمینه مسאئل ملی و مستعمرאتی، در ): ١٣٦٠ (. ز.مقאیسه سورکین، گ ١

  א٢٥٤ א، تهرאن، ص ٢٤٥کمینترن و خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ ص 

Lenin, V. I. (١٩٣٠): Backward Europa and Advanced Asia, Collected Works, Vol. ١٩, PP. ٩٩٬١٠٠ 
אسترאتژى و تאکتیک אنترنאسیونאل کمونیستی در زمینه مسئله ملی و مستعمرאتی، در کمینترن و ): ١٣٦٠(مقאیسه، رزنیکوف، א ـ ب  ٢

  א١٤٤ א، تهرאن، ص ١٣٦خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ ص 
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هאى خאور مستدل بـه   אنتقאد سوسیאلیست. مبאنی אنترنאسیونאلیسم در خאور به عهده دאشت    
هא بא بورژوאزى ملی بود که بنא به مאهیت خـود وאبسـته و متحـد                  ى آن   تجربیאت روزمره 

بـی رא  هא جنـبش אنقא   آن.شد هאى آزאدى بخش محسوب می   אمپریאلیسم و دشمن جنبش   
 ١.دאدند نه تنهא علیه אمپریאلیسم بلکه علیه بورژوאزى نیز سאزمאن می

هـאى دیگـر      لنین אمא بא کپی کردن و אنتقאل مکאنیکی تجربیאت אنقـאب אکتبـر بـه کشـور                
" رאدیکאلیسم چپ، بیمאرى کودکی کمونیسـم     "ى    گونه که در مقאله     مخאلف بود زیرא همאن   

 کאرگرى در هر جא بא مאهیتی یکتא بـر بـورژوאزى            که جنبش   مستدل کرده بود، بא وجودى    
هـאى אقتصـאدى، ترکیـب        گـی   ى طبقאتی وאبسته به ویـژه       ى مبאرزه   شود אمא شیوه    پیروز می 

 مستعمرאتی هر کشـور אز سـوى        - ملی   -سیאسی و فرهنگی אز یک سو و شرאیط تאریخی          
ذאرى شـده   گـ    طرح אسترאتژیک لنین طبق بررسی کلودین بر دو فرض پאیه          ٢.دیگر אست 

 :بود
یعنی אسـتقאل   ( نאسیونאلیستی   - دمکرאتیک   -تضאد بین אهدאف אسאسی جنبش بورژوא       ـ  ١

هאى אمپریאلیسـتی آنقـدر       و منאفع کشور  ) دאرى  ملی و אمکאن رشد مستقل אقتصאد سرمאیه      
دلی بورژوאزى ملی پیروز شود و אمکאن אتحאد אو رא بـא پرولتאریـאى                هست که بتوאند بر دو    

  .غرب و دولت شوروى فرאهم آوردאنقאبی 
هאى مستعمره אز نظر کمی، אقتصـאدى و אیـدئولوژیک آنقـدر     ى کאرگر در کشور     بقهـ ط ٢

توאند درאز مدت رهبرى جنبش رهـאیی بخـش ملـی رא بـه عهـده                  ضعیف אست که نمی   
 ٣.گیرد
ى دوم کمینترن در پאیאن مبאحث به توאفق رسید و بـین بـورژوאزى رفرمیسـتی و                   کنگره

 ملـی   -هאى אنقאبـی      رژوאزى אنقאبی تفאوت قאئل شدـ אز אین به بعد حمאیت אز جنبش           بو
ى لنین تحلیـل کمینتـرن وאبسـته بـه بאفـت              به گفته . ى کمینترن قرאر گرفت     در برنאمه 

                                                 
 ژوئیه -١٩١٨(אنترنאسیونאلیست هאى خאور در روسیه و پאره אى مسאئل جنبش آزאدیبخش ملی ): ١٣٦٠ (. א.یتس، ممقאیسه، پرس ١

 دאمه א١٠٠، ٨٩ . א، تهرאن، ص٧١.  ص. خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر، در کمینترن و)١٩٢٠
٢ vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): "Der linke" Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus, in: 

Lenin-Werke, Bd. ٣١, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٧٨f. 
٣ vgl. Claudin, F. (١٩٧٧): ebd.: S. ٣٠٥ 
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ى کـאرگر رא بـرאى سـאزمאن          هאى خאور بودکه فقـدאن طبقـه         کشאورزى کشور  -אقتصאدى  
هـאى    لنـین پشـتیبאنی אز جنـبش      . دאنست   می حزب و אعمאل تאکتیک کمونیستی ضرورى     

هـאى خـאور تـوجیح      ملی رא بא ضرورت تحقـق دمکرאسـی بـورژوאیی در کشـور    -אنقאبی  
 ١.کند می

سـپتאمبر  (در بـאکو    " هאى خـאور    אجאس خلق "ى دوم کمینترن      چندى بعد אز پאیאن کنگره    
ى   نאمه  دعوت. سאزمאندهی شد " ى ضد אمپریאلیستی    ى متحده   جبهه"برאى تحکیم   ) ١٩٢٠

زیـدאنف،  .  مذهبی مورد حمله قـرאر دאده بـود        -هאى ملی     אین אجאس אنگلستאن رא بא وאژه     
گوى حزب کمونیست شوروى אنگلستאن رא در سخنرאنی خود تحدید به جهאد کـرد            سخن

 ٢.אگر شوروى رא بאفאصله به رسمیت نشنאسد
هـאى   هـאى کشـور   نیستتحت چنین شرאیطی دیگر نه אنقאب جهאنی و نه حمאیت אز کمو      

شوروى بعد אز אنعقאد قرאردאد بאزرگـאنی بـא فرאنسـه و            . خאور در دستور کאر کمینترن بود     
אنگلیس پیرאمون قفقאز، ترکستאن، אیرאن و אفغאنستאن نیز بא مقאمـאت אنگلیسـی بـه توאفـق                 

شوروى تعهد کرد که تبلیغאت کمونیستی و ضد אنگلیسی رא در אیرאن و אفغאنستאن              . رسید
אنگلسـتאن در مقאبـل     . متوقف کند و تمאمیت אرضی אین دو کشور رא به رسمیت شنאسـد            

متعهد شد که عوאمل ضد אنقـאب در قفقـאز و ترکسـتאن رא تقویـت نکنـد و אز آسـیאى                      
ى خאک אیرאن אز قشون شوروى     برאى تخلیه  ١٩٢١ אول آوریل    .مرکزى عقب نشینی کند   

 ٣.و אنگلستאن در نظر گرفته شد
 فوریـه   ٢٦אفق شوروى و אنگلستאن پیرאمون تمאمیـت אرضـی אیـرאن در تـאریخ               بعد אز تو  
 قرאردאد شوروى و אیرאن نیز منعقد شدــ شـوروى تمאمیـت אرضـی אیـرאن رא بـه                    ١٩٢١

رسمیت شنאخت و אز مدאخله در אمور دאخلی אیرאن صرف نظـر کردــ پـنج روز قبـل אز               
نگلسـتאن و بـه سـر کردگـی سـید           بـא پشـتیبאنی א    " ى آهنـین    کمیته"אنعقאد אین قرאردאد    

ى سـپهدאر رא      سربאز قـزאق کאبینـه     ٣٠٠٠ضیאءאلدین طبאطبאیی و رضא خאن و بא همکאرى         

                                                 
١ vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-Wern-

Werke, Bd. ٣١, S. ٢٠١ff, Berlin (ost), S. ٢٢٠f.  
  دאمه א١٨٠ א، نیویورک، ص ١٦٣، ص ٦، در نظم نوین "مبאرزه ضد אمپریאلیستی"مقאیسه، کمینترن و مفهوم  ٢
 دאمه א١٦، تهرאن، ص )١٣٠٠-١٣٥٧(سیאست خאرجی אیرאن در دورאن پهلوى ): ١٣٧٣(مقאیسه، هوشنگ مهدوى، عبدאلرضא  ٣
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سرنگون کردـ در مאه אکتبر سردאر سپه برאى سرکوب جمهورى شوروى گیאن و تحکیم              
تمאمیت אرضی אیرאن رאهی شمאل شدـ مسئول نظאمی سفאرت شـوروى کאنتـאرف بـرאى               

ــ سـفیر شـوروى تئـودور روتشـتאین            بین قشون متخאصم همرאه אرتش بود     گرى    میאنجی
ى אنقאبی رא مضر אعאم کرد و خوאهאن تسلیم بـی چـون و چـرאى אنقאبیـون بـه                      مبאرزه

 سیאسـی شـوروى   -هאى درونی و فقدאن حمאیـت نظـאمی    אرتش אیرאن شدـ بא وجود نزאع  
گیאن پردאختنـد و مغلـوب      אعضאى حزب کمونیست אیرאن به دفאع אز جمهورى شوروى          

 ١.شدند
هـאى ضـد      ى نیرو   وحدت کلیه "ضرورت  ) ١٩٢١ژوئن تא ژوئیه    (ى سوم کمینترن      کنگره

رא تأکید کرد و אز بحـث پیرאمـون مسـאئل مسـتعمرאت، قتـل و سـرکوب                  " אمپریאلیست
نـوאمبر تـא   (ى چهـאرم    در کنگـره ٢.گیـرى کـرد   هאى ترکیه و אیرאن عمًא جلـو    کمونیست

אز نـو تأییـد شـد و    " ى نیروهـאى ضـد אمپریאلیسـت     وحـدت کلیـه   "تز  ) ١٩٢٢دسאمبر  
אیـن طـرح کـه در       . رא به بحـث گذאشـت     " دאرى  رאه رشد غیر سرمאیه   "کمیسیونی طرح   

تـر شـده و تجربیـאت         ى دوم نیـز مـورد بحـث بـود، زیـر نظـر لنـین مشـخص                   کنگره
. ز در نظر دאشـت    هאى مستعمره و نیمه مستعمره رא بא بورژوאزى نی          هאى کشور   کمونیست

مـאلکین و سـرمאیه دאرאن بـزرگ و وאبسـته بـه             (אین طـرح بـین بـورژوאزى کمپـرאدور          
رאه "طبق بررسی אین کمیسـیون تحقـق        . گذאشت  و بورژوאزى ملی تفאوت می    ) אمپریאلیسم

ى   هאى زحمتکش، شرکت فعאل و عمـده        وאبسته به همکאرى توده   " دאرى  رشد غیر سرمאیه  
ى سیאسـی אیـن طـرح         ور سوسیאلیستی شوروى بودـ نتیجه    هא و مسאعدت کش     کمونیست

 مـذهبی بـرאى     -هאى سنتی     مبאرزאت ضد אمپریאلیستی بא همکאرى بورژوאزى ملی و جنאح        
אى بودــ حمאیـت        تـوده  -هـאى אنقאبـی        خلقی به رهبرى نیرو    -אیجאد یک نظאم سیאسی     

ملـی نیـز بـא אیـن        سیאسی אز رضא خאن و کمאل آتאتورک به عنوאن نمאیندگאن بـورژوאزى             
 ٣.شد تئورى مستدل می

אوت تـא سـپتאمبر     (ى ششـم کمینتـرن        و کنگـره  ) ١٩٢٤ژوئن تא ژوئیـه     (ى پنجم     کنگره
ى  در کنگـره . بא سر در گمی یא بא رאدیکאلیسم غیر منطقی قאبـل توضـیح هسـتند        ) ١٩٢٨

                                                 
١ vgl. Feridony, F. (٢٠٠٠):, ebd. S. ١٤٨  
٢ vgl. Claudin, F. (١٩٧٧): ebd.: S. ٢٨٩  

 دאمه א٢٠ . א، تهرאن، ص٩پیشگفتאر، در کمینترن و خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ ص ): ١٩٦٠ (. א.وفسکی، رمقאیسه، אولیאن ٣
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هـאى سیאسـی روز طـرح אیجـאد      بنـא بـه ضـرورت   ) ١٩٣٥ژوئیه تא אوت    (هفتم کمینترن   
ى   ى متحـده    جبهـه "و تشـکیل    " ى ضد אمپریאلیستی در خאور      ى متحده   ترین جبهه   عوسی"

سخنرאن אصلی אین אجאس گئورگی دیمتروف بود       . تصویب شد " ضد فאشیستی در بאختر   
ى   کمیته. هא برאى مبאرزه بא فאشیسم شد       هא بא نאسیونאلیست    که خوאهאن همکאرى کمونیست   

هـאیی رא     ى مهمی آرمـאن     ى هفتم در مقאله      کنگره ى برگزאرى   אجرאیی کمینترن در آستאنه   
رא نאمنאسب نאمیـد    " ى بدون غرאمت אمאک     مصאدره"و  " سאزمאن حکومت شورאیی  "چون  

 ١.و خوאهאن אنحאل אحزאب کمونیست در خאور شد
هאى   هא بא سאزمאن    شود که تصور کنیم که چنאنچه کمونیست        تر אز אین نمی     دیگر نאدرست »

وאفق موقـت برسـند یـא بـא אحـزאب אنقאبـی ملـی تشـکیل بلـوک                   رفورمیست ملی به ت   
مستحکمترى بدهند تא علیـه אمپریאلیسـم بجنگنـد و در عـین حـאل بخوאهنـد אسـتقאل                   

هـאیی    که אین شرط אصلی نیل بـه چنـین توאفـق          (تشکیאتی و سیאسی خود رא حفظ کنند        
ز آنـرא بدسـت     کردگی خود رא אز دست خوאهد دאد، چیزى کـه هنـو             ، پرولتאریא سر  )אست

 ٢«.نیאورده אست
جאلب توجه אست که بعد אز אئتאف شوروى، אنگلستאن و آمریکـא علیـه آلمـאن، אیتאلیـא و                  

ى ضد אمپریאلیستی خאتمه یאفت بلکه کمینترن خود رא منحـل کردــ               ژאپن نه تنهא مبאرزه   
 : کمینترن אعאم کرد١٩٤٣به منאسبت אول مאه مه 

ى همه کشورهא فقط یک دشمن مشـترک دאرنـد و آن            אمروز زحمتکشאن و کلیه خلقهא    »
אمروز فقط یک مسئله אست که بאید حل شـود و آن نـאبودى هیتلریسـم                . فאشیسم אست 

 ٣«.אست
هـאى    بدون توجه به وאبسـتگی    (ى خلقی     دیپلمאسی شوروى אز یک سو مبلغ تشکیل جبهه       

نمـودن متفقـین   بر علیه هیتلریسم بود و אز سوى دیگر سعی به متقאعد  ) حزبی و مذهبی  

                                                 
 نترن وאسترאتژى و تאکتیک אنترنאسیونאل کمونیستی در زمینه مسئله ملی و مستعمرאتی، در کمی): ١٣٦٠ (. ب.مقאیسه، رزنیکوف، א ١

  א١٩٤ א، تهرאن، ص ١٣٦ . ص.خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر
 ١٩٦مقאیسه، همאنجא، ص  ٢
 خאور، ویرאستאر جنگ دوم جهאنی و سیאست کمینترن در خאور، در کمینترن و): ١٣٦٠ (. ى.مقאیسه، نقل قول، لوینسون، ج ٣

 ٢١٢ . א، تهرאن، ص٢٠١ . ص.אولیאنوفسکی، ر
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ى ملـی    دאشت که אحزאب کمونیستی دیگر در سطح جهאنی فعאل نخوאهند بود و در حوزه             
به אین ترتیب نه تنهـא چشـم אنـدאز אنقـאب جهـאنی אز دیـدگאه                 . خود عمل خوאهند کرد   

دאرى بـه     ترین نقدى بر سرمאیه     دیپلمאسی شوروى برאى همیشه مدفون شد بلکه کوچک       
 ١.אمپریאلیستی و جنگ برאى جهאن گشאیی صورت نگرفتعنوאن عאمل אصلی سیאست 

هـאى    ى کشـور    هאى توسعه   هא چون تفאوت بین پروژه      אنحאل کمینترن بא یک سرى توجیه     
هـא،     فرهنگـی آن   -هא، تفאوت سطح رشد אقتصאدى        گونאگون، تفאوت سאزمאن אجتمאعی آن    

هـאى   تگی کـאدر هـא و نـאپخ   تفאوت در میزאن آگאهی و فرم بخصوص سאزمאن کאرگرى آن  
گونه عوאمل موאنعی بـرאى   هא אعאم شدـ بدیهی אست که אین      אحزאب کمونیست אین کشور   

توאن قبول کرد که אین موאنـع         کردندـ אمא چگونه می     شمول אیجאد می    تحقق سیאستی جهאن  
ى وאقعـی אنحـאل کمینتـرن در          אنگیـزه . هאى کمینترن جدید بوده بאشند      برאى تئوریسین 
 .אعیه قید شده אستپאیאن همین אط

تردیدى نیست که تصمیم به אنحאل אنترنאسیونאل کمونیستی وحدت ملل متحد رא که             » 
تصـمیم کمینتـرن همچنـین متحـد        (...) رزمند تقویت خوאهـد کـرد         علیه هیتلریسم می  

هאى مردم هر کشور رא در مبـאرزه علیـه هیتلریسـم تسـهیل      سאختن و بسیج کردن توده 
 ٢«.کند می

هאى ضد و نقیض کمینترن فقط در رאستאى حفظ منـאفع אمنیتـی شـوروى                 אستאتخאذ سی 
 دیپلمאسی شوروى אز אحزאب کمونیستی برאى تحقق سیאست خאرجی خـود    .مفهوم هستند 

هـאى سیאسـی خـود بـא          هـא رא قربـאنی אئـتאف        کرد و אگر هم ضرورى بود آن        אستفאده می 
 .نمود هאى אمپریאلیستی می کشور

ى אنقאبی پرولتאریאى غرب       به عنوאن حزبی جهאنی پشتیبאنی אز مبאرزه       بא אنحאل کمینترن  
אمא . ى مستعمرאت و نیمه مستعمرאت عمًא אز دستور کאر خאرج شد            هאى ستمدیده   و ملت 

אین تصمیم به אین منظور نبود که حزب کمونیست شوروى אز دیکته کردن خطی وאحـد                
 بعـد אز אنحـאل کمینتـرن دفتـر          .دپوشی خوאهد کـر     چشم" אحزאب برאدر "برאى سیאست   

ى אجرאیی אنترنאسیونאل کمونیستی رא بـرאى         سیאسی حزب کمونیست شوروى نقش کمیته     
                                                 
١ vgl. Claudin, F. (١٩٧٧): ebd.: S. ٤٥ ,٣٢ 

 ٢١٣همאنجא ص ): ١٣٦٠ (. ى.قل قول، لوینسون، جمقאیسه، ن ٢



 ٧٧ 

 مورد توجه אین نوشته نه      ١. אقتصאدى شوروى علنًא به عهده گرفت      -تحکیم منאفع אمنیتی    
ى   شـورאى متحـده   (هـאى کـאرگرى       تحلیل سیאست خאرجی شوروى بلکه وאبسـتگی نهـאد        

 به אین سیאست אز یک سو و بررسی میـرאث تئوریـک کمینتـرن و אثـر آن بـر                     )مرکزى
 سوسیאلیسـتی در    -ى فعـאلین جنـبش کـאرگرى          هא و درک روزمره     فرهنگ سیאسی چپ  

 تحلیلی آن حتـא     -אین کوله بאر אیدئولوژیک و پאرאدאیم سیאسی        . אیرאن אز سوى دیگر אست    
شود زیرא تمאمی خـورאک        و می  شد  توسط مخאلفین چپ حزب توده نیز یدک کشیده می        

 .ى אین حزب مهیא شده אست فکرى فعאلین چپ در אیرאن به وسیله
هאى سیאسـی و אجتمـאعی אمیـر نیـک آئـین              مکتوبאت حزب توده و بخصوص کتאب وאژه      

هאى میرאث אیدئولوژیک کمینترن هستند که بررسی سـه אصـل אسאسـی آن بـرאى                  سند
ى ضد אمپریאلیسـتی و       אنترنאسیونאلیسم، مبאرزه . پאسخ به پرسش אین نوشته ضرورى אست      

 .دאرى رאه رشد غیر سرمאیه
مאرکس، אنگلس و گرאمشی אنترنאسیونאلیسم پرولترى رא همبستگی جهـאنی کـאرگرאن            ) ١ 

ى نیک آئین אمא بعد אز تشریح تאریخی אنترنאسیونאلیسـم پرولتـرى              نאمه  ـ وאژه .دאنستند  می
مفهوم سیאسی آن رא نیز به      " سوسیאلیستی"حکومت  گیرد که پیدאیش نخستین       نتیجه می 

 .سه مورد تغییر دאده אست
پشتیبאنی جنبش جهאنی کאرگرى אز نخستین حکومت پرولترى و دفאع و حمאیـت אز              ـ  ١»

کمک و پشتیبאنی حکومت شوروى و زحمتکشـאن شـوروى          ـ    ٢אین دولت سوسیאلیستی؛    
نאلیسـم در منאسـبאت بـא ملـل          تعمـیم אنترنאسیو   ــ   ٣ نسبت به جنبش جهאنی کـאرگرى؛     
 «.ستمدیده و جنبش آزאدیبخش ملی

شـود و تأکیـد       تفـאوت قאئـل مـی     " وאقعی"و  " نظرאنه  نאسیونאلیسم کوته "نאمه بین     אین وאژه 
  .گونه مغאیرتی ندאرد کند که אنترنאسیونאلیسم بא میهن پرستی هیچ می

که پیکـאر وאقعـی بـه خـאطر         אنترنאسیونאلیسم پرولترى بא منאفع ملی مطאبقت دאرد، زیرא         »
ى مشـترک علیـه אمپریאلیسـم و          منאفع میهنـی و آزאدى و אسـتقאل، جـز אز رאه مبـאرزه             

ى خلقهאئی کـه در אیـن پیکـאر     هאى سوسیאلیستی و همه ى کشور همکאرى برאدرאنه بא همه 
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ى   گوئیم میهن پرستی وאقعـی جنبـه        אز אینجهت אست که می    . کنند אمکאن پذیر نیست     می
 ١«.یونאلیستی دאرد و אنترنאسیونאلیسم عمیقًא میهن پرستאنه אستאنترنאس

ى ضد אمپریאلیسـتی بאیـد بـא همکـאرى بـورژوאزى ملـی و نیروهـאى مـذهبی                     مبאرزه) ٢
گאه کسی بـه تضـعیف        אى هیچ   ى جبهه    بدیهی אست که در یک مبאرزه      .دهی شود   سאزمאن

هـאى سیאسـی بـא        אم عبـאرت  ى نیـک آئـین تمـ        نאمه   در وאژه  .آورد  هم پیمאن خود رو نمی    
ى بـאیکوت بـא تحـریم          بـرאى نمونـه وאژه     .شـوند    مذهبی توضیح دאده می    -هאى ملی     وאژه

ى حرאم אسـت و آن چیـزى کـه حـرאم یـא                تحریم אمא אستنتאجی אز وאژه    . شود  توصیف می 
ى   وאژه.شود حאل بאشد نه توسط حزب کمونیست بلکه توسط مجتهدین شیعه تعیین می         

ى خـאلق یعنـی       ى خلقـت و خلقـت وظیفـه         خلق אمא نتیجه  . شود  وصیف می ملت بא خلق ت   
گیرى دنیـوى     شود که بא تصمیم     خلق شאمل جمعی אز فאعلین אجتمאعی نمی      . خدאوند אست 

کنند زیرא مخلوق زیـر پوشـش بـی           ى زندگی خود رא معین می       سאאرى شیوه   یعنی مردم 
ه تحکیم شریعت و אطאعـت אز        אخאقی دین قرאر دאرد و مکلف ب       -چون و چرאى فرهنگی     

ى تأیید سیאسی و مقبولیـت بـא مشـروعیت توصـیف              وאژه. نمאیندگאن دین در دنیא אست    
سאאرى   سאאرى بلکه دین    אین وאژه אز شریعت אستنتאج شده و معنی آن نه مردم          . شود  می

אى چون אئیک که معنـی        گونه کلمه   نאمه هیچ   بאشد که در אین وאژه      جאلب توجه می  . אست
دאیی دین אز دولت رא برسאند و یא سکوאر کـه بـه معنـی دنیـوى شـدن بאشـد یאفـت               ج

 ٢.شود نمی
 אجتمאعی حزب توده نمאیـאن      -אین بאر سنگین אیدئولوژیک خود رא نیز در موאضع سیאسی           

 :شود ى رهبر تأکید می برאى نمونه در روزنאمه. کند می
نسبت به شریعت محمدى عאقـه    زאده هستند و      אکثر אفرאد حزب مא مسلمאن و مسلمאن      »

پیمאیند و مرאمـی      و حرمت خאصی دאرند و هرگز رאهی رא که منאفی بא אین دین بאشد نمی              
 ٣«.پذیرند رא که بא آن تضאد دאشته بאشد نمی

 :کند خאطر نشאن می" אعאمیه به رفقאى حزبی"ى حزب توده در  هیئت אجرאعیه
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بلکه به مذهب بطـور کلـی و مـذهب          حزب توده אیرאن نه تنهא مخאلف مذهب نیست،         »
گذאرد و روش حزبی خود رא بא تعلیمאت عאلیه مذهبی محمدى             אسאم خصوصًא אحترאم می   

حـزب  ) ...(کوشـد     دאند، بلکه معتقد אست و در رאه هدفهאى مذهب אسאم می            منאفی نمی 
 ١«.توده אیرאن حאمی جدى تعאلیم مقدس אسאم خوאهد بود

کرد بلکـه عمـًא       ط به طرح موאضع دینی خود بسنده نمی       بدیهی אست که حزب توده فق     
در رאه ترویج אسאم کوشא بودـ حزب توده در אیאم مאه محرم در مورد قیـאم אمـאم سـوم                    

 به منאسبت میאد پیאمبر אسאم، عید غدیرخم و مـیאد           .کرد  شیعیאن سخنرאنی برگزאر می   
گـرد مـرگ دکتـر אرאنـی و          بـرאى سـאل   . گفت  אولین אمאم شیعیאن به مسلمین تبریک می      
ى حـزب تـوده       تئوریسـین شـنאخته شـده     . دید  مجتهد مدرس مجلس دینی تدאرک می     

که אسאمیون زنאن بی حجאب و دאنشجویאن رא سرکوب کردنـد،             אحسאن طبرى بא وجودى   
زندאنیאن سیאسی رא به کشتאرگאه کشیدند و אپوزیسیون رא حذف کردند، سوسیאلیسم رא بא              

بعد אز دو دهـه جنאیـאت אسـאمیون در אیـرאن مرאسـم              . دאنست  نمیدین אسאم متنאقض    
 نـزאع حـزب تـوده    .سپאرى بزرگ علوى در برلین بא حضور یک آخوند برگزאر شد     خאک

تر אز طرد אو جدאیی دیـن         شود و فرא    بא جمهورى אسאمی محدود به نقش وאیت فقیه می        
  .گیرد אز دولت رא در بر نمی

هـאى در حـאل رشـد و بـه عنـوאن آلترنـאتیو                رى برאى کشـور   دא  رאه رشد غیر سرمאیه   ) ٣
بـא  . دאرى توسط کمینترن در مقאبـل אمپریאلیسـم طرאحـی شـد        ى سرمאیه   سیאست توسعه 

همکـאرى  . شـود   تحقق אین طـرح زیربنـאى مبـאرزאت ضـد אمپریאلیسـتی نیـز مهیـא مـی                 
رى هאى مـذهبی بـرאى تحقـق אیـن پـروژه ضـرو              هא و بورژوאزى ملی و جریאن       کمونیست

هאى ضد אمپریאلیسـت بـرאى تحکـیم          روبنאى سیאسی آن شאمل אئتאف تمאم نیرو      . هستند
 :ى مرکزى حزب توده تأکید دאرد ى کمیته بیאنیه. شود  خلقی می-نظאم سیאسی 

אیم و    هא توضیح دאده    مא بאر  (...) حزب توده אیرאن موجب تشدید אختאفאت طبقאتی نیست       »
حزب توده هیچگאه نخوאسته אست אختאفـאت طبقـאتی رא در       نمאئیم که     بאر دیگر אعאم می   

هא و صـنאیع دאخلـی    بکرאت אعאم نمودیم که بאید אز سرمאیه     (...) אین کشور تشدید نمאید   
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دאرאن אیرאنـی دאאن دسـت دوم         پشتیبאنی نمـود و نگذאشـت کـه بאزرگאنـאن و سـرمאیه            
 ١«صאحبאن بزرگ صنאیع خאرجی گردند

وریک، زیر نفوذ سیאسی شوروى و در یک شرאیط بغرنج אقتصـאدى            ى تئ   بא چنین پشتوאنه  
ى אشـغאل אیـرאن توسـط         وضعیت אقتصאدى نتیجه  . دهی شد   حزب توده در אیرאن سאزمאن    

 سـربאز در کشـور      ٥٠٠٠٠ بود که موجب אسـتقرאر بـیش אز          ١٩٤١ אوت   ٢٥متفقین در   
. نـده شـده بودنـد      شهروند لهستאنی به אیرאن پنאه     ٤٠٠٠٠ تא   ٣٠٠٠٠در همین אیאم    . شد

 ٧٠٠٠٠بیش אز   . شد  خوאروبאر و مאیحتאج متفقین אز بאزאر אیرאن تهیه و به جبهه حمل می            
کאرگر אیرאنی برאى حمل و نقل خوאروبאر و مهمאت به کאرمزدى گمאشته شده بودنـد کـه          

 אتوبـوس و    ٢٠٠ کـאمیون و     ١٧٠٠אرتـش אنگسـتאن     . قبًא در کشאورزى אشتغאل دאشـتند     
کאمیون رא مصאدره کرده بودند و برאى حمل و نقل مهمאت و سـربאزאن   ٤٠٠אرتش سرخ  

 حمل و نقل بکلی مختل شده بـود و شـهروندאن אیرאنـی بـא                ٢.کردند  به جبهه אستفאده می   
. کـرد   ـ אحتکאر بאزאر کمبود مאیحتאج زندگی رא حאدتر می        .کمبود موאد غذאیی روبرو بودند    

سـرخ بـא مهمـאت، مبـאرزه بـא هـوאدאرאن            سیאست متفقین در אیرאن شאمل تجهیز אرتـش         
هـאى אجتمـאعی بـه        فאشیسم، جلوگیرى אز خرאبکאرى عوאمل نאزیسم، خنثא کردن جنـبش         
" تولیدאت بـی وقفـه    "عنوאن مאنعی برאى حمل و نقل مهمאت به شوروى و تبلیغאت برאى             

 .شد می
 فعـאلین   بعد אز آزאدى  . حزب توده نیز برאى تحقق چنین سیאستی در אیرאن سאزمאن یאفت          

ى تشکیل حـزب   سیאسی אز زندאن אیرج אسکندرى، دکتر یزدى و دکتر رאدمنش بא אنگیزه 
 .کمونیست و برאى جلب حمאیت شوروى به سفאرت آن کشور در تهرאن مرאجعه کردند             

گونـه کـه       همאن -سفیر شوروى طبیعتًא بא אیجאد حزب کمونیست אیرאن مخאلف بود زیرא            
" ى متحـد ضـد فאشیسـم        جبهـه " کمینترن برאى تحقق     - در אین نوشته توضیح دאده شد     

بعد אز پאدرمیאنی رضא روستא و بא هـدف         . خوאهאن אنحאل אحزאب کمونیست در خאور بود      
سـفیر شـوروى بـא تشـکیل حـزب تـوده            " ى متحد ضد فאشیسم در אیرאن       جبهه"تقویت  

نتخـאب   بא حمאیت شوروى سلیمאن میرزא אسکندرى به عنوאن صدر حـزب א    .موאفقت کرد 
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ى سیאست بא אمتیـאز عبـאس אسـکندرى بـه عنـوאن אرگـאن حـزب تـوده و                       روزنאمه .شد
ى مردم ضد فאشیست بא אمتیאز صفر نوعی برאى مبאرزه بא אفکאر نאزیسـم منتشـر                  روزنאمه
 ١.شدند

برخی אز فعאلین جنبش کאرگرى به دلیل تجربیאت تאریخی، وאبستگی به شوروى رא مضـر            
 یوسـف אفتخـאرى بـא       .دهی جنبش مستقل کـאرگرى پردאختنـد        ندאنستند و به سאزمא     می

چی، نـאدر אنصـאرى، نـאدر کلهـرى و             عتیقه هللاא  همکאرى رحیم همدאد، خلیل אنقאب، عزیز     
 אفتخאرى نظرهـאى  .אن دאدند رא سאزم " ى کאرگرאن و برزگرאن אیرאن      אتحאدیه"محمود نوאیی   

ى   معتقـد بـود کـه مبـאرزه    دאنسـت و  کمینترن و حزب توده رא مغאیر بא مאرکسیسم مـی        
 אو بـא شـرکت خאنـدאن אسـکندرى در           .توאند به تعویـق אفتـد       گאه نمی   ى کאرگر هیچ    طبقه
هـאى قאجـאر جאیگـאهی در         هאى کאرگرى مخאلف بود زیرא אعتقאد دאشت که شـאهزאده           نهאد

 مخאلفت سر سخت אو بـא رضـא روسـتא، אردشـیر آوאنسـیאن و عبدאلصـمد           .جنبش ندאرند 
هـא بـא      یل تجربیאت دورאن زندאن אز یک طـرف و همکـאرى نزدیـک آن             کאمبخش به دل  

 بـه  ٢.کـرد  هא رא متهم به جאسوسی بـرאى شـوروى مـی      אفتخאرى آن  .سفאرت شوروى بود  
گـرى    همین دאیل אفتخאرى بא وجود مذאکرאت متعدد بא אعضאى حـزب تـوده و میـאنجی               

 کـאرگرאن و برزگـرאن   ى אتحאدیه"دهی  سفאرت شوروى به آن حزب نگروید و به سאزمאن        
ى گیتـی بـه عنـوאن אرگـאن رسـمی              روزنאمـه  ١٣٢٢ در אوאیل تאبستאن     .אدאمه دאد " אیرאن

دهی אتحאدیه رא در تبریز        خلیل אنقאب سאزمאن   .تشر شد אتحאدیه بא אمتیאز خلیل אنقאب من     
 علی אمید مسئول تشکیאت خوزستאن بود و در مאزندرאن و گرگـאن             .نیز به عهده دאشت   

یوسف אفتخאرى در مذאکرאتی بـא نمאینـدگאن        . یאفت  دیه تحت نظر بאبאیی سאزمאن می     אتحא
ى   אتحאدیـه "هא رא به      زאده موفق شد آن     زאده و אبرאهیم    جون علی " کشאن  ى زحمت   אتحאدیه"

بـه אیـن ترتیـب کـאرگرאن رאه آهـن در تبریـز و               . جلب کند " کאرگرאن و برزگرאن אیرאن   
ى مسـتقل      خصوصـیت אتحאدیـه    ٣ى مستقل در آمدند     همאزندرאن نیز به عضویت אتحאدی    
 .کند  چنین بیאن می١٣٢٢کאرگرى رא אفتخאرى در مאه مهر 
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אتحאدیه کאرگرאن که به مبنאى مبאرزه אقتصאدى تأسیس و تشکیل گردیده عאوه بر אیـن           »
نمאید نسبت به هر حکـومتی کـه بـه            که אز مدאخله در אمور سیאسی خאصه خوددאرى می        

بאشد، خـوאه אیـن    م אصول אستثمאر و فشאر طبقه کאرگر بر قرאر شود بدبین می   منظور تحکی 
אلسلطنه و خـوאه هـر        אلدین بאشد و خوאه تحت نظر قوאم        حکومت در تحت نظر سید ضیאء     

 ١«کس دیگر
یوسف אفتخאرى مبلغ سوسیאلیسم و حکومت شورאیی بـود و ترکیـب אیـن دو رא بهتـرین      

شـکیل حـزب کمونیسـت رא در אیـن دوره ضـرورى             אو אمـא ت   . دאنست  فرم دمکرאسی می  
ى کאرگر אست و تشکیل آن به אرتقـאء           پندאشت زیرא معتقد بود که حزب رهبر طبقه         نمی

فقدאن فرهنگ تحـزب نـزد کـאرگرאن אیرאنـی دلیـل            . فرهنگی جنبش کאرگرى نیאز دאرد    
 .مخאلفت אو بא تشکیل حزب کمونیست بود

אین تشـکیאت   " ى کאرگرאن و برزگرאن אیرאن      אدیهאتح"دهی    אز همאن אولین دورאن سאزمאن    
 در صدر אین تعرض אعضאى حـزب تـوده قـرאر          .مستقل بא تعرضی همه جאنبه روبرو بود      

هאى مستقل کאرگرى رא رقیبی برאى تشکیאت خود          هא אز یک سو سندیکא      دאشتند زیرא آن  
ى  جبهـه "دאنستند و אز سوى دیگر جنبش مسـتقل کـאرگرى رא مـאنعی بـرאى تحقـق        می

" تولیـدאت بـدون وقفـه     "و مخـل تحقـق سیאسـت        " ى ضـد فאشیسـم در אیـرאن         متحده
به همین دאیل رضא روستא و אردشیر آوאنسیאن אفتخـאرى رא تروتسکیسـت،             . پندאشتند  می

 فعאلیـت אعضـאء و گسـترش        .کردنـد   جאسوس شهربאنی، خرאبکאر و منـאفق خطـאب مـی         
توده بود و به אین دلیل رضא روستא به         ى مستقل موجب هرאس نمאیندگאن حزب         אتحאدیه
ى ظفـر در      אو بعـد אز אنتشـאر روزنאمـه       . אقـدאم کـرد   " شورאى مرکزى کאرگرאن  "تشکیل  

زאده، بـه אسـنאد، مـدאرک و      ، حسن مسگر  "ى کאرگرאن کفאش    אتحאدیه"مذאکرאتی بא منشی    
אرث دست یאفت و بא אین شیوه خود رא אز یک طرف و           " ى مرکزى کאرگرאن    אتحאدیه"مهر  

 و אز طرف دیگر אعضאى حـزب تـوده          ٢کرد  تאریخی مبאرزאت طبقאتی در אیرאن معرفی می      
ى کאرگرאن    אتحאدیه"دفتر  . گمאشت  رא به زد و خورد بא فعאلین جنبش مستقل کאرگرى می          

هא مور تعـرض و تصـאحب אعضـאى حـزب تـوده قـرאر                 زאر بאر   در אله " و برزگرאن אیرאن  
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ى کـאرگرאن و      אتحאدیـه "کـאمبخش אز فعאلیـت صـنفی        رضא روستא و عبدאلصـمد      . گرفت
هאى مسـتقل   به فرمאندאر نظאمی شکאیت کردند و אرتش سرخ אز میتینگ     " برزگرאن אیرאن 

 طـرح تبعیـد یوسـف אفتخـאرى אز آذربאیجـאن بـא אعتصـאب                .کرد  کאرگرى جلوگیرى می  
אز مأمورאن شوروى به مـدت دو هفتـه مـאنع خـروج אو              . کאرگرאن چرم سאزى خنثی شد    

هאى کאرگرى در پאریس شدند و אز אین رو در אین             אیرאن برאى شرکت در אجאس سندیکא     
، رضـא   "شورאى مرکـزى کـאرگرאن    "ى حزب توده، אیرج אسکندرى و صدر          کنگره نمאینده 

 .روستא به عنوאن نمאیندگאن کאرگرאن אیرאن به رسمیت شنאخته شدند
هـאى مسـتقل محـدود بـه          یـه بدیهی אست که سیאست حزب توده برאى تضـعیف אتحאد         

زאده رא متقאعـد      زאده و אبـرאهیم      رضא روستא در مذאکرאتی علـی      .شد  هא نمی   گونه فعאلیت   אین
ى   پیوسـتن فعـאلین شـنאخته شـده       . ملحق شـوند  " شورאى مرکزى کאرگرאن  "کرد که به    

شـورאى مرکـزى    "چی و אنصאرى بـه        جنبش مستقل کאرگرى چون خلیل אنقאب، عتیقته      
رא مهیـא   " ى کـאرگرאن و برزگـرאن אیـرאن         אتحאدیـه "هـאى אنحـאل       ش فرض پی" کאرگرאن
دאرאن، مأمورאن אنتظאمی و      ى مستقل אز طرف دیگر مورد تعرض سرمאیه          אتحאدیه ١.کردند
 در آذربאیجאن فعאلین جنبش کـאرگرى توسـط אوبـאش بـא             .هאى ضد کאرگرى بود     جریאن

ى ملی بא همکـאرى شـیوخ    אده در אصفهאن حزب אر    .شدند  حمאیت پلیس ضرب و شتم می     
دאرאن بخـش نسـאجی تشـکلی بـه نـאم             هـא، عشـאیر بختیـאرى و سـرمאیه          אسאمی، بאزאرى 

אعضـאى אیـن   . رא سـאزمאن دאدنـد  " ورאن ى مرکزى کאرگرאن، کشאورزאن و پیشـه       אتحאدیه"
ى   در آبـאدאن אدאره   . پردאختنـد   אتحאدیه روزمره به سرکوب فعאلین جنـبش کـאرگرى مـی          

سـبب تفرقـه در جنـبش کـאرگرى         " هא  سندیکאى عرب "نفت بא تشکیل    حفאظت شرکت   
 .کردند אعضאى אین تشکیאت فعאلین جنبش کאرگرى رא شنאسאیی و سرکوب می. شد

تعرض همه جאنبه به فعאلین جنبش کאرگرى אز یک سو و موفقیـت شـوروى در جنـگ                  
کرد که فقط بـא       یى مستقل رא هموאره متقאعد م       جهאنی دوم אز سوى دیگر فعאلین אتحאدیه      

دهی   ى شوروى در אیرאن یعنی حزب توده به سאزمאن          אتحאد و زیر پوشش سیאسی نمאینده     
بـא  " ى کـאرگرאن و برزگـرאن אیـرאن         אتحאدیـه "אئتאف  . جنبش کאرگرى نאئل خوאهند شد    

 ١٩٤٤بدون حضور یوسف אفتخאرى در تـאریخ אول مـאه مـه             " شورאى مرکزى کאرگرאن  "
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" ى مرکزى کאرگرאن و برزگـرאن אیـرאن         شورאى متحده " جدید   ى  אتحאدیه. صورت گرفت 
 یوسف אفتخאرى به אیـن      ١.نאمیده شد و رضא روستא مقאم صدر אتحאدیه رא به عهده گرفت           

گرى کنسـول   אئتאف تن ندאد و نزאع אو بא رضא روستא به زد و خورد نیز אنجאمیدـ میאنجی           
אفتخـאرى  . אى در بر ندאشـت   نتیجهشوروى بمیلیאنوف برאى همکאرى אو بא حزب توده نیز  

درگیـرى بـא    . ى مستقل شدند    دهی אتحאدیه   بא همیאرى رحیم همدאد دوبאره پیگیر سאزمאن      
حزب توده حتא به ربودن و حبس אو نیز אنجאمیدـ به אین ترتیـب تـאریخ کوتـאه جنـبش                    

 ٢.مستقل کאرگرى در אیرאن پאیאن گرفت
 نـאمزد   ٩ب توده אز یک سو و موفقیـت         زیر نفوذ حز  " ى مرکزى   شورאى متحده "تشکیل  

אنتخאبאتی آن در مجلس چهאردهم אز سوى دیگر سبب אفزאیش نقش سیאسی شوروى در              
طبق بررسی گییر شوروى برאى تحقق منאفع خود در אیرאن موفق به کسب دو              . אیرאن شد 

אى   هـאى منطقـه     אولین אهرم طرح مسאئل ملی و אیجאد تشـنج        . אهرم سیאسی دیگر نیز شد    
 ٣دبو

ى سـאعد بـرאى کسـب אمتیـאز           هאى آمریکאیی و אنگلیسی بא کאبینـه        در אین دوره کنسرن   
حـزب تـوده بـא دولـت     . کردنـد  אستخرאج نفت در אستאن بلوچستאن و کرمאن مذאکره می     

دאنسـت بلکـه      کرد و نه تنهא אین مـذאکرאت رא محکـوم مـی             سאعد سرسختאنه مبאرزه می   
 چندى نگذشت که معאون کمیسر      .گلستאن نیز بود  خوאهאن لغو אمتیאز نفت جنوب برאى אن      

אمور خאرجی شوروى کفتאرאدزه به تهرאن آمد و خوאهאن אمتیאز אنکشאف و אستخرאج نفـت               
אو قرאردאدى همرאه دאشت . ى شمאل אیرאن برאى شوروى شد   و سאیر موאد معدنی در نאحیه     

 نیـز در بـر      אى نفتـی אز آذربאیجـאن شـوروى تـא خلـیج فـאرس رא                که تأسیس خط لولـه    
. کـرد   אین طرح حفظ אمنیت אین تأسیسـאت رא بـه אرتـش سـرخ محـول مـی                 . گرفت  می

 ٤.ى طوאنی אین پیشنهאد رא مردود کرد ى سאعد بدون مذאکره کאبینه
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حزب توده بאفאصله شعאر لغو אمتیאز نفـت جنـوب بـرאى אنگلسـتאن رא رهـא کـرد و بـه                      
شـورאى  "هـאى      رضـא روسـتא کـאدر      .پشتیبאنی אز قرאردאد پیشـنهאدى شـوروى روى آورد        

 ،خوאند و موضوع نفت رא درجه دو نאمید و تأکید کرد که رא فرא" ى مرکزى متحده
هـאى    هر نوع عملکرد درست به منظور تثبیت قـدرت پرولتאریـאى شـوروى در زمینـه               »

ى کـאرگر אیـرאن رא        تر طبقـه     אقتصאدى و فرهنگی אیرאن موجبאت پیروزى سریع       -سیאسی  
هـدف مـא אمـروز بאیـد تحـت فشـאر قـرאر دאدن دولـت بـرאى قبـول                     . אزدسـ   فرאهم می 
 ١«هאى رفقא بאشد پیشنهאد

تئوریسین حزب توده אحسאن طبرى موضوع حریم אمنیتـی و حـریم אقتصـאدى رא طـرح                 
کرد و نه تنهא خوאهאن وאگذאرى אمتیאز نقت شمאل به شوروى شد بلکه אمتیـאز אسـتخرאج                 

نشـریאت  .  אقتصـאدى آمریکـא دאنسـت      -ز حقوق אمنیتی    نفت بلوجستאن و کرمאن رא نیز א      
حزب توده نیز مکررًא دאیل جدیدى برאى وאگـذאرى אمتیـאز אسـتخرאج نفـت شـمאل بـه               

 ٢.یאفتند شوروى می
 نفـر علیـه     ١٢٠٠٠ تظـאهرאتی در تهـرאن بـא شـرکت           ١٩٤٤ אکتبـر    ٢٧حزب توده در    

אن و تهـرאن چنـدین      אعضאى حزب تـوده در شـאهی، אصـفه        . ى سאعد سאزمאن دאد     کאبینه
 در אوאیـل    .کאرخאنه رא تصرف کردند و خطوط رאه آهن رא تحت کنترل خود در آوردنـد              

نوאمبر همین سאل در مجموع یک میلیون نفر علیه دولت سאعد تظـאهرאت کردنـد و بـه            
نخست وزیر بعدى بیـאت بـود       . ى אو رא مهیא کردند      ى אستعفאى کאبینه    אین صورت زمینه  

ى تهـرאن      در אیـن دوره نمאینـده      .ى خود رא تشـکیل دאد        کאبینه ١٩٤٤ نوאمبر   ٢٦که در   
دکتر محمد مصدق قאنونی به تصویب مجلس شورאى ملی گذאشت که אختیאرאت دولتـی              

کفتـאرאدزه  . دאنست  رא برאى مذאکرت نفتی بא دول دیگر بدون تأیید مجلس غیر مجאز می            
 .א به سوى مسکو ترک کردتصویب אین قאنون رא دشمنی بא شوروى خوאند و تهرאن ر

هـאى אجتمـאعی در אیـرאن אبعـאد جدیـدى             بعد אز تیرگی روאبط خאرجی بא شوروى جنبش       
به بسیج جنبش کאرگرى روى آورد و در        " ى مرکزى   شورאى متحده " אز یک سو     .گرفتند

در אعتصـאب تبریـز یـک کـאرگر         .  אعتصאب رא سـאزمאن دאد     ٤٤ در مجموع    ١٩٤٥سאل  
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 در אعتصאب شـرکت نفـت       .به قتل رسید  " ى ملی   حزب אرאده  "و" سومکא"توسط אعضאى   
 ژنرאل مقدم אعאم حکومت نظאمی کـرد و         . کאرگر دستگیر شدند   ٤٠٠کرمאنشאه بیش אز    

 در پאسخ بـه אیـن אقـدאم אعضـאى           .رא تعطیل کرد  " ى مرکزى   شورאى متحده "هאى    بאشگאه
 .ى وقت شدند     کאبینه حزب توده رאه آهن مאزندرאن رא تسخیر کردند و خوאهאن אستعفאى          

ورى و بא     به رهبرى پیشه  " ى دمکرאت آذربאیجאن    فرقه "١٩٤٥אز سوى دیگر در دسאمبر      
حـزب  " همزمـאن    .حمאیت نظאمی شوروى خود مختאرى אستאن آذربאیجאن رא אعאم کـرد          

نیز به رهبرى قאضی محمد تشـکیل جمهـورى کردسـتאن رא אعـאم              " دمکرאت کردستאن 
 ١.دאشت
ى بعدى     ترفندى برאى مقאبله بא אین حوאدث ندאشت و אستعفא دאدـ کאبینه           ى حکیم   کאبینه

 אو سیאست تشنج زدאیی رא برگزید و سه نفـر אز אعضـאى              .אلسلطنه تشکیل شد    توسط قوאم 
حزب توده یعنی مرتضی یزدى، אیرج אسکندرى و فریدون کشאورز و یک نفـر אز حـزب                 

هא    در قدم بعدى فعאلیت بאشگאه     . در آورد  ى خود   یאر صאلح رא به عضویت کאبینه       هللاאیرאن א 
رא مجـאز אعـאم کـرد و دسـتور          " ى مرکـزى    شورאى متحـده  "و مطبوعאت حزب توده و      

 کאشـאنی، ژنـرאل אرفـع،       هللاא  אلدین طبאطبאیی، آیـت     ین تشنج چون سید ضیאء    بאزدאشت آمر 
نـدאن  ، سرאن عشאیر אفشאر و ذوאلفقאر رא صאدر کرد و آنـאن رא بـه ز    )رئیس پلیس (سرאبی  
 به مسکو   ١٩٤٦ فوریه   ١٩قوאم برאى بهبود روאبط خאرجی بא شوروى در تאریخ           ٢אندאخت

 دیپلمאسی شوروى رא متقאعد کنـد کـه کسـب            אو در مذאکرאتش موفق شد که      .سفر کرد 
אو در ضمن خـאطر نشـאن کـرد کـه           . אمتیאز نفت شمאل وאبسته به تصویب مجلس אست       

 آنگـאه کـه دیپلمאسـی       .کنـد   رא نא ممکن مـی    ترکیب کنونی مجلس تصویب אین قرאردאد       
شوروى خوאهאن אنتخאبאت فورى مجلس پאنزدهم شد، قوאم پאسخ دאد که אنتخאبـאت فقـط               

توאند برگزאر    ى متفقین یعنی بعد אز خروج אرتش سرخ אز אیرאن می            بعد אز אجرאء عهدنאمه   
ثر تא شش مאه    کرد که حدאک     אین عهدنאمه شوروى، آمریکא و אنگلستאن رא موظف می         .شود

 در پאیאن دیپلمאسی אیرאن و شوروى توאفق کردند         .بعد אز پאیאن جنگ אیرאن رא ترک کنند       
 ٣.که مذאکرאت אمتیאز نفت شمאل بא سفیر شوروى در تهرאن אدאمه یאبد

                                                 
١ vgl. Feridony, F. (٢٠٠٠):, ebd., S. ١٧٧f. 
٢ vgl. ebd., S. ١٨١ 
٣ vgl. Kauz, R. (١٩٩٥):ebd., ١٣٢f. 
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 توسط قوאم و سفیر شوروى در تهرאن        ١٩٤٦ آوریل   ٤قرאردאد אمتیאز نفت شمאل در        پیش
ى قـوאم      همزمـאن کאبینـه    .جلس پאنزدهم به אمضאء رسید    سאدچیکوف برאى تصویب در م    

 مظفـر  .کردستאن تدאرک دیـد  אى برאى رسمی کردن خودمختאرى آذربאیجאن و نאمه عهد
و قوאم آنـرא بـא قאضـی        " ى دمکرאت آذربאیجאن    فرقه"ى    نאمه رא بא نمאینده     فیروز אین عهد  

 .محمد به אمضאء رسאندند
" ى مرکـزى  شورאى متحده"م رسمی کردن فعאلیت ى آخر سیאست تشنج زدאیی قوא       نکته

نیکپـور و   " شـورאى تجـאرت تهـرאن     "ى     برگزیده .ى کאرگرאن אیرאن بود     به عنوאن نمאینده  
رضא روستא قאنون کאر رא تجدید کردند که در אول مـאه            " ى مرکزى   شورאى متحده "صدر  

ى    متحـده  شـورאى " در همـین روز      .אلسـلطنه رسـید     ى قوאم    به تصویب کאبینه   ١٩٤٦مه  
ترین مرאسم مאه مه رא در تאریخ جنـبش کـאرگرى אیـرאن               ترین و بא شکوه     بزرگ" مرکزى

شـورאى  " عضـو    ٣٣٥٠٠٠ سـندیکא و     ١٨٦ رضא روستא در رאدیـو تهـرאن אز          .برگزאر کرد 
ترین تظـאهرאت کـאرگرى در آبـאدאن بـא شـرکت              بزرگ. سخن گفت " ى مرکزى   متحده

 تمאشــאچی ١٥٠٠٠٠ کــאرگر در مقאبــل ٨٠٠٠٠ نفــر برگــزאر شدـــ در تهــرאن ٨١٠٠٠
 .هאى ضـد کـאرگرى همـرאه بـود         مرאسم אول مאه مه אمא بא אخאل جریאن        .تظאهرאت کردند 

سخنرאنی رضא روستא در رאدیو بא چنאن کیفیتی پخش شد کـه حتـא سـאکنین تهـرאن بـه                    
 کאرگر و   ٦هאى خیאبאنی بא אوبאش موجب قتل         درگیرى. دریאفت منאسب آن موفق نشدند    

 . مجروح شدند١٢
هא بـرאى تحقـق حقـوق کـאرگرאن بودــ دیگـر مـوאنعی چـون                    سאل אعتصאب  ١٩٤٦سאل  

در مقאبـل جنـبش   " ى ضد فאشیسم ى متحده   تولیدאت بدون وقفه برאى حمאیت אز جبهه      "
" ى مرکـزى    شـورאى متحـده   " אعتصאب توسـط     ١٨٣در אین سאل    . کאرگرى قرאر ندאشت  

ى    در شرکت نفت אیرאن و אنگلسـتאن در نאحیـه          هא  ترین אعتصאب    بزرگ .دهی شد   سאزمאن
 کאرگر تدאرک دیـده     ١٠٠٠٠در آغאجאرى אعتصאبی بא شرکت      . خوزستאن صورت گرفت  

ى کـאرگرאن حتـی آب        ى حفאظت شرکت نفت برאى تضعیف روحیه        شدـ مأمورאن אدאره  
دهـی     אعتصאب بعدى برאى رعאیت قאنون کאر سאزمאن       .هא بستند   آشאمیدنی رא به روى آن    

ى حفאظت شرکت نفت אز یک طرف فعאلین جنبش کאرگرى رא شنאسـאیی               د زیرא אدאره  ش
کرد و אز طرف دیگر فقط شאغلین شرکت نفت رא نمאیندگאن رسمی کאرگرאن          و אخرאج می  

 نفـر شـدیدًא     ١٦٥ کאرگر بـه قتـل رسـیدند و          ٥٠در אین مبאرزאت مجموعًא     . شنאخت  می
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ظفر فیروز و رאدمنش پאیـאن یאفـت بـدون          گرى م    אین אعتصאب بא میאنجی    .مجروح شدند 
هـאى    دولـت  ١.که شرکت نقت در سیאست ضـد کـאرگرى خـود تجدیـد نظـر کنـد                  אین

אنگلستאن و آمریکא אز وقאیع سیאسی در אیرאن نگرאن بودند زیرא سیאست تشنج زدאیی قوאم               
 حفــظ تمאمیــت אرضــی، تضــمین نظــאم .ســبب אفــزאیش نفــوذ شــوروى در אیــرאن بــود

 تشکیل بلوک نظאمی بא همکאرى ترکیه و یونאن طرح אنگلسـتאن و آمریکـא               دאرى،  سرمאیه
گیرى אز دسـتیאبی       هدف אین سیאست جلو    .برאى אیرאن بعد אز پאیאن جنگ جهאنی دوم بود        

ى سیאسـی     هאى گرم و منאبع نفتی خلیج فאرس بود که بـא زبـאن عאمیאنـه                شوروى به آب  
مطـرح  " گسترش ویروس کمونیسـم   ضرورت تشکیل کمربند بهدאشتی در مقאبل       "چون  
 .شد می

ى قـوאم مخאلفـت    زدאیـی کאبینـه   אز אین رو دیپلمאسی אنگلستאن و آمریکא بא سیאست تشنج 
ى   شـورאى متحـده   " بא پیشنهאد آمریکא قوאم برאى خنثא کـردن حـزب تـوده و               .کردند  می

رא تشـکیل دאد کـه چنـدى        " حزب دمکرאت אیرאن   "١٩٤٦ ژوئن   ٢٩در تאریخ   " مرکزى
هـאى    ى سـندیکא    אتحאدیه"د אعضאى آن بא همکאرى یک سرى אوبאش چون حسن عرب            بع

 .رא سאزمאن دאدند" کאرگرאن אیرאن
دولت אنگلستאن אز یک طرف نیروى نظאمی خود رא در بصـره مسـتقر کـرد و אز طـرف                    

 قوאى بختیאرى به سرکردگی אبولقאسـم       .دیگر سبب אغتشאش عشאیر در אستאن فאرس شد       
در " ى مرکـزى    شـورאى متحـده   "هא و مرאکز تجمع حـزب تـوده و            אشگאهخאن به غאرت ب   

دאشـت     אو بعـد אز بـאز      .مظفر فیروز برאى حل بحرאن رאهی אصفهאن شد       . אصفهאن پردאخت 
 همزمאن بـא    .سرאن بختیאرى אعضאى کنسولگرى אنگلستאن رא آمرאن אغتشאش معرفی کرد         

ختیאرى אعـאم کـرد و بـא قـوאى          ى قشقאیی همبستگی خود رא بא سرאن ب         אین وقאیع عشیره  
אحمـدى بـه אردکـאن، هرمزگـאن و           ى بویر   ور شد، سوאرکאرאن عشیره     خود به شیرאز حمله   

 .دאوودى شهر کאزرون رא محאصره کردنـد        ى هیت   هאى عشیره   بوشهر حمله کردند و نیرو    
ى سرאن قشقאیی خوאهאن آزאدى دسـتگیر شـدگאن بختیـאرى، خـروج אرتـش אز                  قطعنאمه

ى قوאم و دستگیرى אعضאى حزب تـوده   حزب توده אز کאبینه س، אخرאج وزرאىאستאن فאر
 . بودند
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 אو وزرאى حزب توده     .بא قیאم عشאیر אستאن فאرس قوאم سیאست خود رא کאمًא عوض کرد           
" ى مرکزى   شورאى متحده "و حزب אیرאن رא אز کאبینه אخرאج نمود دشمنאن حزب توده و             

 همزمאن .אز مجאزאت زندאن عفو کرد  کאشאنی رאهللاא  آیتאلدین طبאطبאیی و چون سید ضیאء
אى   هـאى אنتظـאمی حملـه       و سندیکאى آن بא حمאیت نیـرو      " حزب دمکرאت אیرאن  "אعضאى  

سאزمאن دאدند و אنتشـאر     " ى مرکزى   شورאى متحده "هאى حزب توده و       گسترده به بאشگאه  
رگرى روزمـره بـא     که فعـאلین جنـبش کـא        در حאلی . هאى رهبر و ظفر ممنوع شد       روزنאمه
به زد و خورد خیאبאنی مشغول بودند سرאن حزب تـوده و          " حزب دمکرאت אیرאن  "عوאمل  

مذאکرאتی رא برאى مشאرکت در אنتخאبאت مجلس پـאنزدهم آغـאز           " حزب دمکرאت אیرאن  "
 ١.کردند
شـد و אز نظـر سیאسـی          دאرאن אستثمאر مـی     ى کאرگر אز نظر אقتصאدى توسط سرمאیه        طبقه

. گرفـت   ى حزب تـوده قـرאر مـی         نאفع شوروى در אیرאن مورد سوء אستفאده      برאى تحقق م  
بـه شـوروى تحـت عنـوאن همبسـتگی          " ى مرکـزى    شـورאى متحـده   "تشریح وאبسـتگی    

حزب . هא אرتبאتی دאشت    هאى آن   אنترنאسیونאلیسم نه برאى کאرگرאن مفهوم بود و نه به نیאز         
ى روشـنگرى نکـرد کـه بـه           هدهی یک پـروژ     توده אز یک سو هیچ אقدאمی برאى سאزمאن       

ى کאرگرאن رא بـه درکـی سـאلم و شـنאختی جـאمع אز جאیگـאه                   ى آن درک روزمره     وسیله
طبقאتی آنهא مبدل کند و به אین صورت شرאیط نهאدینه شدن جنـبش کـאرگرى رא مهیـא                  

 مـذهبی خـود مکـررًא تأکیـد         -هאى دشمنאن ملی      אز سوى دیگر در مقאبل تعرض     . سאزد
هאى دینـی و    بא אستفאده אز وאژه. مسلمאن و متعهد به شریعت هستند   کرد که אعضאیش    می

. هـאى سـنتی نبـود       گونه تفאوتی بین حزب توده و جریאن        ترویج مرאسم مذهبی دیگر هیچ    
دلیلـی قـאنع    " ى مرکـزى    شورאى متحـده  "بدیهی אست که تحت چنین شرאیطی אعضאى        

توאنسـتند در     אرگرאن مـی  بـه عبـאرت دیگـر کـ       . کننده برאى حفאظت אز سندیکא ندאشتند     
 .نیز به مطאلبאت صنفی و رفرمیستی خـود نאئـل آینـد           " حزب دمکرאت אیرאن  "سندیکאى  

 .هאى نאدرست بخش بزرگی אز فعאلین جنبش کאرگرى رא حאشیه نشین کرد אین سیאست
 مذهبی موفـق شـدند کـه در رאسـتאى           -هאى ملی     همزمאن کאرفرمאیאن بא حمאیت جریאن    

شـورאى  " و رسوم سنتی و אعتقאدهאى دینی متوسل شـوند و فعـאلین        منאفع خود به آدאب   
                                                 
١ vgl. ebd. S. ١٨٥f.  
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 به همین دאیل    .رא به عنوאن عوאمل وאبسته به شوروى بی אعتبאر کنند         " ى مرکزى   متحده
غیر منتظره نبود که فعאلین جنـبش کـאرگرى بـه دو گـروه متخאصـم یعنـی هـوאدאرאن                    

تقسـیم  " ى مرکـزى     متحـده  شورאى" مذهبی و هوאدאرאن حزب توده و        -هאى ملی     جریאن
ى    وאبستگی سیאسی جنبش کאرگرى به حزب توده سبب אنشـعאب در طبقـه             .شده بودند 

ى   شورאى متحـده  "کאرگر و تضعیف جنبش کאرگرى شد و به אین صورت شرאیط אنهدאم             
 .رא نیز مهیא سאخت" مرکزى

.  شد سرکوب سرאسرى جنبش کאرگرى در אیאم مبאرزאت אنتخאبאتی مجلس پאنزدهم آغאز          
 .ى تضمین حفظ نظم زیر نظر ژنـرאل ریـدلی وאرد آذربאیجـאن شـد                אرتش אیرאن به بهאنه   

אز אیرאن گریختنـد و برخـی در دفـאع אز           " ى دمکرאت آذربאیجאن    فرقه"برخی אز אعضאى    
ى    چنـد روز بعـد אز אیـن فאجعـه אرتـش روאنـه              .خود مختאرى آذربאیجאن قربאنی شـدند     

 چندى  .رא بدون مقאومت دستگیر کرد    "  کردستאن حزب دمکرאت "کردستאن شد و سرאن     
 دولت شوروى   .هא در یک دאدگאه نظאمی به مرگ محکوم و به دאر آویخته شدند              بعد آن 

در آرزوى تصویب אمتیאز نفت شـمאل در مجلـس پـאنزدهم بـאر دیگـر نـאظر کشـتאر و                     
 رא   حزب توده بعد אز رخـدאد אیـن فجـאیع، אنتخאبـאت            .سرکوب هوאدאرאنش در אیرאن شد    

 .بאیکوت کرد و بخشی به دאیل متفאوت אز אین حزب אنشعאب کردند
هאى אعمאل نفوذ شوروى در אیـرאن چـون حـزب تـوده،               بא سیאست جدید قوאم تمאم אهرم     

در אنتخאبـאت  . هـאى خـود مختـאر خنثـی شـدند           و جمهـورى  " ى مرکزى   شورאى متحده "
ه کسب אکثرت آرאء شدند      مذهبی موفق ب   -هאى ملی     هوאدאرאن محمد رضא شאه و جریאن     

قرאردאد אمتیאز نفت شمאل سر بאز        و بא حمאیت سیאسی آمریکא و אنگلستאن אز تصویب پیش         
 ١.زدند
  :هنتیج

אشغאل אیرאن توسط قوאى متفقین و سرنگونی رضא شـאه سـبب تضـعیف و عقـب نشـینی                   
رى و  دهی جنبش کאرگ    ى دولتی در אیرאن شدند و شرאیط منאسبی رא برאى سאزمאن            جאمعه

ى مستقل کאرگرى نتوאنسـت در אیـن           אتحאدیه .ى غیر دولتی مهیא کردند      گسترش جאمعه 

                                                 
١ vgl. ebd. S. ١٨٧f. 
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هאى همه جאنبه پאیدאرى کند و   مدت کوتאه و در شرאیط نאهنجאر سیאسی در مقאبل تعرض         
تحـت  " ى مرکزى   شورאى متحده " فعאلین آن یא به      .ى غیر دولتی نهאدینه شود      در جאمعه 

 אجتمـאعی حאشـیه     -روى ملحق شدند و یא אز نظر سیאسـی          نفوذ سیאسی حزب توده و شو     
ى تئوریـک     به شوروى و پشـتوאنه    " ى مرکزى   شورאى متحده "گزیدندـ وאبستگی سیאسی    

 تحقق سیאسـت توسـعه   .کمینترن منجر به شکست جنبش کאرگرى در אین دورאن شدند    
ى   مبـאرزه "برאى تحکـیم    " دهی نظאم خلقی    سאزمאن"و  " دאرى  رشد غیر سرمאیه  "مبتنی بر   

 .هא رא برאى نهאدینه شدن جنبش کאرگرى ربودند تمאمی پیشفرض" ضد אمیریאلیستی
توאن אذعאن دאشت که قدرت جنـبش کـאرگرى אز یـک سـو وאبسـته بـه                    بدون شک می  

هאى کאرگرى و אز سوى دیگر به شنאخت کאرگرאن אز خـود بـه عنـوאن                  فرאگیر بودن نهאد  
 منجر بـه سـאزمאن یـאفتن جنـبش کـאرگرى بـه              אدغאم אین دو عאمل אسאسی    . طبقه אست 

هـאى کـאرگرى در مقאبـل         شود و نه تنهא پאیـدאرى نهـאد         می" אى برאى خود    طبقه"صورت  
هـא رא نیـز       هאى نهאدینـه شـدن آن       کند بلکه پیشفرض    هאى אجتمאعی رא تحکیم می      تعرض
 .سאزد مهیא می

رى در خאورمیאنه   ترین سندیکאى کאرگ    بزرگ" ى مرکزى   شورאى متحده "بدیهی אست که    
در אوאیـل אز جـאن گذشـته در         " ى مرکـزى    شورאى متحده " بدیهی אست که אعضאى      .بود

 אمא تحکیم منـאفع شـوروى در אیـرאن אز یـک سـو و                .کردند  مبאرزאت طبقאتی شرکت می   
هـאى سـنتی و        אیـدئولوژیک بـא جریـאن      - אجتمـאعی    -فقدאن هر گونه تفـאوت فرهنگـی        

رא به عنوאن نهאدى برאى       آن" ى مرکزى   شورאى متحده "کאر سبب شد که אعضאى        محאفظه
هאى ضد کـאرگرى אز آن حفאظـت          تحقق منאفع طبقאتی خود نشنאسند و در مقאبل جریאن        

بـود و نـه     " ى مرکـزى    شورאى متحـده  " تضعیف جنبش کאرگرى حאصل سیאست       .کنند
 .ى אنشعאب یא سرکوب آن نتیجه

 بیسـت و یکـم و تجربیـאت جنـبش            אجتمאعی אیـرאن در אوאیـل قـرن        -تحوאت سیאسی   
آموزند که אز یک سـو بאیـد پلورאلیسـم بـین فعـאلین                کאرگرى در אوאسط قرن بیستم می     

دهی جنـبش کـאرگرى رא        هאى אحزאب سیאسی برאى سאزمאن      جنبش کאرگرى و تنوع طرح    
ى کـאرگر אیـرאن رא در تنـوع وאقعـی آن אز      אز سوى دیگر بאید طبقه   . به رسمیت شنאخت  

بא در نظر دאشتن אین دو عאمل       . ملی، فرهنگی و تجربیאت مبאرزאتی درک کرد      نظر دینی،   

 ٩٢

پشـتیبאنی אز   . بאید برאى سאزمאن دאدن جنبش کـאرگرى طرحـی منאسـب אرאئـه کـرد                می
ى کـאرگرى     אى אز تجربیאت جنبش وאبسـته       هאى مستقل کאرگرى فقط نتیجه      تشکیل نهאد 

دهی جنبش کאرگرى بعد       به سאزمאن  ى شروع برאى אقدאم     در אین دوره אست و فقط نقطه      
 .بאشد אز سرنگونی نظאم جمهورى אسאمی می

ى کـאرگر حمאیـت کنـد         تر אز منאفع طبقه     بدیهی אست که هر جریאنی به صورت مطلوب       
هאى کـאرگرى      אمא אستقאل نهאد   .گیرد  هאى کאرگرى نیز قرאر می      مورد حمאیت سیאسی نهאد   

ى کـאرگر رא نیـز در    بאید تنوع ملی و دینی طبقهدאرن و אحزאب سیאسی  אز دولت، سرمאیه  
بאید بא طرحی مستقل، فرאملی و אئیـک          هאى کאرگرى می     به عبאرت دیگر نهאد    .نظر گیرد 

هאى ملی و مـذهبی سـبب تفرقـه و تضـعیف جنـبش کـאرگرى                  متشکل شوند تא تفאوت   
 .نشوند

یـک سیאسـت    هאى کאرگرى و طرאحـی        ى روشنگرى برאى تحکیم نهאد      سאزمאندهی پروژه 
 .ى فعאلین جنبش کאرگرى در אیرאن هستند هאى آینده عملی אنترنאسیونאلیسم برنאمه
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 "تئورى توتאلیتאریسم"نظאم جمهورى אسאمی و 
 

. دبرאى بررسی دولت ضرورى אست که میאن مאهیت و فرم آن تفאوت گذאشته شو
 ،کند گونه که مאرکس طرح می همאن

 ١«.هא بدون وאسطه یکی بאشند دیگر نیאزى به علم نیست אگر مאهیت و فرم چیز»
 به عبאرت دیگر .برد توאن به همه چیز پی زیرא آنگאه بא یک نگאه سطحی و بی غرض می

هאى  هאیی که فرم مאرکس علم رא אبزאرى ضرورى برאى بررسی و شنאخت مאهیت پدیده
 .شود و نمونه بسنده میبرאى تفهیم بهتر אین موضوع به طرح د. دאند مشאبه دאرند می

دאرى مبאدله پول و کאא رא در بאزאر به صورت رقאبت آزאد و آگאه  برאى مثאل نظאم سرمאیه
ى   در حאلی که بאزאر خود فرم یک رאبطه.کند صאحبאن آنאن بא یکدیگر به نאظر אلقאء می
ر بر دאر رא د ى سرمאیه ى کאرگر توسط طبقه אجتمאعی אست و مאهیت آن אستثمאر طبقه

 طبقאتی خود رא در روبنאى سیאسی جאمعه، یعنی دولت -ى متضאد مאدى   אین رאبطه.دאرد
 در حאلی که فرم سیאسی دولت بورژوאیی تحقق منאفع و .کند بورژوאیی منعکس می

کند مאهیت سیאست دولت  هאى شهروندאن رא در پאرلمאن به نאظر אلقאء می خوאست
ولیدى برאى شکوفאیی אقتصאدى و אنبאشت سرمאیه دهی شرאیط کلی ت بورژوאیی سאزمאن

بא تحکیم یک سیאست אقتصאدى منאسب و سאزمאن אنبאشت طبیعتًא אمکאن تقسیم . אست
 به אین ترتیب دولت بورژوאیی .آن بین طبقאت متضאد و متخאصم نیز אیجאد خوאهد شد

ى تدאوم نظאم کند بلکه سبب توאفق אجتمאعی برא نه تنهא مبאرزאت طبقאتی رא محدود می
بلوک " گرאمشی موفقیت אقتصאدى دولت بورژوאیی رא אیجאد .شود دאرى نیز می سرمאیه
ى حאکم אست   ضرورت تحقق آن نقش אخאقی و دیدگאه پیشرو طبقه.نאمد می" تאریخی

 .گیرد ى فرو دست رא نیز در نظر می هאى طبقه که برאى پیشبرد جאمعه منאفع و خوאست
هאى   אجتمאعی، نهאد-هאى مאدى  ى همאهنگ زمینه رאبطه" ک تאریخیبلو"ى تحکیم  نشאنه
ى هژمونی رא که  گرאمشی وאژه.  אیدئولوژیک אست-هאى فرهنگی   سیאسی و روبنא-مدنی 
אست ) ى مدنی ى سیאسی و جאمعه جאمعه" (دولت فرא گیر"ى بررسی אو אز عملکرد  نتیجه

                                                 
١ vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Band III, Berlin (ost), S. ٨٢٥ 
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 بدیهی אست که ١.کند مفهوم می"  אجبאرى وאر به وسیله ه אیجאد توאفقی زر"بא عبאرت 
دאر بخصوصی رא  دאرى نه منאفع سرمאیه دولت بورژوאیی برאى تدאوم نظאم سرمאیه

. کند و نه تحقق אهدאف فرאکسیون بخصوصی אز سرمאیه رא در نظر دאرد نمאیندگی می
مאل  ضرورت אع.کند مفهوم می" دאر אیدآل کلی سرمאیه"אنگلس אین عملکرد رא بא عبאرت 

دאرى و  אست که برאى حفظ نظאم سرمאیه" آتونومی نسبی دولت بورژوאیی"אین نقش 
تحقق אهدאف אجتمאعی در بعضی موאرد حتא حقوق و منאفع فرאکسیونی אز سرمאیه رא نیز 

ى کאرگر یک  دאرى یعنی אستثمאر طبقه که مאهیت سرمאیه در حאلی ٢.کند پאیمאل می
دאرى پنج فرم   در تאریخ سرمאیه.بאشد روسه میوضعیت אست، فرم אنبאشت آن یک پ

دאرى،   אنبאشت אولیه، رقאبت سرمאیه.شوند درאزمدت אنبאشت אز همدیگر متمאیز می
گونه که فرم אنبאشت  همאن. دאرى دیرین و گلوبאلیسم دאرى مونوپل، سرمאیه سرمאیه

 عوض شود فرم سیאسی دولت بورژوאیی نیز سرمאیه در رאبطه بא زمאن متحول می
توאن در تحوאت تאریخی سאختאر دولت بورژوאیی   مصدאق אین شنאخت رא می.شود می

دאرى مونوپل  به عبאرت دیگر نאسیونאل سوسیאلیسم آلمאنی فرم سیאسی سرمאیه. یאفت
ى جهאن رא  ى تقسیم دوبאره ى جنگ، برنאمه אست که برאى شکوفאیی אقتصאدى به وسیله

 دولت رفאه کینزى آلمאن فرم سیאسی .کند نبאل میى ملی رא د برאى صدور سرمאیه
دאرى دیرین אست که بא אفزאیش حجم پول و بא در نظر گرفتن تورم به صورت  سرمאیه

کند،  جوید، شرאیط אشتغאل همگאنی رא אیجאد می ریزى אقتصאدى شرکت می فعאل در برنאمه
)  تجאرى و ترאز مאلیمجموع ترאز(بא پشتیبאنی אز تولیدאت ملی سبب ترאز مثبت توאنی 

دهد و  شود و به אین صورت در مقאبل تولیدאت אنبوه، مصرف אنبوه رא نیز سאزمאن می می
 دولت رقאبتی آلمאن فرم .کند به אین ترتیب شرאیط شکوفאیی אقتصאدى رא مهیא می

دאرى در دورאن گلوبאلیسم אست که برאى شکوفאیی אقتصאدى سیאست  سیאسی سرمאیه
لیبرאلیسم  ى אقتصאدى نو  طبقאتی رא بא تحکیم برنאمه-دאد تאریخی  لغو قرאرتوאزن پولی و 

  ٣.کند دنبאل می
                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran", Berlin, S. ١٨f.   
٢ vgl. Polantzas, N. (١٩٧٨): Staatstheorie, Berlin.  
٣ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٤٠f.  
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به عبאرت دیگر فرم سیאسی دولت بورژوאیی وאبسته به فرم אنبאشت سرمאیه אست و 
 אمא فرم سیאسی دولت אز نظر مکאنی نیز .کند تحوאت אین دیگرى رא نیز متحول می

ى مهم رא  אین نکته.  אجتمאعی אست-بخصوص אقتصאدى متفאوت و منحصر به بستر 
אى   אو دولت رא پدیده.אستنتאج کرد" ى عمل فلسفه"توאن אز مبאحث گرאمشی پیرאمون  می

هאى منحصر به خود و  ى مאدى خود، نهאد دאند، زیرא هر دولتی زمینه  تאریخی می-فلسفی 
ز دیدگאه گرאمشی فرم  א. فرهنگی منحصر به خود رא دאرد-روبنאى אیدئولوژیک 

 -بخصوص دولت وאبسته به یک رشته منאسبאت دیאلکتیکی چون مبאرزאت אجتمאعی 
هאى  ى مدنی، گفتمאن روشنفکرאن אرگאنیک، رفرم هא در جאمعه طبقאتی، نهאدینه شدن آن

و حفظ و تضمین تدאوم نظאم " بلوک تאریخی"برאى تشکیل ) אنقאب منفعل(دولتی 
شنאسی جאمعه  ین تحوאت אجتمאعی و مشخصאت فرهنگی در زیبאییא. دאرى אست سرمאیه

 ١.شوند و در عمومیت درکی روزمره منعکس می
 אجتمאعی -ى אقتصאدى   تאریخی بא بستر ویژه-אى فلسفی  شنאخت دولت به عنوאن پدیده
گونه که אستقرאر یک نظאم אسאمی در کشورى چون آلمאن  به אین معنی אست که همאن

رسد، אستقرאر یک نظאم پאرلمאنی مאنند آلمאن نیز در אیرאن تא زمאنی که  نظر نمیمعقول به 
هאى ضرورى آن متشکل نشده بאشند و فرهنگ  بنאى مسאعد آن موجود نبאشد، نهאد زیر

 .رسد سیאسی آن عمومیت نیאفته بאشد معقول به نظر نمی
تئورى "ى אى منحصر به خود محدودیت متدولوژ شنאخت دولت به عنوאن پدیده

هא بنא شده אست، نمאیאن  ى فرم سیאسی دولت رא که بر حسب مقאیسه" توتאلیتאریسم
 אنتقאد אین .دهد رא در کل مورد پرسش قرאر می" تئورى"ى تحقیقאتی אین  کند و جنبه می

هאى  برאى درک نظאم جمهورى אسאمی جنبه" تئورى توتאلیتאریسم"نوشته به אستفאده אز 
کند و فقط به شرح فرم  هא رא بررسی نمی مאهیت نظאم" تئورى" אین دیگرى نیز دאردـ

کند که  به مخאطبאن خود אلقאء می" تئورى" در ضمن אستفאده אز אین .هא بسنده دאرد آن
فאشیسم אیتאلیאیی، نאسیونאل سوسیאلیسم آلمאنی، אستאلینیزم روسی و نظאم جمهورى 

 .אسאمی אیرאن سאختאرى مشאبه دאرند
 :ته سه هدف متفאوت دאردאین نوش

                                                 
١ vgl., ebd., S. ١٩f. 
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 دوم .آشنא خوאهد کرد" تئورى توتאلیتאریسم"אول مخאطبאن خود رא بא فقر تحلیلی 
رא به نقد خوאهد کشید و سوم אثאبت خوאهد " تئورى"ى سیאسی אستفאده אز אین  אنگیزه

تر جمهورى אسאمی کمکی  نه تنهא به شنאخت جאمع" تئورى"کرد که אستفאده אز אین 
شود و در نتیجه طرאحی سیאست  بلکه بאعث شنאختی אشتبאه אز אین نظאم میکند  نمی

אپوزیسیون אئیک بא אستنאد به אین بردאشت شبه تحقیقאتی طبیعتًא بی نتیجه خوאهد مאند 
 .دو یא به بیرאهه کشیده خوאهد ش

که توسط کאرل " تئورى توتאلیتאریسم"برאى گزینش אهدאف فوق دو طرح کאسیک 
گאه سאختאر نظאم   آن.شود یدریش و هאنא آرنت فرموله شده אند تشریح مییوآخیم فر

تئورى "هאى  هא مقאیسه خوאهد شد و در پאیאن تنאقض جمهورى אسאمی بא آن
 .شوند بא نظאم جمهورى אسאمی برجسته می" توتאلیتאریسم

 طرح فریدریش که بא همکאرى زبیگنیو برژنسکی فرموله شده אست به بررسی عملکرد
 אین .پردאزد ى تحقق אهدאف אین نظאم می هאى آن و شیوه دهی نهאد دولت توتאلیتر، سאزمאن
ى صنعتی  ى אنطبאق خود کאمگی بא جאمعه هאى توتאلیتر رא نتیجه طرح دلیل אیجאد نظאم

 فریدریش خصوصیت نظאم توتאلیتر رא در شش نکته خאصه .پندאرد قرن بیستم می
 .دکن می
شمول و کאرسمאتیک رسمی که به صورت آموزشگאه אخאقی، تمאمی  אیدئولوژى جهאن )١

אى  گیرد، روאبط سنتی و حאکم جאمعه رא به گونه هאى زندگی بشرى رא در بر می جنبه
ى زندگی نهאیی אیجאد  یک شیوهز کند و برאى هوאدאرאن خود سرאبی א رאدیکאل نفی می

 .کند می
یک نظאم تک حزبی و رهبر محورى که به صورت هیرאرشی و אولیگאرشی ) ٢

که حزب قدرت سیאسی رא مطلقًא به خود منحصر  بא وجودى. دهی شده אست سאزمאن
אند عضو یא فعאل  کرده، فقط درصد کوچکی אز شهروندאن که אیدئولوژى رسمی رא پذیرفته

ه دولتی قرאر گرفته و یא در آن  حزب توتאلیتر یא فرאى بوروکرאسی و دستگא.آن هستند
 .אدغאم شده אست
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 .شود אقتصאد بא برنאمه و زورمدאر که به صورت مرکزى، طرאحی، عملی و کنترل می) ٣
شوند و  هאى مستقل توسط بوروکرאسی همאهنگ می هאى אقتصאدى و کאرخאنه شبکه

 .گیرند تولیدאت در خدمت אهدאف سیאسی قرאر می
ی که کنترل جאمعه، دولت و حتא حزب رא به صورت توتאلیتر سאزمאن אمنیت تروریست) ٤

کند بلکه  ى نظאم رא تعقیب و نאبود نمی  אین نهאد فقط دشمنאن شنאخته شده.به عهده دאرد
تحت نظر " دشمن ممکنه"אى خودکאمه بخشی אز مردم رא به عنوאن  مدאم و به شیوه

 .شوند تی میهא یא دشمنאن طبقא گیرد که برאى نمونه شאمل یهود می
ى  مونوپل تسلیحאتی که معنی سیאسی آن غیر ممکن بودن سאزمאن هرگونه مبאرزه) ٥

 .مسلحאنه علیه نظאم אست
کند بא אستفאده אز  هאى حزبی رא مجאز می مونوپل خبرگزאرى و تبلیغאتی که کאدر) ٦

 .ندאى بدون نمونه به روح و روאن شهروندאن تجאوز کن ترین تکنولوژى به شیوه مدرن
کند که بא אستفאده אز حزب و بא  طرح فریدریش قدرت و عملکرد نظאمی رא تشریح می

 حزب توتאلیتر هم سאزمאن אجتمאعی .کند ى بخصوصی אهدאف توتאلیتر رא متحقق می شیوه
 سאزمאن אمنیت تروریستی در .رא به عهده دאرد کند و هم تحکیم آن ریزى می رא برنאمه

و شئون زندگی شهروندאن رسوخ کرده אست و بא אیجאد وحشت هאى אجتمאعی  تمאمی نهאد
אى جدید و مدرن אست که بא   אین نظאم پدیده.کند تدאوم نظאم توتאلیتر رא تضمین می

אى  کند، جאمعه ترین تجهیزאت، سאختאر سنتی جאمعه رא منهدم می אستفאده אز پیشرفته
یسم و تحت کنترل کאمل رא در خدمت یک אیدئولوژى دگمאت سאزد و آن אى می توده

 هدف אین نظאم تغییر طبیعت אنسאن אست و به همین دلیل .دهد حزب توتאلیتر قرאر می
ى دورאن آنتیک یونאنی  گرא، نظאم خودکאمه هאى مطلق هאى مستبد شرقی، سلطنت بא نظאم

فریدریش و برژنسکی تأکید  . بنאپאرتیستی متفאوت אست-هאى نظאمی  و دیکتאتورى
هאى فوق برאى مشخص کردن نظאم توتאلیتر ضرورى هستند  ه تمאمی شאخصکنند ک می

هא نبאید مجزא אز یکدیگر به کאر گرفته شوند زیرא به אین صورت هر نظאمی  و אین شאخص
هא بא אستنאد   آن.توאند توتאلیتر نאمیده شود بא مونوپل تسلیحאتی و אقتصאد بא برنאمه نیز می

 ٩٨

هאى کمونیستی و فאشیستی مشאبه و غیر  ند که نظאمگیر به אین شش شאخص نتیجه می
 ١.هא خوאهد شد قאبل تحول هستند و فقط شکست نظאمی منجر به سرنگونی آن

. توسط هאنא آرنت فرموله شده אست" تئورى توتאلیتאریسم"دومین طرح کאسیک 
یته هאى توتאلیتر אست که بא بررسی بحرאن مدرن ى אو توضیح فلسفی پیدאیش نظאم אنگیزه

 .شود אز نظر شخـصی و אجتمאعی آغאز می
هאى روאنی بحرאن مدرنیته به صورت אبژکتیو و سوبژکتیو نمאیאن  אز نظر شخصی جنبه) ١

ى مدرن شهروند فعאل و مسئول مبدل به  دهد که در جאمعه  آرنت توضیح می.شوند می
رد به صورت אى بود و نبود ف  در چنین جאمعه.شود ى مردم می عضوى نאشنאس אز توده

 به صورت سوبژکتیو در .کند و هر کسی جאیگزینی دאرد אبژکتیو کم و کאستی אیجאد نمی
 -هאى אجتمאعی   یعنی تمאمی وאبستگی.شود אى אنسאن مجزא و منزوى می چنین جאمعه

در چنین وضعیتی . شوند  فرهنگی אو متزلزل و یא منهدم می-هאى دینی  אخאقی و אرزش
 אین دو عאمل روאنی אز دید آرنت منجر به .خرאفאت دینی אمکאن ندאردحتא دیگر فرאر به 

هא برאى پذیرش  شوند و אو رא به عنوאن عضوى אز אنبوه توده نאאمنی مدאوم فرد می
 ٢.کنند אیدئولوژى توتאلیتאریسم آمאده می

جویدـ אین سאختאر  אز نظر אجتمאعی آرنت بحرאن مدرنیته رא در نظאم پאرلمאنی می) ٢
توאند  شهروندאن אمنیت אقتصאدى و אجتمאعی אیجאد کند، نمی אسی قאدر نیست برאىسی

هאى  دهی کند و قאدر نیست که خوאست شهروندאن مجزא و منزوى رא در אحزאب سאزمאن
 .هא رא برآورده سאزد אجتمאعی و مطאلبאت طبقאتی آن

                                                 
١ vgl. Friedrich, C. J. (١٩٥٧): Totalitäre Diktatur, Unter Mitarbeit von Brezezinski, Z. K., Stuttgart, 
und  
Friedrich, C. J./ Brzezinski Z. (١٩٩٩): Die allgemeinen Merkmale der totalitären Diktatur, in: 

Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, 

Jesse, E. (Hrsg.), S. ٢٢٥ff., Bonn, ٢٣١f. 
٢ vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprnge totaler Herrschaft, Frankfurt/M., S. ٢٨٠, Und  

vgl. Hildebrand, K. (١٩٩٩): Stufen der Totalitarismus-Forschung, in: Totalitarismus im ٢٠. 

Jahrhundert, Bundeszentrale fr politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. (Hrsg.), S. 

٧٠ff., Bonn, S. ٧٧f.  



 ٩٩ 

گیرد که در   میآرنت אز بررسی ترکیب عوאمل روאنی و אجتمאعی بحرאن مدرنیته نتیجه
 تشکیل حزب دولتی پאسخی به אین بحرאن .طلبد چنین وضعی جאمعه سאختאر نوینی می

هאى چنین حزبی در אدعאى آن برאى نمאیندگی حقوق ملت و مخאلفت  شאخص. אست
 قאبل ١٩هאى فلسفی אین دیدگאه تא אوאسط قرن  ریشه. شدید آن بא پلورאلیسم حزبی אست

ى  برنאمه. אند ستیز אروپאیی متشکل شده فل אمپریאلیستی و یهودپیگیرى هستند که در محא
شود  طبقאتی طرح می ى ملی و فرא حزب دولتی بر سیאست خאرجی که به عنوאن برنאمه

 به همین دلیل حزب دولتی نه یک سאزمאن طبقאتی دאرد و نه قشر ١.אستوאر אست
אى دאرد و  نی تودهحزب دولتی سאزمא. بخصوصی مدعی جאیگאه منحصرى در حزب אست

אعضאى آن شאمل אفرאد مجزא، منزوى و دنیوى אز تمאمی طبقאت و אقشאر جאمعه هستند 
 ترکیب אجتمאعی و سאزمאن .אند که אعتمאد خود رא به אحزאب طبقאتی אز دست دאده

شهروندى אروپא برאى تشکیل אحزאب دولتی بسیאر مطلوب אست زیرא شهروندאن אروپאیی 
هאى دولتی یא خصوصی  قאتی و یא به عنوאن کאرمند دولت عضو אنجمنیא عضو אحزאب طب

 ٢هستند
طبق بررسی آرنت در حאلی که هیتلر تمאم אمکאنאت رא برאى تشکیل یک حزب توتאلیتر 

رא  هאى آن بאید بא کمک حزب کمونیست پیش فرض آلمאنی در אختیאر دאشت، אستאلین می
ف مאلکیت خصوصی رא در بخش کشאورزى  אستאلین אز یک طر.در شوروى مهیא می کرد

هא رא منهدم   سنتی روستא-منحل کرد، بא تغییر محل سکونت کشאورزאن بאفت אجتمאعی 
 אز طرف دیگر تمאم صنאیع و .نمود و مسبب یک قحطی مصنوعی در شوروى شد

 همبستگی .هאى کאرگرى رא منهدم نمود کאرخאنه هא رא دولتی کرد و به אین صورت شورא
هא אیجאد شده بود بא ُאتومאتیزه  ى کאرگر که در دورאن אنقאب و بא مشאرکت در شورא طبقه

ى تولید، تقسیم کאر و تحمیل سیستم رقאبتی אستאخאنو بر کאرگرאن مختل  کردن پروسه
هא   بא سאزمאن بخشی אز فعאلین حزبی به صورت آریستوکرאسی کאرگرى در کאرخאنه.شد

هא مبدل به  نترل مطلق حزب قرאر گرفت بلکه سندیکאى تولید تحت ک نه تنهא پروسه
 سنتی - אستאلین بعد אز אنهدאم بאفت אجتمאعی . אطאعאتی حزب شدند-هאى تبلیغאتی  نهאد

ى کאر رא   دستور صدور شنאسنאمه١٩٣٨ى کאرگر در سאل  هא و همبستگی طبقه روستא
                                                 
١ vgl. Arendt, Hana., ebd., S. ٤٠٦f.  
٢ vgl. ebd., S. ٥١٠ ,٤١٣ 

 ١٠٠

هאى فردى و   فعאلیت در אین شنאسنאمه تمאمی.برאى تمאمی سאکنین شوروى صאدر کرد
کس بدون אین مدرک نه مجאز به سفر یא אشتغאل و نه قאدر   هیچ.شد אجتمאعی درج می

 אستאلین نه تنهא شوروى رא مبدل به یک .به خرید موאد غذאیی یא مאیحتאج زندگی بود
אردوگאه کאر אجبאرى کرد بلکه تمאمی شهروندאن رא مجزא و منزوى نمود و به אین ترتیب 

 ١.هאى سאزمאن یک حزب توتאلیتر رא مهیא سאخت ضپیش فر
طبق بررسی آرنت אعضאء و فعאلین حزب توتאلیتر אز قشر אوبאش هستند که در سه 

אى، אعضאى حزب و هوאدאرאن  هאى جبهه سאزمאن. شوند دهی می بخش متفאوت سאزمאن
بدون کند  سאزمאن حزبی و אنیفرم אوبאش رא موظف به رعאیت سلسله مرאتب می. حزبی
 بא ورود אوبאش به محאفل سیאسی نه .هא شود که منجر به אرتقאع فرهنگ تحزب آن آن

رسد که جאمعه אز אوبאش تصفیه شده  کند بلکه به نظر می تنهא فضאى سیאسی تغییر می
 صدאقت برאى .دאنند فعאلین جنبش توتאلیتر صدאقت به حزب رא אفتخאر خود می. אست
فقط توسط אفرאد مجزא و منزوى جאمعه عملی אست زیرא ى روאنی دאرد و  هא جنبه آن

אند در حزب جאیگאهی אیمن   عאطفی خود رא אز دست دאده-ى אجتمאعی  کسאنی که رאبطه
ى فعאلین حزبی تبلیغ אیدئولوژى توتאلیتر אست   وظیفه٢.کنند و هدفی سیאسی کسب می

جنبش توتאلیتر אست که دهی  ى حزب سאزمאن  אنگیزه.بאشد که بא אف و گزאف همرאه می
 .گیرد אیدئولوژى رسمی رא در بر میو ى زندگی אعضאء  אنطبאق شیوه

 حزب توتאلیتر رهبر محورى .شود آرنت میאن سאختאر توتאلیتر و ُאتوریتر تفאوت قאئل می
کند  هאى حزبی رא شخصًא אنتصאب می  رهبر تمאمی لیدر.אست אمא سאزمאنی هیرאرشی ندאرد

 به אین ترتیب رهبر موفق .دهد אى می گذאرد و نه ُאتوریته  مسئولیتی وא میهא نه אمא به آن
هאى خود رא تא  شود بدون رعאیت سلسله مرאتب یא قאنون حزبی تمאم تصمیم می

ى رهبرى جنبش توتאلیتر رא به صورت  هא تحکیم کند و بא אین شیوه ترین رتبه پאیین
ى خشونت אو وאبسته به جنبش   و درجهאبعאد قدرت رهبر ٣.مطلق منحصر به خود نمאید

تر بאشد قدرت رهبر نیز אفزאیش  تر و موفق یعنی هر چه جنبش فرא گیر. توتאلیتر אست
 ."کنند هא بدون رهبر نقشی بאزى نمی هא و توده رهبر بدون توده"ى آرنت   به گفته.یאبد می

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٥١٥f.  
٢ vgl. ebd., S. ٥٢١f., ٥٢٤  
٣ vgl. ebd., S. ٥٧٨f.  



 ١٠١ 

تאن אو آغאز ترین دوس אى و در میאن نزدیک کאریر حزبی رهبر در یک سאزمאن جبهه
کند و برאى  אى دیگر مجزא می هאى جبهه  אین محفل سیאسی אو رא אز سאزمאن.شود می

ى   در אین دورאن رهبر دمאگوگی تشنه.پردאزد گویی می אرتقאع אو در حزب به گزאفه
که אز خشونت אستفאده  قدرت نیست که عقאید خود رא به אطرאفیאن تحمیل کند و یא אین

 به جאیگאه رهبرى وאبسته به مאنور سیאسی برאى خنثא کردن رقبאى  אرتقאع אو١.نمאید
بعد אز کسب مقאم رهبرى طبیعتًא سیאست אو نیز عوض . حزبی و مخאلفאن אو אست

ى حزبی   سאختאر توتאلیتر حزب به אو אمکאن منضبط کردن رقبאى خود یא تصفیه.شود می
شود  همتא می אس حزبی رهبر بیهאى حس  بא جאیگزینی معتمدین خود در مقאم.دهد رא می

 ٢.خوאهد شد" ى رهبر قאنون حزب אست אرאده"و شعאر حزب مبدل به 
کند زیرא تمאمی فعאلین  رهبر حزب توتאلیتر مسئولیت سیאسی رא منحصر به خود می

 אو نه אنتقאد به خود و نه אنتقאد به .حزبی منتصبین אو و فقط به אو پאسخگو هستند
. صאحیتی خود אو אست ذیرد زیرא تقبل אنتقאد به معنی قبول بیپ منتصبین خود رא می

تصحیح و تعویض سیאست رهبر توتאلیتر بא کشتאر فعאلین حزبی و زیردستאن אو همرאه 
کفאیتی زیر  فرمאنی یא بی هאى خود رא به حسאب نא אو بא אین شیوه شکست سیאست. אست

 و ١٩٣٠هאى مسکو در سאل  אدگאه آرنت برאى مصدאق تحلیل خود به د.گذאرد دستאن می
هאى حزب   حذف فرאکسیون.کند  رجوع می١٩٣٧هאى آلمאن نאزى در سאل  به دאدگאه

دهی  کمونیست شوروى و אعدאم אعضאى فرאکسیون ریوم در אین مجאمع تبلیغאتی سאزمאن
رא אز  ى حزب توتאلیتر אست که رهبر آن ى אدאره  طبق بررسی آرنت همین شیوه.شد

 ٣.کند کאمگאن و مستبدین مجزא می هאى معمولی، خود دیکتאتور
هאیی که  کند بلکه تمאم نهאد رهبر توتאلیتر فقط به حذف فیزیکی رقبאى سیאسی אکتفא نمی

 آرنت بא אین تحلیل منکر .کند مאنع تحقق אهدאف אو هستند رא یא منحل و یא تو خאلی می
ق بررسی אو دولت سאختمאنی توخאلی  طب.شود دوگאنگی ُאتوریته حزب توتאلیتر و دولت می

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٥٢٣f. 
٢ vgl. ebd., S. ٥٩٢f.  
٣ vgl. ebd., S. ٥٩٤f.   

 ١٠٢

آرنت شنאخت אین . بیش نیست و قدرت سیאسی در אنحصאر حزب توتאلیتر אست
 ١.دאند هאى توتאلیتر ضرورى می وאقعیت رא برאى درک نظאم

 یعنی دیگر سلسله .یאبد سאزمאن نظאم توتאلیتر بא אخאل در دستگאه بوروکرאسی خאتمه می
هאى  هא یא دستور هאى אجتمאعی، وאبسته به אبאغیه مאل طرحشود و אع مرאتبی رعאیت نمی
ى אخאل در   نא אمنی مدאوم جאنی و مאلی شهروندאن نتیجه.شوند شفאهی رهبر می

 ٢.قאنونمندى دولت و قאنونمدאرى جאمعه אست
 در . دאروینیستی دאرد-ى سوسیאل  هאى توتאلیتر جنبه אز دیدگאه آرنت אیدئولوژى نظאم

کند، אیدئولوژى  هא رא طرح می یدئولوژى نאسیونאل سوسیאلیسم جنگ نژאدکه א  حאلی
که אیدئولوژى نאسیونאل سوسیאلیسم    در حאلی.گیرد کمونیسم جنگ طبقאتی رא در بر می

کند، אیدئولوژى کمونیسم  אستنتאج می" قوאنین طبیعی"رא אز " مאیه فرو"هאى  نאبودى نژאد
که دشمن אبژکتیو    در حאلی.گیرد م تאریخی نتیجه مینאبودى بورژوאزى رא אز مאتریאلیس

אست دشمن אبژکتیو کمونیسم بورژوאزى و " مאیه فرو"نאسیونאل سوسیאلیسم نژאد 
 .بینند ى کمونیستی رא تدאرک می طبقه ى بی همدستאن אو هستند که אنهدאم جאمعه

یعنی رאسیسم و " قوאنین طبیعی" دאروینیستی -طبق بررسی آرنت بא אیدئولوژى سوسیאل 
سאאرى  یعنی مאتریאلیسم جאیگزین قאنونمندى جאمعه یعنی مردم" قوאنین تאریخی"

 אین אیدئولوژى אز یک طرف سبب تأیید سیאسی نظאم توتאلیتر و אز طرف دیگر .شوند می
 - אیدئولوژى سوسیאل ٣.شود هאى سیאسی می مبدل به محرکی برאى אتخאذ تصمیم

یאبد و بر دو پאیه אستوאر  تبلیغאتی نظאم توتאلیتر אنعکאس میهאى  دאروینیستی در دروغ
ى تאریخی جאمعه و دوم گفتمאن و فن بیאن توتאلیترـ رهبرאن  אول نאبودى حאفظه. אست
هאى توتאلیتر نه تنهא אز جنאیאت خود خجل نیستند بلکه بא فن بیאن توتאلیتر جنאیאت  نظאم

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٦٢٨f.  
٢ vgl. ebd., S. ٣٠٤ 
٣ vgl. ebd., S. ٧٢٧ ,٧٢١ ,٦٦٩f., und  
vgl. Bracher, K. D. (١٩٩٩): Das ٢٠. Jahrhundert als Zeitalter der ideologischen Auseinandersetzung 

zwischen demokratischen und totalitären Systemen, in: Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, 

Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. (Hrsg.), S. ١٣٧ff., Bonn, 

S. ١٣٧f.  



 ١٠٣ 

 אدغאم אین دو فאکتور אسאسی سبب אنهدאم آگאهی .کنند آتی خود رא نیز بא אفتخאر אعאم می
شوند و به אین ترتیب طبیعت אنسאن که خود  هאى אجتمאعی می فردى و شنאخت مقوله

هאى   تقبل آرمאن.شود کند متحول می مאنعی در مقאبل تحقق אهدאف توتאلیتر אیجאد می
ى تحول طبیعت  در دورאن جنگ جهאنی دوم نشאنه" پیروزى یא نאبودى"توتאلیتر چون 
 ١.אنسאن אست

که در شوروى یک قدم عقب نشینی در جبهه یא אسאرت جنگی سبب مجאزאت  در حאلی
پی  هאى پیא هא بא وجود شکست شد آلمאن هא می ى آن سربאزאن אرتش سرخ و خאنوאده

" مبאرزه برאى پیروزى نهאیی"ى برلین نوجوאنאن و پیرسאאن رא بא آرمאن  نظאمی و محאصره
 .کردند دهی می نسאزمא

هא  هאى نظאم توتאلیتر، بلکه אیدئولوژى אین نظאم کند که نه تنهא نهאد هא تأکید می آرنت بאر
 אیدئولوژى و .هאى אستبدאدى، خودکאمه و دیکتאتورى متفאوت هستند אصوًא بא حکومت

אوم دهی مد هאى روאنی برאى سאزمאن سאزمאن توتאلیتر جאمعه یک روند אجتمאعی رא بא جنبه
رא برאى نאبودى אیجאد " دشمنی אبژکتیو" رهبر توتאلیتر پیوسته .گیرد ترور در بر می

 دلیل دشمن ترאشی مدאوم، .رسد کند که بعد אز אنهدאم آن نوبت به دیگرى می می
شمول جنبش توتאلیتر אست زیرא چنین جنبشی طبیعتًא بא موאنع برخورد  خصلت جهאن

 آرنت برאى نمونه به .هא رא منهدم نمאید گیرى خود آن אکند و بאید برאى تدאوم و فر می
ستیز نیز مبدل شدند که  کند که به قوאنین אسאو ستیزى در آلمאن رجوع می قوאنین یهود

ى بعدى کشتאر معلولین در آلمאن אست   نمونه.بعد אز فتح لهستאن در آنجא تحکیم شوند
 .گرفت یهאى ریوى و قلبی رא در بر م که طرح آتی آن بیمאر

ى نژאدى و در شوروى  جنبه" دشمن אبژکتیو"طبق بررسی آرنت در آلمאن نאزى 
و " دشمن אبژکتیو" دهقאنאن شوروى ٣٠ى  در دهه. ى طبقאتی دאشت کمونیست جنبه

در دورאن جنگ . شدند ى کمونیستی محسوب می ى بی طبقه دهی جאمعه مאنع سאزمאن

                                                 
١ vgl. Arendt, H., ebd., S. ٤٨٩, und 

vgl. Rupnik, J. (١٩٩٩): Der Totalitarismus aus der Sicht des Ostens, in: Totalitarismus im ٢٠. 

Jahrhundert, Bundeszentrale fr politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. (Hrsg.), S. 

٤٢٣ff., Bonn, S. ٤٣٢f.   

 ١٠٤

ى ولگא مبدل به  هאى سאکن אطرאف دریאچه هאى سאکن کریمه و آلمאن دوم جهאنی تאتאر
هאى אرتش سرخ که אز   بعد אز پאیאن جنگ، گردאن.کمونیسم شدند" دشمنאن אبژکتیو"

 ١.شدند محسوب می" هאى خطرنאک حאمل אنگیزه"گشتند  هאى غربی بאز می جبهه
 حאلی در .شود هאى نאبودى نظאم توتאلیتر متحقق می در אردوگאه" دشمنאن אبژکتیو"کشتאر 

کند، در مورد شوروى سه  هאى نאبودى آلمאن نאزى صحبت می که آرنت فقط אز אردوگאه 
 .دאند نمونه אردوگאه رא متمאیز می

אند و به  دهی شده هאى کאر אجبאرى که برאى منضبط کردن مخאلفین سאزمאن אردوگאه) ١
 .گذرאنند هא مدت محدودى رא در آنجא می همین دلیل سאکنین آن

 .شوند هאى کאر אجبאرى که بא אستثمאر شدید אفرאد سبب تلفאت אنبوه آنאن می אهאردوگ) ٢
ریزى شده و به علت فقدאن  ى برنאمه ى سوء تغذیه هאى نאبودى که به وسیله אردوگאه) ٣

 ٢.رسند هא به قتل می موאرد بهدאشتی، سאکنین آن
مאیشگאهی برאى بررسی هאى توتאلیتر آز هאى نאبودى در نظאم طبق אرزیאبی آرنت אردوگאه

אز نظر روאنی طبیعت و حدود مقאوت אنسאن رא کشف . ى אنسאن هستند همه جאنبه
کنند که آیא אنسאن به صورت مطلق قאبل کنترل אست؟ آیא هر گونه عملی بא אنسאن  می

هא  אى روى سאکنین אین אردوگאه هאى همه جאنبه ممکن אست؟אز نظر پزشکی نیز آزمאیش
. کند که هر کسی جאیگزینی دאرد  در אین אمאکن نظאم توتאلیتر אثبאت می.گیرد אنجאم می

یא " خلق خאئن"، "مאیه فرو" تعلق به یک نژאد .مجאزאت نیאزى به گنאه یא خאف ندאرد
אستثمאر نبאید سود بیאورد و کאر نبאید . برאى مجאزאت کאفی אست" مאیه ى فرو طبقه"

هאى نאبودى نظאم توتאلیتر  ترتیب در אردوگאه به אین .ى אجتمאعی دאشته بאشد نتیجه
ستیزى خود درکی کאذب  کند و برאى אنسאن ضرورت درک مجאزאت رא نאبود می

  .سאزد می
هאى توتאلیتر  هאى نאبودى برאى تحکیم سیאست دאخلی نظאم طبق بررسی آرنت אردوگאه

 مرزهאى هא شאمل گسترش مدאم گونه که سیאست خאرجی آن زیرא همאن ضرورى هستند

                                                 
١ vgl. Arendt, H., ebd., S. ٦٦٩f.  
٢ vgl. ebd., S. ٧٠٠f.  



 ١٠٥ 

کند که مدאوم  شود سیאست دאخلی אیجאب می ى بزرگترى می ملی و کنترل منطقه
 مبאرزه بא .هא به صورت مطلق کنترل و نאبود شوند هא در אین אردوگאه گروهی אز אنسאن

 ١.کنند هא رא توجیه می אزدیאد جمعیت و بیکאرى ضرورت نאبودى אنسאن
دهی نوین אجتمאعی که توسط حزب توتאلیتر بא  توتאلیتאریسم אز دید آرنت یعنی سאزمאن

 نظאم توتאلیتر کنترل مطلق .شود  دאروینیستی طرאحی و عملی می-אیدئولوژى سوسیאل 
گونه جنبش یא   هیچ.کند ى مدنی رא منهدم می گیرد و جאمعه جאمعه و فردى رא در بر می

ى حزبی قאدر به  مهفعאلیتی אز نظر אجتمאعی، فرهنگی، سیאسی و אقتصאدى خאرج אز برنא
ى توتאلیتאریسم بعد אز אنهدאم نهאیی  به همین دلیل آرنت אز وאژه. تشکل نیست

אى برאى تدאوم و ترویج  رא فقط بهאنه" دشمن אبژکتیو"کند و طرح  אپوزیسیون אستفאده می
 אز אین رو אو نאسیونאل سوسیאلیسم آلمאنی و אستאلینیزم روسی رא אز دیگر .دאند ترور می

 .گوید می" نیمه توتאلیتر"کند و به فאشیسم אیتאلیאیی به دو دلیل  هא متمאیز می منظא
ى حزبی به عنوאن  هאى نخبه هא روح אرتش رא بא אنتصאب کאدر که نאزى در حאلی
رא  هא سאختאر אرتش تزאرى رא مختل و آن هאى سیאسی אرتش نאبود کردند، بلشویک کمیسر

خ رא تحت نظر مطلق حزب کمونیست شوروى אز منحل کردند و به جאى آن אرتش سر
هאى אیتאلیאیی אمא در אرتش و دولت אدغאم شدند و به אین   فאشیست.نو سאزمאن دאدند

 .صورت אین دو نهאد تحت کنترل حزب و جنبش توتאلیتر قرאر نگرفتند
 رא به عنوאن یک نهאد هאى אیتאلیאیی بא وאتیکאن אست که آن ى دوم אئتאف فאشیست نکته

که کلیسאى אرتدوکس در شوروى تא  در حאلی. غیر دولتی و دینی به رسمیت شنאختند
ترین نقאط تحت  هא در آلمאن نאزى تא عقب אفتאده سر حد نאبودى سرکوب شد، کلیسא

 .کنترل کאمل گستאپو قرאر دאشتند
ى هא هאى تک حزبی و نظאم به אین دو دلیل آرنت فאشیسم אیتאلیאیی رא مشאبه دیکتאتورى

هאى بאلتیک، مجאرستאن، پرتقאل و אسپאنیא  غیر توتאلیتر چون رومאنی، لهستאن، کشور
 ١.دאند می

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٧١٧f.  

 ١٠٦

سبب شنאخت " تئورى توتאلیتאریسم"پرسد که آیא אستفאده אز  حאل אین نوشته می
ى אین  گونه که در مقدمه شود یא خیر؟ همאن ترى אز نظאم جمهورى אسאمی می جאمع

אى فلسفی  אى دאرد و پدیده  אجتمאعی ویژه-ی بستر אقتصאدى نوشته مستدل شد هر دولت
برאى درک مאهیت دولت و پאسخ به אین پرسش، بررسی چند مقوله .  تאریخی אست-

هאى  ى مאدى جאمعه مورد تحلیل قرאر گیرد تא تضאد אول بאید زمینه.ضرورى אست
 که توسط  دوم بאیستی گفتمאن غאلب אجتمאعی.  طبقאتی مفهوم شوند-אجتمאعی 

 یعنی تאریخ .شوند مورد بررسی و مقאیسه قرאر گیرند روشنفکرאن אورگאنیک طرح می
گرאیی אیرאنی بאید بא  سیאسی و مبאنی فلسفی فאشیسم آلمאنی، کمونیسم روسی و אسאم

 سوم بאید سאختאر אجتمאعی .هא برجسته شوند هאى مشترک آن یکدیگر مقאیسه و وجه
אمא . هא بررسی شوند هورى אسאمی مقאیسه و نقאط مشترک آنهאى توتאلیتر بא جم نظאم

هא و אعمאل سیאست  در طرح فریدریش فقط به بررسی نهאد" تئورى توتאلیتאریسم"
אجرم אین . کنند هא و سאزمאن حزبی بسنده می אقتصאدى و در طرح آرنت به بررسی نهאد

 .هא رא دنبאل کند نآ" تحلیلی"ى  شیوه" تئورى"نوشته نیز بאید برאى نقد אین 
هאى دولتی شدند  هאیی که بعد אز אنقאب بهمن جאیگزین نهאد به همین دلیل بررسی نهאد

هאى אنقאب یא אمאم معروف بودند در אمאکن دینی  که به کمیته هא אین نهאد. ضرورى אست
و دولتی مستقر شدند، به جمع آورى تسلیحאتی پردאختند که در دورאن אنقאب توسط 

دهی کردند، حفظ نظم و تأیین  هאى אنقאب رא سאزمאن  مصאدره شده بودند، دאدگאهمردم
نوشتند و  نאمه می هאى دولتی توصیه مقررאت رא به عهده گرفتند، برאى אستخدאم در نهאد

 .هאى غذאیی و مאیحتאج زندگی مردم پردאختند در دورאن جنگ بא عرאق به تقسیم کوپن
 אعضאى . دینی به نאم هیئت بسته شده بود-هאى سیאسی  دهא در نهא ى אین کمیته نطفه
هא معموًא مهאجرین به شهرهא بودند که به عنوאن قربאنیאن אصאحאت אرضی خאنه و  آن

ى خود رא در روستאهא ترک کرده بودند و در شهرهא به دنبאل کאر مزدى  کאشאنه
                                                                                                             
١ vgl. ebd., S. ٤٩٢ ,٤١٩f., und vgl. Maier, H. (١٩٩٩):'Totalitarismus' und 'politische Religionen', in: 

Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, 

Jesse, E. (Hrsg.), S. ١١٨ff., Bonn, S. ١١٨f., und  
vgl. Luks, L. (١٩٩٩): Bolschewismus, Faschismus, Nationalsozialismus - Verwandte Gegner?, in: 

ebd. S. ٤٠٤ff., S. ٤٠٦   



 ١٠٧ 

دهی  ینی روحאنیت سאزمאنهא و زیر نفوذ د هא بא کمک مאلی بאزאرى  אین هیئت.گشتند می
 :هאى متفאوت دאرد  هیئت تشکل.شده بودند

هאى ملی چون هیئت  هیئت) ٢هא،  فروشאن، بزאزאن و عطאر هאى صنفی چون آهن هیئت) ١
 .هאى زאئرאن هیئت) ٤هאى عزאدאرى، و  هیئت) ٣هא در تهرאن،  آذربאیجאنی

 عدد تخمین زده ١٢٣٠٠هא فقط در تهرאن به  پیش אز אنقאب بهمن تعدאد هیئت
ى אصאحאت   سאل بعد אز آخرین دوره٢ یعنی ١٣٤٤هא بعد אز سאل  شدند که אکثر آن می

 عضو دאشت و در אیאم ٥٠٠٠هא در تهرאن   هیئت آذربאیجאنی.אرضی تأسیس شده بودند
هאى زאئرאن در سאل  که هیئت  در حאلی. نفر رא بسیج کند١٠٠٠٠٠مرאسم دینی قאدر بود 

هא سه و نیم   سאل بعد آن١٠ نفر رא به مشهد دیده بودند، ٣٣٢٠٠٠ سفر  تدאرک١٣٤٦
 ١٪ مردم אیرאن رא رאهی אین شهر کردند١٠میلیون نفر یعنی در مجموع 

 :هیئت به عنوאن نهאدى دینی و سنتی دو خصوصیت دאرد
אعضאى آن شאمل אفرאد مجزא و منزوى جאمعه نیستند و هیئت نیز אین هدف رא دنبאل ) ١

دאرى אعضאى خود در یک  ى سאزمאن هیئت حفظ אمت אسאمی و نگאه  אنگیزه.کند نمی
هאى درونی  عوאملی چون حمאیت אقتصאدى אز نیאزمندאن و אزدوאج. אى אست سאختאر عشیره

 .کنند سאزى می هאى אخאقی، فرهنگی، אجتمאعی و دینی אعضאى هیئت رא بאز وאبستگی
هא قبل אز אنقאب   و به آتش کشیده سینمאضرب و شتم و توهین به زنאن بی حجאب

  .شدند ریزى و عملی می بهمن توسط אعضאى هیئت برنאمه
بאزאر نه نهאدى مدرن بلکه سنتی . هאى معتبر و روحאنیت אست هیئت زیر نفوذ بאزאرى) ٢

ى دینی و  تبدیل بאزאرى به بאزאرى معتبر و روحאنی به نمאینده. بא روאبطی قشرى אست
 -هאى אقتصאدى   אول وאبسته به אئتאف.شود  بאزאر به دو صورت אنجאم میאهرم سیאسی

هא رسمیت  نאمه هא به אین عهد دینی میאن بאزאرى و روحאنی אست که אزدوאج فرزندאن آن
 دوم وאبسته .کنند تر می  عאطفی مستحکم-هא رא אز طریق فאمیلی  دهند و همبستگی آن می

ى عزאدאرى بزرگتر،  حرم אست که شאمل دستهدهی برتر مرאسم مאه م به سאزمאن
ترین لوتی میدאن  ترین و معروف بאشد که توسط قوى هאى بیشتر و کتل بزرگتر می علم

                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠), ebd., S. ٢٧٤f. 

 ١٠٨

هאیی که در   زد و خورد.شود در جلوى دسته و تحت نظאرت دسته بאشی حمل می
ین ى א دهند، نشאنه هאى نعمتی و حیدرى رخ می هאى عאشورא و تאسوعא میאن دسته روز

ى بی چون و چرאى آن  אست که هنوز جنאح بخصوصی אز بאزאر خود رא به عنوאن نمאینده
 ١.تثبیت نکرده אست

ى پنجאه در אرتبאط بא سیאست  نزאع بאزאرى و روحאنی بא نظאم سلطنتی אز אوאخر دهه
 دو אصل אنقאب سفید یعنی אصאحאت אرضی و مبאرزه بא .مدرنیزאسیون دولت آغאز شد

هא אز طرف دیگر نه تنهא منאفع مאدى  مאرکت شی אز یک طرف و ترویج سوپرفرو گرאن
 روحאنی رא به خطر אندאخته بودند بلکه برאى نمאیندگאن אین نهאد سنتی تردیدى -بאزאرى 

 روحאنی رא به عنوאن یک محور -خوאهد سאزمאن بאزאرى  بر جאى نگذאشتند که دولت می
 خردאد به سرکردگی ١٥ قیאم אسאمیون در . سیאسی منهدم کند-قدرتمند אجتمאعی 

حسن علی منصور، مرتضی نیک بهزאد،  دهی ترور خمینی، אیجאد هیئت مئتلفه که سאزمאن
به عهده دאشت  ١٩٦٥رضא سفر هرندى و سؤ قصد به جאن محمد رضא شאه رא در سאل 

 אیرאن  אجتمאعی- روحאنی به אنقאب سفید و تحوאت אقتصאدى -وאکنش سאزمאن بאزאرى 
 ٢.بود

دهی نوین  هאیی که بعد אز אنقאب بهمن قدرت نظאمی و سאزمאن به عبאرت دیگر نهאد
هאیی چون حزب مدرن دولتی و یא حزب توتאلیتر بא  دאر شدند، نهאد אجتمאعی رא عهده

هאى دینی و در یک بستر سنتی  هא بر پאیه  هیئت.אعضאى مجزא و منزوى جאمعه نبودند
توאنند یک فرم  هא در אین אست که نه می ندـ خصوصیت אین نهאدسאزمאن یאفته بود

دهی شوند و نه در یک حزب  مدرن هیرאرشی به خود بگیرند، نه در یک حزب سאزمאن
 .توتאلیتر زیر نظر رهبر آن قرאر گیرند

دאنست   روحאنی در אیرאن آشنא بود و می- خمینی אز همه بهتر بא سאزمאن بאزאرى هللاא آیت
 سیאسی خود رא به -توאند طرح אجتمאعی  ن رهبر אنقאب אسאمی وقتی میکه به عنوא

 دینی قرאر -هאى سنتی  אیرאن تحمیل کند که عضویت حزبی رא نپذیرد و فرאى نهאد
که حزب جمهورى אسאمی خود رא حאمی خط אمאم   به همین دلیل بא وجودى.گیرد

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٨٢f.  
٢ vgl. ebd., S. ٢٢١f., ٢٧٦f. 
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ى אین حزب در אولین אنتخאبאت هא رא پذیرفت و نه אز کאندیدא نאمید نه عضویت آن می
هא و جنאح   حزب جمهورى אسאمی که אز אئتאف مکتبی.ریאست جمهورى حمאیت کرد

دهی شده بود به خאطر بאفت  خوאه سאزمאن هאى چپ و آزאدى حجتیه برאى سرکوب نیرو
 ١.توאنست مبدل به حزبی توتאلیتر شود دینی خود نمی

توאنست אفرאد مجزא و  تیز אین حزب بود که نمیאندאز دینی و مدرن س ى بعدى چشم نکته
 אین بخش جאمعه توسط . در یک جنبش توتאلیتر سאزمאن دهدمنزوى جאمعه رא

هא رא در  هאى چریکی چون مجאهدین و فدאئیאن خلق متشکل شدند و آن سאزمאن
 .אى کردند هאى توده ترین مدت مبدل به سאزمאن کوتאه

گאه  کند که هیچ  دولتی نظאم אسאمی אثبאت می-ی ى سیאس یک بررسی אز ترکیب جאمعه
 אول .توאنسته به אین صورت متشکل شود فرمی توتאلیتر ندאشته و به دو دلیل نیز نمی

 در .ترکیب شریعت אست که چهאر منبع متفאوت یعنی قرآن، سنت، قیאس و אجمאع دאرد
ین برאى پאسخ به که قرآن و سنت منאبع دینی و غیر قאبل تغییر هستند، مجتهد حאلی

 بعد אز .بאشند هאى مؤمنین و تنظیم روאبط אجتمאعی مسلمین مجאز به قیאس می پرسش
ى  هא مبدل به روאبط پذیرفته شده کسب نتیجه و אجمאع مجتهدین شنאخته شده پאسخ

 .شوند  אجتمאعی می-دینی 
 אز دوم دکترین אجتهאد آموزشگאه אصولی אست که توسط سید محمد بאقر مجلسی بعد

 אین آموزشگאه هدאیت אمت אسאمی رא تא پאیאن غیبت .سرنگونی دولت صفویه مطرح شد
 אین دو عאمل אسאسی به سאختאر پلورאلیستی .دאند کبرى تحت نظر مجتهدین می
ى سیאسی  دهی جאمعه  در نتیجه نه تنهא سאزمאن.دهند مجتهدین تشیع رسمیت دینی می

بع و تאریخ تشیع قאبل אستنتאج نیست بلکه بא  دولتی تحت رهبرى توتאلیتر אز منא-
به عبאرت دیگر بא دیدگאه אسאمی فقط یک . سאزمאن شریعت نیز در تنאقض אست

ى سیאسی بא پلورאلیسم میאن مجتهدین یא جنאح هאى متفאوت אسאمی قאبل  جאمعه
 ٢.توאند توتאلیتر بאشد دهی אست و رهبر چنین نظمی نیز نمی سאزمאن

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٣٣٢f., ٣٦٣  
٢ vgl. ebd., S. ٨٦f., ٣٥٢f., ٤٩٣f.  

 ١١٠

هאى  ونه که تجربیאت نشאن دאدند رهبر אنقאب بא پشتیبאنی و همکאرى جنאحگ אلبته همאن
 جنبش زنאن سرکوب و .متفאوت אسאمی بی وقفه به سرکوب مردم אیرאن روى آوردند

هא یکی بعد אز دیگرى تحریم و ممنوع   روزنאمه.هא حجאب אسאمی کشیده شد بر سر آن
رא یא به " هא غرب زده"هא رא تصفیه کردند و  شدندـ אسאمیون بא אنقאب فرهنگی دאنشگאه

 بعد .هא مجبور کردند هאى فرهنگی فرستאدند و یא به پنאهندگی در سאیر کشور زیر زمین
هא بא אتهאمאتی کאذب چون  هאى سیאسی، فعאلین آن هאى ملی و سאزمאن אز سرکوب جنبش

در אین دورאن وحشت،  .گאه و אعدאم کشیده شدند طאقوتی، ضد אنقאب و منאفق به شکنجه
 به .هאى אسאمی شدند هאى کאرگرى و دهقאنی مبدل به شورא بא همت אسאمیون شورא

ى غیر دولتی رא   خمینی قدم به قدم جאمعههللاא عبאرت دیگر אسאمیون تحت رهبرى آیت
هאى متفאوت ملی و  هא چون جنאح هא بلکه همرزمאن سאبق آن حذف کردند و نه تنهא چپ

 ١.قربאنی همکאرאن سאبق خود شدند نیز مذهبی -ملی 
 طبقאتی متشکل و -هאى אجتمאعی  אى אست که در آن تضאد ى غیر دولتی حوزه جאمعه

کند بא حذف  گونه که گرאمشی به صورتی قאنع کننده طرح می אمא همאن. شوند نهאدینه می
ى  جאمعهشوند بلکه به دאمن  هאى אبژکتیو אجتمאعی محو نمی ى غیر دولتی تضאد جאمعه

 ٢.אفتند  دولتی می-سیאسی 
 دولتی אز -ى سیאسی  هאى אبژکتیو אجتمאعی אز یک طرف و پلورאلیسم دینی جאمعه تضאد

هאى  طرف دیگر אز همאن آغאز אنقאب تא به حאل مسبب یک تشنج مدאوم میאن جنאح
در هאى توتאلیتر مشאهده شده و نه  متفאوت אسאمی در אین نظאم شدند که نه در نظאم

به همین دאیل تאریخ جمهورى אسאمی . در نظر گرفته شده אست" تئورى توتאلیتאریسم"
 -ى سیאسی  که شرح تشنجאت جאمعه  بא وجودى.هאى جنאحی نאمید توאن تאریخ نزאع رא می

شنאسאن و فعאلین آگאه אپوزیسیون جدید نیست،  دولتی نظאم جمهورى אسאمی برאى کאر
بعد אز فتح خرمشهر در حאلی که . ند به تحلیل فوق صحه گذאردتوא طرح تیتر وאر آن می

نאمید و خوאب صدور אنقאب رא  می" عنאیت אلهی" خمینی جنگ رא هللاא رهبر אنقאب آیت
                                                 
١ vgl. ebd., S. ٣٦٤ff. 
٢ vgl. Peterson, J. (١٩٩٩): Die Entstehung des Totalitarismusbegriffes in Italien, in: Totalitarismus 

im ٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale fr politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. 

(Hrsg.), S. ٩٥ff., Bonn, S. ٩٨  
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دאد و در آرزوى  سر می" جنگ جنگ تא پیروزى" شعאر هللاא که حزب دید، در حאلی می
 جنאح حجتیه بא صدور אنقאب گذرאند، אرتش و گزאرى در کربא و אورشلیم روزى می نمאز

 کودتאى قرאرگאه لویزאن سرکوب شد و گروه نیمא که ١٩٨٢ در سאل .کردند مخאلفت می
در سאل . لو رفت.  ب . گ . به طرאحی کودتאى نوژه مشغول بود توسط یک عאمل نفوذى کא

ترین مخאلف صدور   خمینی فعאلیت جنאح حجتیه رא ممنوع کرد و سر شنאنس١٩٨٣
گیرى אز شرکت جنאح حجتیه   برאى جلو. عسکرى، رא تحت نظر قرאر دאدهللاא  آیتאنقאب،

و نهضت آزאدى در אنتخאبאت مجلس دوم، نمאیندگאن مجلس بא אکثریت آرאء متمم 
به نظאم و مقאم " אلتزאم عملی" אین قאنون ٣٠ אصل .قאنون אنتخאبאت رא تصویب کردند

 بر سر تصویب אین .شمאرد نتخאبאتی میهאى א هאى صאحیت نאمزد رهبرى رא אز ضرورت
قאنون نزאعی بא کلمאت رکیک میאن نمאیندگאن جنאح حجتیه و جنאح مکتبی در مجلس در 

 ١.گرفت
 אو جنאحی .فאرلن به تهرאن توسط مهدى هאشمی אفشא شد  خبر سفر مک١٩٨٦در سאل 

نمאیندگی  منتظرى بودند هللاא אز پאسدאرאن אنقאب אسאمی رא که تحت نفوذ دینی آیت
گونه روאبط دیپلمאتیک بא  אو هر. کرد و یکی אز هوאدאرאن سر سخت صدور אنقאب بود می

אو در دאدگאه به אتهאم جאسوسی برאى . دאنست آمریکא رא مאنعی برאى تحقق אین هدف می
 به منאسبت אعدאم مهدى هאشمی میאن אعضאى حزب .آمریکא به אعدאم محکوم شد
هא   خمینی به نصیحت جنאحهللاא جی به وجود آمد که آیتجمهورى אسאمی چنאن تشن

 منتظرى همدیگر رא در مجلس آمریکאیی هللاא هوאدאرאن رفسنجאنی و آیت. پردאخت
 ٢.نאمیدند می

ى אقتصאدى پنج سאله و אصאحאت  در همین دورאن بر سر تصویب قوאنین کאر، برنאمه
دود تفسیر فقه در אرضی نزאعی بین אعضאى حزب جمهورى אسאمی برאى شیوه و ح

 درگیرى .هאى متخאصم مدعی نمאیندگی فقه سنتی و فقه پویא بودند  جنאح.گرفته بود
رא نیز در بر " گאو نورאنی"و " آخوند אبله"هאیی چون  لفظی نمאیندگאن دو جنאح وאژه

هא אین قوאنین رא تکمیل و تعویض کرد و به  ى میر حسین موسوى بאر  کאبینه.گرفتند می

                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٣٩٢f.  
٢ vgl. ebd., S. ٣٩٤f. 
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دאنست و رد  هא رא بא شریعت متنאقض می جلس گذאشت אمא شورאى نگهبאن آنتصویب م
هאى   خمینی همچون تمאمی دورאن رهبرى خود به نصیحت جنאحهللاא  آیت.کرد می

 .אى نگرفت متخאصم پردאخت که نتیجه
نزאع بر سر شیوه و حدود تفسیر فقه منجر به تشکیل چهאر جنאح در حزب جمهورى 

هאى   نظر.کرد אى فقه سنتی رא نمאیندگی می ح رئیس جمهور خאمنهجنא. אسאمی شده بود
شد و به همین  قمی درج می  آذرىهللاא ى رسאلت به سردبیرى آیت אین جنאح در روزنאمه

 جنאح نخست وزیر میر حسین موسوى فقه پویא .دلیل به جنאح رسאلتی نیز معروف بود
 قوאنین ضرورى برאى تنظیم روאبط ى אو خوאهאن تصویب کرد زیرא کאبینه رא نمאیندگی می

 نظرאت אین جنאح توسط حجت אאسאم مرتضی .אجتمאعی و بهبود وضعیت אقتصאدى بود
جنאح هאشمی رفسنجאنی سعی به . شد ى אطאعאت منتشر می رضوى در روزنאمه

گرى بین دو جنאح متخאصم رא دאشت و رفسنجאنی به عنوאن رئیس مجلس مدאم  میאنجی
شد که   منتظرى میهللاא  جنאح چهאرم شאمل هوאدאرאن آیت.אفزود  خود میبه نفوذ سیאسی

بعد אز אعدאم مهدى هאشمی در حزب جمهورى אسאمی و در مجلس حאشیه نشین شده 
هאى  ى کאرشکنی در برنאمه  فعאلیت نمאیندگאن אین جنאح در مجلس فقط جنبه.بودند

کردند و مאنع  گر رא خنثא میهאى متخאصم همکدی بא چنین وضعی جنאح. دولتی رא دאشت
هאى جنאحی یک سאل قبل אز پאیאن جنگ چنאن   نزאع.شدند تصویب قوאنین ضرورى می

رא در مאه   خمینی بא پیشنهאد سرאن حزب جمهورى אسאمی آنهللاא شدت یאفت که آیت
ى میر حسین موسوى  بא אنحאل حزب אمא مشکل مאلی کאبینه ١. منحل کرد١٩٨٧یونی 

ى دولت پیشنهאد کرد که خمس و ذکאت به  رאى رفع کسر بودجه אو ب.حل نشد
ى دولتی وאریز شوند زیرא دولت אسאمی אست و دیگر نیאزى به  אلمאل یعنی به خزאنه بیت

 هللاא در جوאب אو برخی אز علمא به سرکردگی آیت. پردאخت موאجب دینی به علمא نیست
چندى بعد אز نאکאمی אین طرح . دאرאکی مאلیאت دولتی رא אصوًא غیر شرعی אعאم کردن

هאیی که در دورאن جنگ به  میر حسین موسوى پیشنهאد کرد که مאلکین و بאزאرى
. ى دولت مאلیאت بپردאزند אند برאى رفع کسر بودجه هאى بאدآورده دست یאفته ثروت
ى موسوى طرحی  هא در مقאبل شאیع کردند که کאبینه هא و نمאیندگאن دینی آن بאزאرى

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٤٠٢f.  
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 بא ترویج אین شאیعه چنאن هجومی به .بیند هאى بאنکی تدאرک می تی برאى سپردهمאلیא
هא אیجאد شد که چندین بאنک در تهرאن به دلیل  هא برאى بردאشت نقدینه سوى بאنک

 میر حسین موسوى عאجل و دست אز پא .کمبود پول کאفی در אوאسط روز تعطیل شدند
قسم خورد که چنین طرحی رא نه تدאرک نشنאخته در تلویزیون ظאهر شد و به قرآن 

 .رא دאرد دیده אست و نه خیאل تدאرک آن
 خمینی به אعضאى شورאى نگهبאن برאى تصویب قوאنین هللاא که نصאیح آیت بعد אز אین

ى   فتوא١٩٨٨ضرورى بی نتیجه مאند و بعد אز فشאر مسئولین نظאم خمینی در ژאنویه 
در אین فتوא مدعی شد که دولت אسאمی بخشی  אو .رא صאدر کرد" ى فقیه وאیت مطلقه"

در نتیجه حفظ و تدאوم نظאم . ى پیאمبر خدא و متعلق به אصول دین אست אز وאیت مطلقه
 منتظرى אین هللاא  آیت.אسאمی به رعאیت فروع دین چون نمאز، روزه و حج אولویت دאرد

אمی روאبط دولتی رא که شאمل نظאرت ولی فقیه به تم" وאیت کلی"فتوא رא نپذیرفت و 
وאیت فقیه "אى نیز אین فتوא رא مردود دאنست و   رئیس جمهور خאمنه.شد طرح کرد می

 به بیאن دیگر אو بא رجوع به منאبع .رא مطرح کرد" در چهאر چوب אحکאم پذیرفته شده
 چندى بعد خمینی در .دینی قدرت رهبر رא در محدودیت אجمאع مجتهدین قرאر دאد

אى پאسخ دאد که אو فقط روى אین مهم تأکید دאرد که در تمאمی موאقع  هאى به خאمن نאمه
 .قوאنین قرآن، سنت و دروس شیعه قאبل אجرא نیستند

گیر و توتאلیتر بود،   خمینی نه دیدگאهی توتאلیتر دאشت، نه رهبر یک جنبش فرאهللاא آیت
سش مسئولین  در پر.نه به حزبی توتאلیتر متکی بود و به همین دאیل عقب نشینی کرد

نظאم אسאمی که حאل چه بאید کرد، אو پیشنهאد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظאم رא 
 عضو دאشت و موظف بود قوאنینی رא که شورאى نگهبאن بخאطر تنאقض ١٣ אین نهאد .دאد
هא بא شریعت مردود کرده אست برאى حفظ نظאم جمهورى אسאمی بא אکثریت آرאء  آن

 بא پیشنهאد همین مجمع .ع قوאنین قید شده تصویب شدند در همین مجم.تصویب کند
ى   سאزمאن ملل رא که نوشته٥٩٨ى  نאمه خمینی برאى تدאوم نظאم جمهورى אسאمی عهد

رא شیطאن  قبول آتش بس بא عرאق که خمینی آن. نאمید پذیرفت شیطאن بزرگ می
خمینی אمא . وشیدنאمید چون جאم زهرى بود که אو برאى تدאوم نظאم אسאمی ن کوچک می

فرمאن خود محول نکرد و به  دستאن نא بر خאف رهبرאن توتאلیتر مسئولیت رא به زیر

 ١١٤

ى یک رهبر دینی مردم رא به خدאوند حوאله دאد  אو به شیوه. کشتאر آنאن نیز روى نیאورد
 ١.و خود رא مطیع خوאست אلهی אعאم کرد

ى جدید میر حسین موسوى  کאبینهدورאن بعد אز جنگ بא אنتخאبאت مجلس سوم و אیجאد 
کدאم אز وزرאى پیشنهאدى אو در مجلس تأیید   جאلب توجه אست که هیچ.همزمאن بود

گونه  אین.  خمینی قرאر نگرفتهللاא نشدند و אستعفאى אو نیز مورد قبول رهبر نظאم آیت
در نظر گرفته " تئورى توتאلیتאریسم"هא میאن אعضאى مجلس و رهبر در  تفאوت نظر

 .  منتظرى بא میر حسین موسوى آغאز شدهللاא  در همین دورאن درگیرى آیت.אند نشده
אى אو رא مسئول وضعیت بغرنج   منتظرى به عنوאن نیאبت وאیت فقیه در نאمههللاא آیت

 خمینی هللاא  آیت.אقتصאدى، אختنאق אجتمאعی، سرکوب مردم و کشتאر زندאنیאن معرفی کرد
مאن دورאن وحشت، دوبאره به نصیحت دאرى אز میر حسین موسوى در ه به جאنب

ى مسئولین  אو مدعی شد که אختאف نظر و تفאوت سلیقه. هאى متخאصم پردאخت جنאح
دستگی در نظאم شود، وحدت کلمه رא مخل کند و به ضد אنقאب و  نبאید منجر به دو
 .אى برאى تعرض به אسאم دهد دشمنאن نظאم بهאنه

 منتظرى در یک هللاא אنقאب אسאمی آیتچندى بعد به منאسبت دهمین سאلگرد 
 خمینی ببرد אو رא شخصًא مسئول تدאوم جنگ و هللاא که نאمی אز آیت سخنرאنی بدون אین

ى جمهورى אسאمی رא به   אو تאریخ ده سאله.کشتאر زندאنیאن سیאسی معرفی کرد
هאى سر خرمن خאصه کرد و مدعی شد که אنقאب  دهی فتنه، دروغ و وعده سאزمאن

بعد אز אین سخنرאنی هوאدאرאن אو در . می به هیچ یک אز אهدאفش دست نیאفته אستאسא
 دو روز بعد خمینی فتوאى قتل سلمאن .تهرאن، قم و אصفهאن مبאدرت به قیאم کردند

دوبאره مسبب אیجאد " خطر برאى אسאم"ى  رشتی رא صאدر کرد و بאر دیگر به بهאنه
رى رא אز نیאبت وאیت فقیه بر کنאر کرد، אو رא  منتظهللاא  אو آیت.فضאى ترور و توحش شد

 در همین دورאن هوאدאرאن . אبله نאمید و אز אو خوאست که در مسאئل سیאسی دخאلتی نکند
 ٢.هאى دولتی مستعفی شدند אو نیز אز پست

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٤٠٥ff 
٢ vgl. ebd., S. ٤١٠f.  
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 هللاא هאى جنאحی در אرتبאط بא آیت  خمینی אز یک طرف نزאعهللاא بعد אز مرگ آیت
هאى تعدیل  ظאم אسאمی و אز طرف دیگر در אرتبאط بא سیאستאى به عنوאن رهبر ن خאمنه

 هللاא هא بعد אز مرگ آیت  درگیرى جنאح.ى رفسنجאنی شروع شدند אقتصאدى کאبینه
ى کسب  אى אنگیزه  خאمنههللاא  אرאکی به אوج خود رسیدند زیرא آیتهللاא گلپאیگאنی و آیت

به تأیید مرאجع تقلید ى خود رא  ى عملیه که رسאله مقאم مرجعیت رא دאشت بدون אین
 منتظرى بود که تحت نظر هللاא  یکی אز אین مرאجع آیت.شنאخته شده رسאنده بאشد

 ١.אى نبود ى خאمنه سאزمאن אمنیت قرאر دאشت به هیچ عنوאن حאضر به تأیید رسאله
ى رفسنجאنی و بعد אز سفر نوربخش و  نزאع جنאحی در אرتبאط بא سیאست אقتصאدى کאبینه

ى رفسنجאنی برאى جلب   وزرאى کאبینه.کא و אروپא در مجلس آغאز شدعאدلی به آمری
 .دאرאنی که بعد אز אنقאب کشور رא ترک کرده بودند مبאدرت به אین سفر کردند سرمאیه

مبאرزه بא "אى برאى  کروبی، خلخאلی، محتشمی و אحمد خمینی در مجلس کمیته
 .ى رفسنجאنی بودند هگیر کאبین تشکیل دאدند و روزمره گریبאن" زدگی אمאم

کردند  אى و رفسنجאنی مخאلفت می در אنتخאبאت مجلس خبرگאن تمאم کسאنی که بא خאمنه
گونه  که אحمد خمینی بدون هیچ אز نאمزدى در אنتخאبאت محروم شدند، در حאلی

ى  صאحیتی موفق به کسب یک کرسی در مجلس خبرگאن شد و به عنوאن متولی، אدאره
 .چندى بعد אو به صورت مرموزى در گذشت. ه عهده گرفتآرאمگאه پدرش رא ب

دیدندـ  در همین دورאن مسئولین نظאم אسאمی تدאرک אنتخאبאت مجلس پنجم رא می
شنאسی چون   אفرאد سر. نفر אز وکאى مجلس رא مردود کرد٤٠شورאى نگهبאن صאحیت 

 در אین دورאن .ندهא بود אى نیز در میאن آن صאدق خلخאلی، هאدى غفאرى و هאدى خאمنه
گشوده شد " نظאرت אستصوאبی"بحثی پیرאمون نقش شورאى نگهبאن در אنتخאبאت به تیتر 

 .دאرאن و مخאلفین آن روزمره در جرאید به نزאع مشغول بودند و هوא
ى دوم אنتخאبאت مجلس   خوینیهא در دورههللاא بعد אز شکست کروبی، محتشمی و آیت

هאى سאم به   روزنאمه. به جرאید کشیده شدندهאى جنאحی אز مجلس کًא پنجم نزאع
אى אز یک طرف و  سردبیرى خوینیهא و جهאن אسאم به سردبیرى هאدى خאمنه

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٤٢٦f.  
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هאى کیهאن، رسאلت و جمهورى אسאمی אز طرف دیگر مبدل به تریبون موאضع  روزنאمه
 روشنفکر"در همین دورאن بخشی אز אسאمیون بא عنوאن . متخאصم جنאحی شده بودند

ى کیאن مبدل به تریبونی  مجله. مبאدرت به طرح مبאحثی پیرאمون فقه پویא کردند" دینی
برאى אنتقאد به جאیگאه وאیت فقیه در قאنون אسאسی جمهورى אسאمی و جنאح אنحصאرگرא 

 ١.شده بود
هאى جنאحی در جمهورى  ى نزאع توאن تאریخچه ى אین نوشته אجאزه دهد می אگر حوصله

طرح . ترین אخبאر روز אیرאن دنبאل کرد אى تא تאزه ترین وقفه ون کوچکאسאمی رא بد
هאى متفאوت אسאمیون در نظאم جمهورى אسאمی دو مورد رא خאطرنشאن  درگیرى جنאح

 :می کند
 درون אى نوین نیست بلکه هאى نظאم אسאمی پدیده که نزאع میאن سرאن و جنאح אول אین

 .بאشد میذאتي 
 دولتی در אیرאن אست که -ى سیאسی  هא سאختאر دینی جאمعه ین نزאعکه مولد א دوم אین

 .کند هאى متفאوت אسאمیون رא مجאز می پلورאلیسم دאخلی میאن جنאح
مورد توجه برאى شنאخت مאهیت نظאم جمهورى אسאمی گسترش مجمع تشخیص 

  متمم قאنون אسאسی جمهورى אسאمی در١١٢אین نهאد طبق אصل . مصلحت نظאم אست
هאى حقیقی یא  ى نهאد  نمאینده٢٣گسترش אین مجمع بא .  عضو حقوقی دאرد١٧مجموع 

 :محאفل قدرت دو نتیجه دאرد
ى شنאخت سرאن جمهورى אسאمی אز אین وאقعیت אست که  که אین تصمیم نتیجه אول אین

 אین .بאشد  صنفی روحאنی و بאزאرى می-قدرت سیאسی نظאم وאبسته به אئتאف دینی 
رא در یک حزب  توאن آن  אجتمאعی ترکیبی سنتی دאرد و به همین دلیل نمیسאزمאن

 .مدرن توتאلیتر به صورت هیرאرشی و تحت نظر یک رهبر توتאلیتر قرאر دאد
هאى جنאحی אین אمکאن رא به   دولتی و نزאع-ى سیאسی  که پلورאلیسم دینی جאمعه دوم אین

ى غیر دولتی   دولت در جאمعههאى אجتمאعی مستقل אز آورند که جنبش وجود می
هאى کאرگرى و معلمאن، مقאومت جنبش  ى جنبش  گسترش روزمره.متشکل شوند

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٤١٧ff., ٤٢٠ff., ٤٨٠f. 
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پردאزאن غیر دینی در جرאید دאخلی سندیت شنאخت  دאنشجویی و فعאلیت فرهنگی نظریه
 .معقول אین نوشته אز مאهیت نظאم אسאمی אست

ى چند جאنبه  אمی یک مقאیسهبرאى شنאخت مאهیت و فرم نظאم جمهورى אسدر אین جא 
 .ضرورى אست" تئورى توتאلیتאریسم"ى  بא مبאنی پذیرفته شده

ى توتאلیتאریسم و مدرنیزאسیون אست که خود رא در طرאحی  ى אول رאبطه نکته) ١ 
توאفق نظر دאرند که " تئورى توتאلیتאریسم" نمאیندگאن .کند سیאست אقتصאدى منعکس می

 دینی رא برאى صنعتی کردن تولیدאت و -وאنع سنتی هאى توتאلیتر م دیکتאتور
هאى  هא نسبت دیکتאتور  به همین دلیل نیز به آن.کنند مدرنیزאسیون جאمعه منهدم می

 - تضאد אسאمیون بא نظאم شאهنشאهی مشخصًא بر سر سیאست אقتصאدى .دهند مدرن می
د و بא پنج אجتمאعی مدرنیزאسیون آغאز شد که توسط دولت به صورت אنقאب سفی

گسترش صنאیع و . شد ى سنتی אیرאن تحمیل می ى אقتصאدى میאن مدت بر جאمعه برنאمه
 אفزאیش . صنفی روحאنی و بאزאرى رא به خطر אندאخته بودند-بخش خدمאتی منאفع دینی 

هא موجب هرאس אسאمیون بود زیرא  ى فعאلیت אجتمאعی زنאن و حق אنتخאبאتی آن روزمره
توאنست چنین نقش אجتمאعی رא برאى زنאن قאئل  هא نمی  مبتذل آنفرهنگ אرتجאعی و

 خمینی אقتصאد هللاא به همین دאیل غیر منتظره نبود که رهبر אنقאب אسאمی آیت. شود
کرد، کسאنی که به فکر  هאیش مدאم تأکید می אو در سخنرאنی. دאنست رא متعلق به خر می

حتא .  نیאزى به کאر و دستمزد ندאرندאندیشند دیگر آخرت خود هستند و به شهאدت می
 مطهرى نیز هللاא  طאلقאنی و آیتهللاא پردאزאن אنقאب אسאمی چون بنی صدر، آیت نظریه

هא  طرحی برאى مدرنیزאسیون אقتصאد و جאمعه ندאشتند و فقط به فکر אسאمی کردن آن
 .بودند
و برخی אز صنאیع شورאى אنقאب در دورאن دولت موقت بאزرگאن نظאم بאنکی אیرאن אلبته 

ى سیאست  ى طرאحی یک برنאمه هאیی نتیجه  אمא אقدאم به چنین تصمیم.رא دولتی کرد
شکستگی سیستم بאنکی אیرאن   ورشکستگی بאنک صאدرאت مسبب خطر ور.אقتصאدى نبود

 .بود و به אین صورت دولتی کردن نظאم بאنکی بر شورאى אنقאب تحمیل شد
אى مبאرزه بא جنبش کאرگرى بود زیرא بא گریز دولتی کردن برخی אز صنאیع بر

هא رא طرאحی  ى کאرخאنه هאى کאرگرى مصאدره دאرאن به تبعید فعאلین شورא سرمאیه

 ١١٨

خوאستند وضعیت مطلوبی برאى  شورאى אنقאب و دولت موقت بאزرگאن نمی. کردند می
 ١.لغو مאلکیت خصوصی روى אبزאر تولیدى אیجאد شود که بعدهא عمومیت یאبد

 خردאد، بنیאد شهید، ١٥چون بنیאد مستضعفین، بنیאد " غیر אنتفאعی"هאى  بא تشکیل نهאد
 فאمیل ١٠٠٠بنیאد مسکن אنقאب אسאمی بخش بزرگی אز صنאیع אیرאن که متعلق به 

شنאسאن אقتصאدى  هא کאر مسئولین אین نهאد. هא قرאر گرفتند بودند، تحت نظאرت אین بنیאد
 .کشته برאى نوسאزى صنאیع אجرא کنند  رא به صورت مدیرאن کאرى خود نیستند که وظیفه

کنند و  هא صنאیع و بخش خدمאتی تحت نظאرت خود رא به صورت متولی אدאره می آن
ى אخאذى آخوندى אست که در אیرאن   אین همאن شیوه.فقط به رهبر نظאم پאسخگو هستند

سאمی تشکیل فرم ى سیאست אقتصאدى جمهورى א  نتیجه. سאله دאرد٥٠٠قدمتی 
ى صنאیع و گسترش  دאرى אست که در אستهאک روزمره بخصوصی אز نظم سرمאیه
 ٢.شود مدאوم بאزאر سیאه نمאیאن می

گونه طرح אقتصאدى بود و אولین   سאل فאقد هر١٠نظאم جمهورى אسאمی به مدت 
אن  بهترین سند بررسی سאزم. تصویب شد١٩٨٩سאله در مאرس  ى אقتصאدى پنج برنאمه

 .دאنست می" روند نאمطلوبی"برنאمه و بودجه אست که تدאوم אین شرאیط رא برאى نظאم 
 میلیאرد ریאل به قیمت ٣٬٣٩٢٢ معאدل ١٣٥٦محصول نאخאلص دאخلی که در سאل »

 کאهش یאفته و در ١٣٦٧ میلیאرد ریאل در سאل ٣١٤٢ بود به سطح ١٣٥٣ثאبت 
 تنزل خوאهد نمود، ١٣٧٧یאل در سאل  میلیאرد ر٢٧٥٧وضعیت אدאمه روند موجود به 
بא در نظر گرفتن .  در صد در ده سאل آینده אست٣٬١که نشאن دهنده کאهشی معאدل 

 هزאر ١١٤ در صد، محصول نא خאلص دאخلی سرאنه אز ٢٬٣نرخ رشد جمعیت معאدل 
 کאهش یאفته، و ١٣٦٧ هزאر ریאل در سאل ٩٬٥٨ به ١٣٥٦ریאل به قیمت ثאبت در سאل 

 تنزل خوאهد نمودـ ١٣٧٧ هزאر ریאل در سאل ٩٬٣٧ אدאمه روند موجود به در صورت
 در صد در ده سאل آینده در وאقع نشאن دهنده ٥٬٤روند تولید سرאنه بא نرخ کאهنده 

 ٣«.گسترش فقر عمومی אست

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٣٤١f., ٣٤٨f.  
٢ vgl. ebd., S. ٤٤٤ff.  
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ى مستضعفین  بدیهی אست که گسترش فقر عمومی برאى نظאمی که خود رא نمאینده
بא אین وجود . نאک אست طلبد خطر هא می یאسی خود رא نیز אز آندאند و تأیید س جאمعه می

ى אقتصאدى پنج سאله نبود زیرא به درستی  شورאى نگهبאن حאضر به تصویب אولین برنאمه
 صنفی بאزאرى و روحאنی رא -دאشت که سیאست مدرنیزאسیون جאیگאه سنتی  אذعאن می

ص مصلحت نظאم برאى حفظ  אین برنאمه بعدًא در مجمع تشخی.متزلزل خوאهد کرد
ریزى אقتصאدى نظאم אسאمی   به عبאرت دیگر برنאمه.جمهورى אسאمی تصویب شد

ى نگرش دنیوى و نقش پیشرو  در نظر دאرد نتیجه" تئورى توتאلیتאریسم"گونه که  آن
قشر حאکم برאى مدرنیزאسیون صنאیع و جאمعه نبود بلکه به صورت ضرورت سیאسی بر 

هאى אجتمאعی  تر سرאن نظאم אسאمی بא فشאر جنبش به بیאن مفهوم. دאسאمیون تحمیل ش
 .אز عرش به فرش کشیده شده و دنیوى شدند

در نظر گرفته شده אسאمیون خوאهאن אنهدאم " تئورى توتאلیتאریسم"بر خאف آنچه در 
 طرح سیאست .رא در سر دאرند ى بאزسאزى آن  دینی نیستند بلکه برنאمه-جאمعه سنتی 

که אنقאب سفید  در حאلی. אى برאى אثبאت אین وאقعیت אست  کشאورزى نمونه-صאدى אقت
ى نسق رא منهدم کرد و بא  سאزمאن زرאعی ُبنه و صحرא و فرم وאگذאرى زمین به شیوه

هא نیز روאج دאد، نظאم אسאمی سאزمאن  دאرى رא در روستא سیستم مدرن بאنکی سرمאیه
ریزى   بא وجود برنאمه١.کند ى مشאع بאز سאزى می  تولیدى ُبنه رא به شیوه-سنتی 

شنאسאن אیرאن توאفق نظر دאرند که نظאم אسאمی در یک بحرאن אقتصאدى  אقتصאدى کאر
هאى توتאلیتر برאى رفع بحرאن אقتصאدى به کسب قدرت  אسאسی אست در حאلی که نظאم

 .شوند سیאسی نאئل می
" تئورى توتאلیتאریسم"نمאیندگאن . ستهאى אجتمאعی א ى بعدى بررسی نهאد نکته) ٢ 

. شود توאفق نظر دאرند که سאزمאن אجتمאعی توسط حزب توتאلیتر طرאحی و אعمאل می
هא در  ترین نهאد ى حزبی تمאمی شئون אجتمאعی، فرهنگی، אقتصאدى رא تא بی אهمیت برنאمه
ر نظر گرفته هאى غیر دولتی د نه فعאلیت نهאد" تئورى توتאلیتאریسم" در .گیرد بر می

هאى  ى حزبی هستند و نه جنبش هאى دولتی قאدر به فعאلیتی خאرج אز برنאمه شده، نه نهאد
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هאى نאبودى  توאنند در אین نظאم متشکل شوندـ مونوپل تبلیغאتی و אردوگאه אجتمאعی می
 .برאى تحکیم نظאم توتאلیتر ضرورى هستند

توאنست مبدل به یک   نمی دینی خود-حزب جمهورى אسאمی به دلیل بאفت سنتی 
موظف " محققین"سאل بعد אز אنحאل אین حزب  ٢٣  حدאقل.حزب مدرن و توتאلیتر شود

گونه دردسرى  به אین پرسش هستند که אین چه نظאم توتאلیترى אست که بدون هیچ
 .توאن در אین نوشته یאفت کند؟ پאسخ אین پرسش رא می سאزى می خود رא بאز

ر هیچ دوره אز حیאت خود توسط حزب جمهورى אسאمی نظאم جمهورى אسאمی د
אى ندאشت که אعضאى آن بر  ى אیرאن برنאمه  אین حزب برאى جאمعه.شد دهی نمی سאزمאن

سر آن توאفق کرده بאشند و بא رجوع به آن אهدאف حزبی رא تحت نظر رهبر توتאلیتر 
یאن אسאمیون بنא شده  سאزمאن نظאم אسאمی بر تقسیم قدرت و پلورאلیسم م.متحقق کنند

ى فقیه، ریאست جمهورى، شورאى  هאى حقوقی چون وאیت مطلقه نزאع אعضאى نهאد. אست
نگهبאن، مجلس אسאمی، مجلس خبرگאن رهبرى، شورאى مصلحت نظאم و אعضאى 

אز طرف " روشنفکرאن دینی"هאى حقیقی چون محאفل قدرت אز یک طرف و نقد  نهאد
در نظر گرفته " تئورى توتאلیتאریسم"یتر دیده شده و نه در هאى توتאل دیگر نه در نظאم

حوزوى شدن سیאست و "אین وضعیت متشنج سیאسی رא فقط بא عبאرت . شده אست
هאى دینی  هא تمאمی تکنیک  به عبאرت دیگر آخوند.توאن توضیح دאد می" دولت در אیرאن

لمیه رא به سאختאر ى ع چون مکر، تقیه، אنکאر، کتمאن، مصلحت و فرهنگ مبتذل حوزه
ى   دولتی فرم بخصوص شیوه-ى سیאسی   אین سאزمאن دینی جאمعه.אند دولت אنتقאل دאده
هאى  تقسیم قدرت سیאسی در نهאد . مذهبی بאزאرى و روحאنی אست-אنبאشت صنفی 

بאزى آخوندى אز طرف دیگر  هאى جنאحی אز یک طرف و حقه متفאوت حقوقی و نزאع
گیرند  אندر کאر هستند و تصمیم می شوند زیرא همه دست  میسبب تدאوم نظאم אسאمی

 אین فرم بخصوص سیאسی نظم .אمא کسی مستقیمًא و مشخص مسئولیتی به عهده ندאرد
شود و אز یک  دאرى در אیرאن موجب توهم نאظرین نאآگאه به אین و آن جنאح می سرمאیه

کند و אز  وهم אیجאد میهא بא אپوزیسیون مت ى مسאعدى برאى بאزى آخوند طرف زمینه
دهی یک אپوزیسیون فرאگیر، سرنگون طلب و אئیک  طرف دیگر مאنعی در مقאبل سאزمאن

 .سאزد می
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 دینی آن -یکی אز دאیل مهم تدאوم نظאم جمهورى אسאمی همین فرم بخصوص سیאسی 
تئورى "گونه که  به بیאن دیگر تدאوم نظאم אسאمی آن. אست و نه خوى توتאلیتر آن

هאى نאبودى و مونوپل تبلیغאتی  در نظر گرفته وאبسته به سאزمאن אردوگאه" تאلیتאریسمتو
אزم به تذکر نیز אست که بא گسترش وسאئل . ى تאریخی نیست برאى نאبودى حאفظه

تئورى "گونه که  אرتبאط جمعی در دورאن گلوبאلیسم تحقق مونوپل تبلیغאتی آن
نیאزى به نقد " تئورى"تر אین  به بیאن مفهوم. אستدر نظر دאرد غیر ممکن " توتאلیتאریسم

 .ندאرد زیرא توسط پیشرفت تکنولوژى مدفون شده אست
تئورى "نمאیندگאن . هאى אیدئولوژیک و فرهنگی אست ى آخر بررسی روبنא نکته) ٣

 دאروینیستی، -هאى توتאلیتر سوسیאل  توאفق نظر دאرند که אیدئولوژى نظאم" توتאلیتאریسم
 . و دنیوى هستندگرא مطلق

گرא و دینی   دאروینیستی نیست، مصلحت-אیدئولوژى جمهورى אسאمی אمא سوسیאل 
אز دین אسאم نه دیدگאهی رאسیستی و نه نگرشی برאى مبאرزאت طبقאتی قאبل . אست

ى  אست و نه אنگیزه" مאیه فرو"هאى  دین אسאم نه خوאهאن نאبودى نژאد. אستنتאج אست
 ١٢ אسאمیون אیرאنی خوאهאن ترویج دین אسאم و شیعه . رא دאردى خאصی אنهدאم طبقه

ریزى و אعمאل ترور و  אمאمی هستند و بدون تردید برאى تحقق אین هدف אز برنאمه
هא در אیرאن حکאیت  ى آن  سאله٥٠٠گونه که تאریخ   همאن-توحش و یא ترویج جهאلت 

אم و پیאمبر آن و אندکی אحترאم  אمא بא אیمאن به אس.گونه شرمی ندאرند  هیچ-کند  می
 .هא نیز حل شده אست برאى אمאمאن شیعه، مشکل آن

گرאى אسאمیون אست که אز قرآن و سنت  به همین אندאزه مهم دیدگאه دینی و مصلحت
 אگر אز کفאر کهشود  خوאسته میعمرאن אز مؤمنین ى آل سورهدر . شود אستنتאج می

 مجאز אست ى نحل حتא אنکאر خدאوند سورهدر . )٢٨  ؛٣(هא دوستی کنند  ترسند بא آن می
 د شو می دאدهى محمد به مؤمنین هشدאر  سورهدر. )١٠٦ ؛ ٦ (אگر بא אجبאر صورت گیرد

 به אین ترتیب .)٣٥ تא ٣٣ ؛ ٤٧(تא زمאنی که در جهאد غאلب هستند صلح نکنند 
ئون زندگی אست و نه تنهא تمאمی ش درون ذאتي گرאیی در دین אسאم نگرشی مصلحت

هאى سیאسی آنאن و حتא مصوبאت دولتی رא نیز  گیرد بلکه تصمیم אسאمیون رא در بر می
گونه که در אین نوشته نیز طرح شد   برאى نمونه همאن.دهد تحت تأثیر خود قرאر می
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 در .دאد نظאم אسאمی به طور مدאوم تبلیغאت تدאوم جنگ تא پیروزى رא سאزمאن می
ترین אثرى אز  אز خدمت نظאم وظیفه معאف بودند بدون کوچککه علمאى شیعه  حאلی

عذאب وجدאن کودکאن رא بא تبلیغאت کذب دینی به مدت هشت سאل به روى 
 אسאمیون حتא به غیبت کبرى خאتمه دאدند و .فرستאدند گذאرى شده می هאى مین محوطه

هא אفزאیش قربאنیאن   آن.هא برאى گمرאه کردن سربאزאن به جبهه کشیدند אمאم زمאن رא بאر
 عرאق ١٩٨٨ در سאل .دאنستند جنگی رא به عنوאن شهدא موجب אرج و אفتخאر خود می

 بعد אز شلیک چهאر رאکت به تهرאن و قم برאى .هאى میאن برد شد موفق به تولید رאکت
 بعد אز .אولین بאر در دورאن جنگ علمאى شیعه به طور مستقیم تحت خطر قرאر گرفتند

אیر بر فرאز خلیج فאرس دیگر برאى אسאمیون تردیدى بאقی نمאند  یمאى אیرאنאنهدאم هوאپ
تقبل . که אگر به جنگ خאطمه ندهند آمریکא طرح אشغאل אیرאن رא خوאهد ریخت

 سאزمאن ملل برאى آتش بس بא عرאق و کشتאر زندאنیאن سیאسی بعد אز ٥٩٨ى  نאمه عهد
گرאیی سرאن نظאم אسאمی بود تא به  حتى مصل نشאنه" فروغ جאویدאن"ى نאفرجאم  حمله

 تمאم .אى که شده تدאوم نظאم אسאمی و قدرت سیאسی خود رא حفظ کنند هر وسیله
شل کن سفت "ى سیאسی  هאى به نظر متنאقض نظאم אسאمی که به زبאن روزمره سیאست

 .گرאیی אسאمی قאبل توضیح אست شوند بא مصلحت نאمیده می" کن
توאفق نظر " تئورى توتאلیتאریسم"تبאط بא روبنאى فرهنگی، نمאیندگאن אضאفه بر אین در אر

ترین  ى مدرن دאرند که رئאلیسم سوسیאلیستی در شوروى و فرهنگ فאشیستی به وسیله
ترین تکنولوژى  وسאیل אرتبאط جمعی چون فیلم، تآتر و موسیقی و بא אستفאده אز پیشرفته

هאى توتאلیتر هم אز   سیאست مدرنیزאسیون نظאمهאى فرهنگی بא  אین روبنא.شدند ترویج می
ى زندگی سאکنین مجزא و  אند و هم بא شیوه אى همאهنگ دאشته شنאسی رאبطه نظر زیبאیی

هאى توتאلیتر  ریزى نظאم  به عبאرت دیگر برنאمه.אند منزوى شده شهرى متنאسب بوده
. نظر دאشته אست روאنی رא در -هאى אجتمאعی  برאى אیجאد אنسאن نوین تمאمی جنبه

هא  אى آن گאن فرهنگی بא אحزאب توتאلیتر و محبوبیت توده ى نخبه همکאرى گسترده
 .אست" فرهنگی همאهنگ"ى  نشאنه

 .ى אنقאب فرهنگی تشکیل אمت אسאمی در אیرאن رא طرאحی کردند אسאمیون به وسیله
ربستאن در قرن هאى آن אز تجربیאت אهאلی ع אى که نمونه ى زندگی عشیره تحمیل شیوه

زدگی،   مبאرزه بא غرب.ى دولتی شدند هفت میאدى אستنتאج شده بودند مبدل به برنאمه
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دهی  تکنیک زدאیی، مبאرزه بא شאدى و وسאیل تفریحی، ترویج مرאسم عزאدאرى، سאزمאن
دهی  آپאرتאید جنسی، جدאیی مردאن و زنאن در אمאکن عمومی و مرאسم خصوصی، سאزمאن

، אجرאى مجאزאت "אمر به معروف و نهی אز منکر"ى  بא فسאد אخאقی به شیوهدولتی مبאرزه 
 .אى هستند تعذیر در אنظאر عمومی אصول אین فرهنگ عشیره

אى برאى אیجאد אنسאن جدید  گאه برنאمه بینی مدرن ستیز خود هیچ אسאمیون به دلیل جهאن
رאنی برאى تثبیت جאیگאه אى به شهروندאن אی ى زندگی عشیره אند و تحمیل شیوه ندאشته
 بدیهی אست .هא و تضمین نقش سیאسی بود که به عهده گرفته بودند  دینی آن-سنتی 

گאن فرهنگی و نظאم אسאمی نیز אیجאد  که تحت چنین شرאیطی همکאرى میאن نخبه
 عقب .کنند در אیرאن אذعאن می" همאهنگی فرهنگی نא" سرאن نظאم אسאمی به .شود نمی

ى شنאخت אز אین وאقعیت و אز سوى دیگر  هא אز یک سو نشאنه ی آننشینی فرهنگ
 .گرאیی אست ى مطلحت نشאنه
 :نتیجه

هאى تحلیلی و  رא אز جنبه بאید آن" تئورى توتאلیتאریسم"برאى درک فقر تحلیلی 
هאى אجتمאعی رא بررسی  مאهیت نظאم" تئورى" אین .אیدئولوژیک مورد نقد قرאر دאد

 به بیאن دیگر دولت به عنوאن .هא بسنده دאرد ى فرم آن  مقאیسهکند و به شرح و نمی
 אز אین .شود  אجتمאعی تحلیل نمی-ى אقتصאدى   تאریخی بא بستر ویژه-אى فلسفی  پدیده

هאى  ى نظאم  مقאیسه.سאزد هאى مشאبه می هאى متفאوت پدیده אز نظאم" تئورى"رو אین 
برאى درک " تئورى توتאلیتאریسم "هא سبب عقیم مאندن منحصر به خود و تشبیه آن

ى אین نوشته ممنوعیت  אنگیزه. شود هאى متفאوت אجتمאعی می تحوאت بخصوص در نظאم
مقאیسه نیست زیرא برאى بررسی تحوאت אنبאشت و فرم بخصوص سیאسی آن مقאیسه אز 

آورى  هאى متفאوت אز نظر مکאنی یعنی جمع ى نظאم  אمא مقאیسه.نظر زمאنی ضرورى אست
گونه  کند بلکه همאن هא نه تنهא به شنאخت مאهیت یک نظאم کمکی نمی وجوه مشאبه آن

 אنتقאد .هא شود توאند منجر به درکی אشتبאه אز فرم بخصوص سیאسی آن که تشریح شد می
برאى بررسی نظאم جمهورى " تئورى توتאلیتאریسم"אسאسی אین نوشته به אستفאده אز 

ى معقول و مقبولی بא تجربیאت  گونه رאبطه هیچ" ورىتئ"אسאمی همین אست زیرא אین 
 .کند نظم אسאمی در אیرאن אیجאد نمی
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. אى مدאوم אست جمهورى אسאمی پدیده ستیزى در نظאم אندیشאن و אنسאن אلبته کشتאر دگر
دאرد؟ آیא سرאن نظאم אسאمی " تئورى توتאلیتאریسم"אمא آیא درک אین موضوع نیאزى به 

 خمینی فتوאى قتل هللاא אند؟ هنگאمی که آیت  אز هیتلر و אستאلین آموختهستیزى رא אنسאن
ى ترویج   برאى تدאوم نظم אسאمی صאدر کرد אو אجאزه١٩٨٨زندאنیאن سیאسی رא در سאل 

ى אحزאب אستنتאج کرد که کشتאر مشرکین، مرتدین،  ترور و توحش رא אز אز سوره
 تא ٥٩ ؛ ٣٣(دאند  אبل تغییر خدאوند میمنאفقین و بیمאردאن رא سنت جאودאنه و غیر ق

٦١(. 
تئورى "אست و درک آن نیאزى به  درون ذאتي אى ستیزى در دین אسאم پدیده אنسאن

شوند و جمهورى  می" هא تئورى"گونه  که متوسل به אین کسאنی. ندאرد" توتאلیتאریسم
طفره " شאن مبیندین "نאمند، אز بحث پیرאمون  אسאمی رא فאشیسم مذهبی یא توتאلیتر می

کنند، آب به آسیאب אپوزیسیون   سیאسی رא مغشوش می-ى تאریخی  روند، حאفظه می
هאى سیאسی خود بא אسאمیون  ى شبه تحقیقאتی به אئتאف ریزند و بא אین شیوه אسאمی می

هאى  تفسیر"ى تبلیغאتی برאى  دهند و زمینه و نمאیندگאن אسאم در هجرت رسمیت می
 .دکنن هאى دیگر دینی אیجאد می یא شאخه" خوب

برאى درک فאشیسم אیتאلیאیی، نאسیونאل سوسیאلیسم آلمאنی و " تئورى توتאلیتאریسم"
تر  به مرאتب برجسته" تئورى"فقر تحلیلی אین . אستאلینیزم روسی تدאرک دیده شده אست

. هאى نאمیده مورد پرسش قرאر دهیم رא نیز برאى درک نظאم برد آن شود אگر کאر می
چون مییر، گאسنر، ینیکه، لوکس، روپنیک، فونکه " تئورى"ى אین  منتقدین شنאخته شده
 به אین -هאى متفאوت تحقیقאتی   بא وجود אنگیزه-אى  هאى چند جאنبه و مرکאلووא در تحلیل

 ١.ى تحقیقאتی ندאرد هאى نאمبرده جنبه אند که مشאبه دאنستن نظאم نتیجه رسیده
                                                 
١ vgl. Meyer, A. (١٩٦٥): The Soviet Political System, New York, und  

vgl. Glaeßner, G. J. (١٩٩٩): "Totalitarismus" - Reflexion zu einer wissenschaftlichen und politischen 

Debatte, in: PROKLA, Heft ٢٩ ,١١٥ Jg., Nr. ٢, S. ٢٥٥ff., Münster, S. ٢٦٦f., und 

vgl. Jäcke, M. (١٩٧١): Totalitäre Herrschaft - Autonomie eines politischen Begriffes, Berlin, S. ٢٤٤, 
und  
vgl. Luks, L. (١٩٩٩): Bolschewismus, Faschismus, Nationalsozialismus - verwandte Gegner?, in: 

Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale fr politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, 

Jesse, E. (Hrsg.), S. ٤٠٤ff., Bonn, und   



 ١٢٥ 

ى بیستم حزب کمونیست شوروى،   بخصوص بعد אز کنگره"تئورى توتאلیتאریسم"
هאى אجتمאعی در مجאرستאن و طرح  هאى אجتمאعی در لهستאن، تشکیل جنبش رفرم

سیאست رقאبت مسאلمت آمیز توسط خروشف وאرد یک بحرאن تحلیلی شد زیرא 
ى معقولی میאن نאسیونאل سوسیאلیسم  گونه رאبطه دیگر هیچ" تئورى"نمאیندگאن אین 

هאنא آرنت . توאنستند אیجאد کنند אستאلینیزم در אروپאى شرقی نمی هאى پسא لمאنی و نظאمآ
 אو طرح توتאلیتאریسم خود رא فقط منحصر به .אى قאطع گرفت אز אین تحوאت نتیجه

فریدریش אمא طرح خود رא تغییر دאد و بא אین . نאسیونאل سوسیאلیسم و אستאلینیزم دאنست
هאى توتאلیتر  هאى کمونیستی رא تحت عنوאن دیکتאتورى  تمאمی نظאمى غیر تحقیقאتی شیوه

پلیس مخفی "رא مبدل به " سאزمאن אمنیت تروریستی"אو در طرح خود شאخص . قرאر دאد
 ١.کرد" کאمًא پیشرفته

تئورى "ى غیر تحقیقאتی مخאلف بودند و  کאرشنאسאن غربی شوروى بא אین شیوه
" تولید غیر تحقیقאتی جنگ سرد"مبאرزه بא کمونیسم و رא אبزאرى برאى " توتאلیتאریسم

" سوسیאلیستی وאقعًא موجود"هאى  قאدر نبود تحوאت کشور" تئورى"نאمیدند زیرא אین  می
ستیزى تא طرح سیאست گאزنوست و پروسترویکא در شوروى توضیح  رא אز دورאن אستאلین

ى  مقאیسه"و برאى " فهومیچند م"ى توتאلیتאریسم رא  برאى نمونه مییر وאژه ٢.دهد
                                                                                                             
vgl.  Rupnik, J. (١٩٩٩): Der Totalitarismus aus der Sicht des Ostens, in: ebd., S. ٤٢٣f., und   

vgl. Funke, M. (١٩٩٩): Braune und rote Diktatoren - Zwei Seiten einer Medalie? - Historikerstreit 

und Totalitarismustheorie, in: ebd., S. ١٥٢f., und   
vgl. Mercalowa, L. A. (١٩٩٩): Stalinismus und Hitlerismus - Versuch einer vergleichenden Analyse, 

in: ebd., S. ٢٠٠ff.,   
١ vgl. Peterson, J. (١٩٩٩): Die Entstehung des Totalitarismusbegriffs in Italien, in: ebd., S. ٩٨f., und 
 vgl. Kraushaar, W. (١٩٩٩): Sich aufs Eis Wagen, in: ebd., S. ٤٩٢f., und   
vgl. Maier, H. (١٩٩٩):'Totalitarismus' und 'politische Religionen', in: ebd., S. ١١٨ff., S. ١٢٢f., und   
vgl. Siegel, A. (١٩٩٩): Der Funktionalismus als Sozialphilosophische Konstante der 

Totalitarismuskonzepte Carl Joachim Friedrichs, in: ebd., S. ٣٢١., und  
vgl. Fritz, L. (١٩٩٩): Unschärfen des Totalitarismusbegriff - Methodologische Bemerkungen zu Carl 

Joachim Friedrichs Begriff der totalitären Diktatur, in: ebd., S. ٣٠٥ff.,  
٢ vgl. Kraushaar, ebd., ٤٩٣f.,  
vgl. Rupnik, ebd., S. ٤٢٤f., und   
vgl. Jäcke, ebd., S. ٢٤٤   

 ١٢٦

رא کًא نفی " تئورى توتאلیتאریسم"ى تحقیقאتی   אو جنبه.کند تلقی می" هאى مאبقی کאتگور
گیرد به  هאى متفאوت رא در بر گونه نظאم کند زیرא אز دیدگאه אو زمאنی که یک وאژه אین می

چون " لیتאریسمتئورى توتא" فریتس نمאیندگאن ١.אین معنی אست که مفאهیم متفאوتی دאرد
هא אتخאذ کرده بودند  אى که آن دאند زیرא بא شیوه فریدریش رא مسبب فقر تحلیلی آن می

رא نیز تغییر " تئورى"بאید " سوسیאلیستی وאقعًא موجود"هאى  بא هر تحولی در کشور
دאدند که مصدאق تز توتאلیتאریسم محفوظ بمאندـ بدیهی אست که بא אین شیوه אفزאیش  می

 ٢.خوאهد شد" تئورى"یلی زمאنی منجر به אنحאل نهאیی فقر تحل
شود و  محدود به منتقدین آن نمی" تئورى توتאلیتאریسم"بحث پیرאمون فقر تحلیلی 

کند که فقط  برאى نمونه هرمت پیشنهאد می. رא نیز به ستوه آورده אست نمאیندگאن آن
آورى شوند و  ص جمععوאمل وאقعی فرم توتאلیتאریسم در جوאمع مدرن به عنوאن شאخ

سאرتورى برאى مشخص  ٣.هא مورد אستفאده قرאر گیرند گونه نظאم برאى تشخیص אین
هאى توتאلیتر، ُאتوریتر  جویی کرده אست و میאن دیکتאتور چאره" تئورى توتאلیتאریسم"کردن 

 نگאهی به طرح אو جمهورى אسאمی رא در طبقه بندى .شود و معمولی تمאیز قאئل می
 ٤.دهد هאى معمولی قرאر می ىدیکتאتور

 پאسخ .غیر تحقیقאتی אین همه هوאدאر دאرد" تئورى"پرسش ضرورى אست که چرא یک 
 یک بررسی تאریخی אز .هאى אیدئولوژیک آن جستجو کرد אین پرسش رא بאید در جنبه

ى   بورژوא مخאلفאن پروژه-پردאزאن لیبرאل  کند که نظریه ى توتאلیتאریسم אثبאت می وאژه
 אین وאژه برאى אولین بאر توسط دو .نאمیدند تصאدى و رقبאى سیאسی خود رא توتאلیتر میאق

 ١٩٢٣هאى جیووאنی آمندوא و پیرو جوبتی در سאل  پردאز لیبرאل אیتאلیאیی به نאم نظریه

                                                 
١ vgl. Meyer, A. (١٩٦٥): The Soviet Political System, New York, S. ٤٧١, und (١٩٦٩): The 
Comparative Study of Communist Political Systems, in: Fleron, F. J. (Hrsg.): Communist Studies 
and the Sozial Sciences, Chicago/IL. S. ١٩٧f.  
٢ vgl. Fritz, ebd. ٣١٦f. 
٣ vgl. Hermet, G. (١٩٩٩): Vergangenheit und Gegenwart - Vom faschistischen und  
nazistischen Regime zum kommunistischen System, in: Totalitarismus im ٢٠. ...ebd. S. ١٧٦ff., S. 

١٧٦  
٤ vgl. Sartori, G. (١٩٩٩): Totalitarismus, Modellmanie und Lehren aus Irrtümern, in: Totalitarismus 

im ٢٠. ...ebd., S. ٥٧٢ff., S. ٥٧٩f.  



 ١٢٧ 

هאى  ى فאشیست رژه" سیستم توتאلیتر"ى   אین دو نفر بא אستفאده אز وאژه.אستفאده شد
 در سאل .دאدند هא رא توضیح می روم و تصرف قدرت مطلق سیאسی آنאیتאلیאیی به سوى 

ى توتאلیتאریسم برאى نقد  ى موسولینی אز وאژه  جیووאنی جنتیله وزیر سאبق کאبینه١٩٢٨
 چندى بعد אین وאژه فرאتر אز אیتאلیא در بریتאنیא و بعد .دولت فאشیستی אیتאلیא אستفאده کرد

. فورست هوف در آلمאن و آمریکא عمومیت یאفتאز آن توسط کאرل אشمیت و אرنست 
بیمאرى "فرאنس بورکنא אست که אز " تئورى"یکی אز نمאیندگאن سرشنאس آمریکאیی אین 

هאیی مشאبه  کرد، فאشیسم و کمونیسم رא پدیده در אروپא صحبت می" توتאلیتאریسم
 ١.خوאند دאنست و אیدئولوژى لیبرאلیسم رא آلترنאتیو آن دو می می
چون کאرل یوآخیم فریدریش، زبیگنیو برژنسکی، " تئورى"دگאن سرشنאس אین نمאین

هאى  کאرترین جنאح هאرد جسه אز محאفظه ریموند آرون، אرنست نولته، کאرل برآخر و אکه
و جאیگאه سیאسی نمאیندگאن آن אثبאت " تئورى" بررسی تאریخی אین .لیبرאل هستند

ى فحאشی سیאسی علیه  حقیقאتی بلکه به شیوهى توتאلیتر نه به صورت ت کند که وאژه می
  .شود شده و می هאى بورژوאیی אستفאده می دאرى و دولت مخאلفین سرمאیه

برאى مبאرزه " تئورى"دهد אین  אى قאنع کننده شرح می گونه که کرאوزهאر به گونه همאن
א رא ه هא אز یک طرف آن بא کمونیسم بسیאر موفق بود زیرא برאى خنثی کردن کمونیست

کرد و אز طرف دیگر بא אین شیوه نه  هא معرفی می ستون پنجم شوروى و مאنند فאشیست
هאى  نمود بلکه بא אیمن سאختن אرزش ى نאسیونאل سوسیאلیسم رא نسبی می تنهא پدیده

برאى حکومت و אیدئولوژى بورژوאیی به وجود " ضد توتאلیتאریسم"بورژوאیی توאفقی 
 هر کسی که به אردوگאه لیبرאلیسم پشت کند چمאق توتאلیتر אین دیدگאه برאى ٢.آورد می

אیدئولوژیک אست و برאى مبאرزه بא مخאلفאن " تئورى توتאلیتאریسم. "تدאرک دیده אست
در نتیجه نمאیندگאن و نظریه پردאزאن . دאرى مهیא شده حکومت بورژوאیی و نظم سرمאیه

  .نאمید" هאى توتאلیتر رو میאنه"توאن  رא می" تئورى"אین 
 
 

                                                 
١ vgl. Peterson, J. (١٩٩٩):, ebd., S. ٩٥ff., und Kraushaar, ebd., S. ٤٩٢f. 
٢ vgl. Kraushaar, ebd., S. ٤٩٠f. 

 ١٢٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٩ 

 ى در אیرאن ى تمدن ستیز تمدن و تאریخچه
 

 تحلیلی برאى -مسبب یک بحرאن پאردאیم سیאسی " سوسیאلیستی"هאى  فروپאشی کشور
پردאزאن بورژوאزى  برخی אز نظریه. אلمللی شد درک سאزمאن جهאنی و روند منאسبאت بین

אریخ به پאیאن مثبتی رسیده אست و پאیאن  مدعی شدند که ت- غאفل אز حمאقت خود -
אمپرאتورى "بא تمسخر مدعی شدند حאل که تشکیل . هא رא אعאم کردند دورאن אیدئولوژى

روى زمین دیگر ممکن نیست אمא در مقאبل کمونسیم بدلی مشخص یعنی " אیزدى
אسی دאرى و سیאست دولت قאنونمند بورژوאیی به عنوאن فرم منאسب دمکر אقتصאد سرمאیه

هאى نאگوאر  אندאز  برخی دیگر بعد אز بررسی אنتقאدى אز چشم١.لیبرאل تثبیت شده אست
حل ممکنه رא در سאزمאندهی  دאرى خوאهאن متمدن سאختن آن شدند و رאه  سرمאیه

مאنده سیאست  هאى عقب هאى جهאنی جستجو کردند که معتمد و متعهد به کشور نهאد
 ٢.متحقق کنندو  ریزى هא رא برنאمه ى آن توسعه

 آگאه אز ضرورت دشمن خאرجی برאى تضمین تدאوم -پردאزאن بورژوאزى אمא  برخی نظریه
 به -دאرى جهאنی و هویت یאبی شهروندאن برאى تثبیت سیאست دאخلی  نظم سرمאیه

ى تمدن برאى طرאحی یک אسترאتژى نو سوء  دشمن ترאشی روى آوردند و אز مقوله
هא رא אز نظر جغرאفیאیی  ینگتون در رأس אین دیدگאه، تمدنسאموئل هאنت. אستفאده کردند

אلمللی به بحث  ى آتی روאبط بین رא به عنوאن مسئله" هא نبرد تمدن"تقسیم کرد و 
دאر   در همین دورאن رئیس جمهور אیرאن אسאمی سید محمد خאتمی پرچم٣.گذאشت

ى  جאمعه" رא مبهوت و بא هאى جهאنی نهאد" هא گفتگوى تمدن"אو بא طرح . تمدن אیرאنی شد
 .تر کرد אپوزیسیون متوهم جمهورى אسאمی رא حیرאن" مدنی

                                                 
١ vgl. Fukuyama, Francis (١٩٩٢): Das Ende der Geschichte, Berlin und  

 אقتصאدى، -مرز رستمی، در אطאعאت سیאسی ى دوم، مترجم فرא  پرده-پאیאن تאریخ ): ١٣٨١(مقאیسه، گفتگو بא فرאنسیس فوکویאمא 
  و  אدאمه٤٠، ص ١٧٦ و ١٧٥ى  شمאره

vgl. Anderson, Perry (١٩٩٣): Zum Ende der Geschichte, Berlin, S. ١١ff., ٩٦ff.  
٢ vgl. Menzel, Ulrich (١٩٩١): Jenseits des Ost-West-Konflikts - Heit die neue Trilaterale USA-

Japan-Deutschland ?, in PROKLA Nr. ٨٤ S. ٤٠٠ff., Münster.  
٣ vgl. Huntington, Samuel (١٩٩٦): Der Kampf der Kulturen, München/Wien. 

 ١٣٠

هאى عقب אفتאده تא אوאیل  به کشور" تحقق و گسترش تمدن"ى  گفته نمאند که پروژه نא
پردאزאن حقوق  برخی نظریه. אى برאى پیشبرد سیאست کلونیאلیسم بود قرن گذشته بهאنه

 و محمد رضא شאه نیز ١دאنستند  אیرאن رא کشورى متمدن نمی١٩٢٤אلمللی حتא تא سאل  بین
هאى  پیش برد אیرאن به سوى دروאزه" אجتمאعی رא برאى -ى אقتصאدى  ى توسعه برنאمه
 .کرد متحقق می" تمدن

شوند بدون  אین پرسش ضرورى אست که אصوًא تمدن چیست و چرא همه مدعی آن می
برخورد و یא "ست که بررسی אسترאتژیک که مضمون آنرא روشن کنند؟ بدیهی א آن

هאنتینگتون "هدف אین نوشته نیست زیرא אین کאر אز یک سو در کتאب " هא گفتگوى تمدن
ى تمدن سאزنده   و אز سوى دیگر برאى درک مقوله٢אنجאم شده אست" و منتقدאنش

 کشאند که مورد نظر هאنتینگتون و خאتمی آبאدى می کجא نیست و بحث رא به همאن نא
ى   به بیאن دیگر شنאخت روند تمدن و شنאسאیی تمدن ستیزאن در אیرאن אنگیزه٣.אست

 .אین نوشته אست
אو برאى تشریح روند تمدن، . گذאر سאختمאن تئورى تمدن אست نوربرت אلیאس بنیאن

ى אنسאن  و تغییر سאزمאن شخصی یא روحیه) جهאن بیرونی(هאى אجتمאعی  تحوאت نهאد
אز دید אو تمدن نه تولید منطقی אنسאن و نه . دهد ورد بررسی قرאر میرא م) جهאن درونی(

هא به طول אنجאمیده و אز  مدت אست، زیرא אین پروژه قرن ریزى درאز ى یک برنאمه نتیجه
אى   روند تمدن به شیوه٤قشرى به قشر دیگر و אز نسلی به نسل دیگر منتقل شده אست

شود و هموאره  ى אجتمאعی אستنتאج می אى همه جאنبهه آگאه אز وאبستگی خود کورאنه و نא کور
گאه به یک  مאند و هیچ به خאطر دینאمیسم تحوאت אجتمאعی به صورت روند بאقی می

. אى منطقی אست و نه غیر منطقی به بیאن دیگر تمدن نه پدیده. شود وضعیت ختم نمی
که   و یא אینאلبته אین موضوع به אین معنی نیست که تمدن سאزمאن بخصوصی ندאرد

                                                 
١ vgl. Rigaux, Francois (١٩٩١): Reflexion über eine neue Weltordnung, in PROKLA Nr. ٨٤, S. 

٣٨٤ff., Münster, S. ٣٨٨  
 هאنتینگتون و منتقدאنش، دفتر مطאلعאت سیאسی و بین אلمللی، تهرאن): ١٣٧٤) (مترجم و ویرאستאر(ى مقאیسه، مجتبی אمیر ٢
 )آلمאن(تمدن، אسن ): ١٣٨٠(مقאیسه، چنگیز پهلوאن  ٣

٤ vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Über den Prozess der Zivilisation - Wandlungen der Gesellschaft - 

Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Bd. II, ١٥. Auflage, ١. Auflage ١٩٧٦, Frankfurt/Main, S. 

٣١٢ 
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هאى אجتمאعی  ى عملی و خردمندאنه برאى نیאز توאند אز אین روند یک پدیده אنسאن نمی
هאى  ى وאبستگی کورאنه در روند تمدن و بא در نظر دאشتن مکאنیزم کور. אیجאد کند
 کردאرى אیجאد -یאبی نوین روאبط روحی  هאیی برאى سאزمאن ، هموאره حوزه אجتمאعی

ن ترتیب نه تنهא هدאیت و دخאلت در روند تمدن بא طرאحی قوאنین میسر به אی.  شوند می
خوאهد شد بلکه אنتقאل آن אز قشرى به قشر دیگر و אز نسلی به نسل دیگر نیز تضمین 

 ١.شود می
ى تفکر אنسאنی  هא و شیوه طبق بررسی אلیאس برאى درک روند تمدن بאید تאریخ، אیده

אجتمאعی، سאزمאن کردאرى و منאبع روحی אنسאن در  یعنی تغییرאت روאبط .تحلیل شوند
 ٢.کل مورد تحلیل قرאر گیرند

ى تحقیقی אلیאس بسیאر برجسته אست زیرא אو نه روند تمدن رא אرزشی بررسی  پروژه
مورد אسאسی بررسی אو کنترل . دאند کند و نه آن رא مختص به جوאمع אروپאیی می می

گرא یא عقאنی شدن جאمعه אز سوى دیگر  ردאحسאسאت و غرאئز אنسאنی אز یک سو و خ
جهאن "אنسאن و " جهאن درونی"به بیאن دیگر تحلیل אو مستدل به تحوאت . אست

אنسאن . ى آغאز روند تمدن אست אنسאن نتیجه" جهאن درونی"تحوאت . אست" بیرونی
ى عقل در  هא رא به سلطه رאند و آن هموאره אعمאل و کردאر حیوאنی رא به عقب می

ى وאبستگی تنگאتنگ و  کنترل غرאئز אنسאنی و تعویض روאبط אجتمאعی نتیجه. آورد می
 ٣.شوند تر می تر و تثبیت هא אست که هموאره در روند تمدن پسندیده ى אنسאن همه جאنبه

ى فئودאل אروپא  آغאز אین تحوאت אز قرن هفت میאدى به بعد در جوאمع אعیאن و طبقه
نمونه قطعه قطعه کردن گوشت حیوאنאت אز سر سفره به برאى . قאبل مאحظه אست

. ٤.شوند אعمאل אحسאسی و غرאئز حیوאنی بא خجאلت محدود می. شود خאنه منتقل می آشپز
هאى جنسی אز אمאکن عمومی طرد و به  به אین شیوه موאردى چون مدفوع و אرضאى نیאز

                                                 
١ vgl. ebd.: S. ٣١٦ ,٣١٢ 
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بروز نאگهאنی . ندشو هאى کאمًא خصوصی چون توאلت و אطאق خوאب منتقل می محیط
تر،  آیند و هموאره محدود אحسאسאت و طرح نאمنאسب عאئق אنسאنی به کنترل عقل در می

 هرאس ١.شوند تر می نوאخت ى אجتمאعی یک هאى پذیرفته شده تر و توسط אرزش مستحکم
 -هאى אخאقی  هאیی هستند که אجبאر ترین محرک אز אنزوא و کאهش אرج در جאمعه قوى

 ٢.کنند هאى فردى مبدل می  به אجبאرאجتمאعی رא
ى  شوند که جאمعه אنسאن منجر به منאسبאت و روאبطی می" جهאن درونی"تحوאت 
در אین رאستא شאه نقشی . کند  میאدى منحصر می١٨ و ١٧ى دאربאر رא در قرن  برجسته

 אو برאى تثبیت روند تمدن אز یک سو قشر אعیאن رא אز نظر אخאقی زیر. אسאسی دאرد
شאه . کند هא رא تضمین می  אجتمאعی آن-دهد و אز سوى دیگر منאفع مאدى  فشאر قرאر می

هא منجر به  ى فئودאل رא منضبط کرده و אرتقאء אخאقی آن به אین شیوه قشر אعیאن و طبقه
بא تحقق و تحکیم אین سیאست مزدورאن جنگی به . شود شאن می تثبیت جאیگאه אجتمאعی
 همچنین ملکه در אین رאستא نقشی ٣.شوند هאى دربאرى می وאلیهمرور زمאن مبدل به ش

ى  در حضور אو همه موظف به کنترل אحسאسאت و کردאرى شאیسته. کند مهم אیفא می
هאى تنگאتنگ אجتمאعی در  به دلیل وאبستگی" جهאن درونی"تحوאت . دربאر هستند

אیجאد . یאبد  אنتقאل میشود و پیوسته به אقشאر و طبقאت دیگر ى حאکم אیجאد می طبقه
" روאبط دربאرى"یא " אخאق شאهאنه"هאى אرزشی برאى אرزیאبی روאبط אجتمאعی چون  وאژه

 .ى حאکم در زبאن روزمره אست ى عمومیت روאبط طبقه אنعکאس و نتیجه
 دربאرى به کتאب آموزشی -אلیאس برאى تشریح روند تمدن و عمومیت روאبط אجتمאعی 

 -אین کتאب در یک دورאن بحرאنی . کند ون روتردאم رجوع می אخאقی אرאسموس ف-
ى دربאرى تدوین شده  گذאرى אز قرون وسطא به عصر نو برאى تربیت یک پسر بچه

ى فئودאل و مزدورאن  ى حאکم یعنی אقشאر אعیאن، طبقه در وאقع در دورאنی که طبقه. אست
ى بخصوص،  אین پدیده. رفتگ گرא در אروپא فرم می جنگی در رکود بودند و رژیم مطلق

گرאیאن אمکאن אرتقאء  پردאزאن قشر بورژوאزى، روشنفکرאن و אنسאن به نمאیندگאن و نظریه
به بیאن دیگر کتאب אرאسموس فون روتردאم مخאطبین . دאد  אجتمאعی می-فرهنگی 

                                                 
١ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣١٢ 
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هאى متفאوت אروپאیی ترجمه و بאرهא تجدید  אین کتאب نه تنهא به زبאن. بخصوصی دאشت
 ١.شد  אجتمאعی تدریس می- شد بلکه در مدאرس برאى تعلیم روאبط אخאقی چאپ
ى تغذیه گرفته تא אنتخאب لبאس در مجאلس عمومی  هאى مقبول אجتمאعی אز شیوه אرزش

 -هאى آموزشی  مضمون אین کتאب هستندـ אلیאس در یک بررسی تאریخی אز کتאب
ى کنترل אحسאسאت و غرאئز   درجهگیرد که شوند نتیجه می هא منتشر می אخאقی که بعد

אنضبאط . شود ى خجאلت هموאره تشدید می گیرند و درجه אنسאنی به مرور زمאن شدت می
به אین شیوه . گیرد  אجتمאعی می-ى אخאقی   کردאرى אنسאن به مرور زمאن جنبه-رفتאرى 
 شود که خود رא در زبאن אنسאن دستخوش تحوאتی شگرف می" جهאن درونی"سאزمאن 

 ٢.کند روزمره منعکس می
אین دو . مجزא نیستند" جهאن بیرونی"אنسאن אمא אز تحوאت " جهאن درونی"تحوאت 

אز یک سو " جهאن بیرونی"אلیאس برאى بررسی . אند پیوسته در کشאکش و مکمل همدیگر
هא رא در نظر  هאى אجتمאعی، אفزאیش تعدد، پیچیدگی، تنوع و مقبولیت آن تحوאت نهאد

 ٣.کند  אز سوى دیگر وظאیف دولت رא در روند تمدن تحلیل میدאرد و
دאرى تجאرى  کشאورزى و سرمאیه(ى مאدى روند تمدن در אروپא אقتصאد مرکאنتیل  زمینه

بنאى אقتصאدى، وאبسته به یک بردאشت  طرح زیر. אست) روאبط غאلب אقتصאدى هستند
یאن آنقدر مقتدر نیستند که روא درست אلیאس אز جאمعه شنאسی אست زیرא حکאم و فرمאن

هאى אجتمאعی به آن شیوه جאمعه رא אدאره  بدون در نظر دאشتن قوאنین אقتصאدى و نیאز
אعمאل سیאست غیر منطقی خود به خود بא موאنع אجتمאعی و مقאومت . خوאهند کنند که می

ى گرא برא به همین دאیل سאزمאن یک بوروکرאسی آگאه و خرد. مردمی موאجه خوאهد شد
بא در نظر گرفتن قوאنین אقتصאدى و . تنظیم، تحکیم و هدאیت روند تمدن ضرورى אست

 تثبیت قدرت مرکزى ٤.گیرد هאى אجتمאعی روند تمدن تحت نظر حکومت قرאر می نیאز

                                                 
١ vgl. ebd.: Bd. I., S. ٩٤f. 
٢ vgl. ebd.: Bd. I., S. ٤٨ 
٣ vgl. ebd.: Bd. I., S. VIII 
٤ vgl. ebd.: Bd. I., S. ٥٥ 
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جهאن "بא کنترل عאئق אحسאسی و غرאئز אنسאنی همگאم אست و به אین ترتیب تحوאت 
 ١.مאنند موאره پیوسته میאنسאن ه" جهאن درونی"بא " بیرونی

ى  ى کشאکش و رقאبت میאن کلیسא، قشر אعیאن و طبقه تثبیت قدرت مرکزى نتیجه
 אمא ٢. میאدى به بعد آغאز شد١٢فئودאل برאى کسب ثروت אجتمאعی אست که אز قرن 

. شود نقش אسאسی حکومت مرکزى برאى هدאیت روند تمدن در دورאن رنسאنس אیفא می
ى حאکم توאزن قوא אیجאد شده و دربאر قرאرگאه  هאى متفאوت طبقه ن جنאحدر אین دوره، میא

تقسیم قدرت میאن אعضאى دربאر و אرکאن سیאسی אز یک سو و غیر . آرאمش אست
אین . شود متمرکز کردن قدرت نظאمی אز سوى دیگر سبب تحکیم دولت مرکزى می

نهאدینه، و بא אیجאد אقشאر هא و مدאرس  ى دאنشگאه پدیده در منאطق پروتستאن به وسیله
که אقشאر  در حאلی. شود ى متوسط و مرفه تثبیت می جدید چون کאرمندאن دولتی و طبقه

 אجتمאعی نقش אسאسی رא אیفא -جدید پروتستאن برאى ترویج روאبط متمدن אخאقی 
ترى رא نسبت به  کنند، در جوאمع کאتولیک دربאریאن و کلیسא مאنند گذشته نقش مهم می
 ٣.هא و مدאرس به عهده دאرند شگאهدאن

אو سرאن عشאیر رא یکی بعد אز . ى شאه אست سאزمאن و تحکیم دولت مرکزى به عهده
دیپلمאسی و . کند هא می برد و אفرאد مورد אعتمאد خود رא جאیگزین آن دیگرى אز میאن می

جویی پیروز  آورى و ستیزه گرى در دربאر به مرور زمאن بر سیאست جنگ موذى
ى ثقل و تمرکز  ى گریز אز مرکز دولت مبدل به نقطه به אین شیوه نقطه. شوند می
مאلکیت غیر متمرکز زمین در نظאم . کند شود و تثبیت قدرت مرکزى رא تضمین می می

بא نهאدینه شدن و אرتقאء אجتمאعی . אند فئودאلی و قدرت متمرکز دولتی مکمل همدیگر
 - אجتمאعی نیز אز دربאر به جوאمع ملی -ى متوسط شهرى محور قدرت سیאسی  طبقه

کند   אریستوکرאتی ملت رא قאدر می-تضعیف جوאمع دربאرى . شود شهروندى منتقل می
 ٤.که به عنوאن محور قدرت مرکزى شکل گیرد

                                                 
١ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣ 
٢ vgl. ebd.: Bd. II., S. ١ 
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٤ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٦ 
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ى  گیرد و جאمعه قدرت مرکزى تضمین אمنیت مאلی و جאنی شهروندאن رא به عهده می
אجبאر به صورت تنبیه بدنی فرم بخصوص خود . دده آمیز و متمدن رא سאزمאن می صلح

که אجبאر אقتصאدى همچنאن بین مאلک و برده و یא نیمه برده  کند، در حאلی رא عوض می
به אین شیوه زور و تنبیه بدنی دیگر بستگی به אحسאسאت אنسאنی و یא غرאئز . مאند بאقی می

در . شوند تی אعمאل میى دول هאى تدوین شده شخصی ندאرند بلکه فقط بא نقض معیאر
که خطر بروز  یאبد، زیرא در حאلی ى شهروندאن بهبود می آمیز کردאر روزمره אجتمאع صلح

شود אمکאن אعمאل  ى شهروندאن محدود می نאگهאنی אعمאل زور شخصی در زندگی روزمره
د گیر אز אین رو אلیאس نتیجه می. کند هא رא منضبط می ، אنسאن ى دولتی زور قאبل محאسبه

تر بאشد به همאن אندאزه کنترل عאئق אحسאسی و  که هر چه قدرت مرکزى مستحکم
تر و وאبستگی  تر אست و زنجیر روאبط אجتمאعی برאى جذب אفرאد طویل غرאئز אنسאنی قوى

אنسאن بא کسب אمنیت אجتمאعی نه تنهא در . شوند تر می هא عمًא شدید ى אنسאن روزمره
شود بلکه رفتאر غیر قאبل  هאى غیر منتظره مصون می بمقאبل حمאت نאگهאنی و آسی

 ١.کند محאسبه و عאئق אحسאسی خود رא نیز کنترل می
خطر . شود در نتیجه تثبیت قدرت مرکزى منجر به تضمین אمنیت شغلی و مאلکیت می

 مدنی برאى تحقق -در جوאمع صلح آمیز به مرور زمאن قאبل محאسبه و قوאنین جزאئی 
 אجرאیی به پאدگאن و -אنتقאل قدرت نظאمی . شوند تر می ن پسندیدهحقوق شهروندא

ى אجتمאعی رא  آرאمی، روאبط روزمره هאى بحرאنی مאنند جنگ و نא אستفאده אز آن در دوره
ى پאدگאنی شده تهدیدى غیر مستقیم אمא قאبل محאسبه برאى  قوאى مجریه. کند متأثر می

در جوאمعی . گذאرند  نظر روحی مدאم زیر فشאر میهא رא אز نאقضین قאنون هستند، زیرא آن
که قدرت مرکزى تثبیت نشده، هموאره در و دروאزه به روى عאئق אحسאسی و 

، نאگهאنی و غیر معقول توسط  אعمאل زور شخصی. هאى نאگهאنی گشوده אست تصمیم
عیین مردאن بر زنאن، مאلکین بر دهقאنאن، کאرفرمאیאن بر کאرگرאن روאبط روزمره رא ت

که قربאنی  برند، زمאنی گونه که جאنیאن אز آزאر و אذیت فرودستאن لذت می همאن. کنند می
 ٢.شوند، متحمل زجر خوאهند شد فرאدستאن می

                                                 
١ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٦ 
٢ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣٢٣f. 
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تولید پول . אنحصאر بردאشت مאلیאت موضوع دیگرى برאى تثبیت قدرت مرکزى אست
شوند و شرאیط   میى אنبوه مردم ملی و سאزمאن بאزאر دאخلی سبب وאبستگی همه جאنبه

 تضمین אمنیت جאنی و مאلی شهروندאن אز طریق ١.کنند رقאبت منאطق پرאکنده رא مهیא می
آمیز بא منאطق پرאکنده אز سوى دیگر  حکومت مرکزى אز یک سو و دאد و ستد صلح

אى   غریزه-ى کنترل אحسאسی  ى אجتمאعی و شیوه هאى پسندیده منجر به عمومیت אرزش
 אلیאس برאى تفهیم بهتر روند تمدن منאسبאت جوאمع پیچیده رא ٢.ندشو شهروندאن می

هא، شدت حمل و نقل، سאزمאن شهرى و زندگی در جوאمع  فرאوאنی خیאبאن. کند طرح می
کنترل אحسאسאت، محאسبه و . شوند پر جمعیت سبب پیچیدگی منאسبאت אجتمאعی می

 که אنسאن در אین אوضאع تنظیم دقیق رفتאر אجتمאعی אز جمله عوאمل ضرورى هستند
 ٣.هא بدون نقض قאنون رאه خود رא بیאبد پیچیده بتوאند توسط آن

ى هرאس אز قوאنین  אمא کنترل אحسאسאت و محدود کردن عאئق شخصی فقط نتیجه
هאى نهאدى   مدنی و یא تنبیه بدنی نیستند بلکه توسط سאزمאن אجتمאعی و فشאر-جزאئی 

بیم אز אنزوאى شخصی و طرد . شوند  אنسאن منتقل می تربیتی چون خאنوאده نیز به-
دאرى و کنترل عאئق אنسאنی رא به صورت אتومאتیسم کردאرى אز کودکی  אجتمאعی، خود

ى جאمعه  هאى ممنوعه در آغאز دورאن نوجوאنی אحکאم و مرز. کنند بر אنسאن تحمیل می
 ٤.ندشو هموאره تشدید و مبدل به بخشی אز تربیت و شخصیت אنسאن می

אنسאن منتقل " جهאن درونی"هאى אحسאسی و عאئق غریزى به  در روند تمدن تمאم אنگیزه
که در روند  אین. ى אجتمאعی אست عאمل אین روند، אفزאیش وאبستگی همه جאنبه. شوند می

ى روشنگرى و  تمدن، دین و تحوאت دینی چون رفرمאسیون در مسیحیت، پروژه
ى  אو در چند جא אین نکته. کنند، نزد אلیאس مبهم אست فא مینگرى دینی چه نقشی رא אی بאز

ى تمدن و تدین رא مفهوم  אز یک سو رאبطه. کند مهم رא به طور مختصر طرح می
 אز سوى دیگر ٥.کند شود که مسیحیت روند تمدن رא حمאیت می می سאزد و مدعی می

                                                 
١ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣٣٦ 
٢ vgl. ebd.: Bd. I., S. ٢٧٨ 
٣ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣١٨f. 
٤ vgl. ebd.: Bd. I., S. ٢٥٨ 
٥ vgl. ebd.: Bd. I., S. ٢٥٨ 



 ١٣٧ 

ى  لبته אین کوتאهی نتیجهא. دهد هאى پروتستאن و کאتولیک رא مد نظر قرאر می تفאوت نهאد
نگאرאن دאرد مشخص  شنאسאن و تאریخ אو بא نقدى که بر جאمعه. ى بررسی אو אست شیوه
گאه  אز دید אلیאس مجאزאت یא پאدאش אلهی هیچ. کند که جאمعه رא بאید در کل فهمید می

شوند بلکه بر عکس هر دینی به همאن אندאزه متمدن  به تنهאیی سبب אیجאد تمدن نمی
 ١.کند رא نمאیندگی و אز آن حمאیت می ت که جאمعه یא قشرى که آنאس
ى رفرمאسیون در  אنسאن رא نتیجه" جهאن درونی"گفته نمאند که مאکس وبر تحوאت  نא

هאى متفאوت پروتستאن چون کلوینیسم، پیتتیسم، متدیسم و  فرقه. دאند مسیحیت می
 ٢.ق غریزى مؤمنین بودنددאرى و کنترل אحسאسאت و عאئ تعمیدى مبلغ خود غصل

هאى متفאوت پروتستאن شرאیط  قوא بین وאتیکאن و فرقه אنشعאب در مسیحیت و توאزن
نگرى به دین در אروپא سبب شد که  بאز. روشنگرى رא در دورאن رنسאنس پدید آوردند

قرאر گیرد و אز یک سو روند تحوאت אجتمאعی " خرد אنسאنی"ى  در محدوده" دین אلهی"
هאى  رא به سوى تحکیم روش زندگی دنیوى منحرف کند و אز سوى دیگر پאیه دینی -

شهאدت و دست " (گریزى جهאن" تبدیل منطق ٣. خرאفی رא به لرزه در آورد-אجتمאعی 
 -مبאرزه و אشتغאل برאى بهبود وضعیت אقتصאدى " (אى سلطه جهאن"به منطق ) تقدیر

 .ى אین تحوאت אست نتیجه) אجتمאعی
منجر به تبدیل " جهאن بیرونی"אنسאن بא " جهאن درونی" کشאکش مدאوم به هر صورت

" جهאن درونی" אحسאسی رא به -شود و عאئق غریزى  جبر אجتمאعی به جبر فردى می
بא پیشروى روند تمدن نه تنهא رفتאر غیر مقبول شهروندאن אز . کند אنسאن منتقل می

. گیرد אنسאن אز نو سאزمאن می" جهאن درونی"شوند بلکه  حذف می" جهאن بیرونی"
تشکیل بخشی کאمًא خصوصی و بخشی عمومی، رفتאرى کאمًא فردى و رفتאرى אجتمאعی 

אفزאیش تنوع و پیچیدگی جאمعه אز . אنسאن אست" جهאن درونی"ى سאزمאن نوین  نتیجه
برאى تطبیق رفتאر " جهאن بیرونی"אنسאن بא " جهאن درونی"یک سو و کنکאش مدאوم 

אنسאن " جهאن درونی"א روאبط مقبول אجتمאعی אز سوى دیگر منجر به تفکیک فردى ب
                                                 
١ vgl. ebd.: Bd. I., S. ٢٧٧ 
٢ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes 
Winkelmann, Tübingen. 
٣ vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost). 

 ١٣٨

کند که پذیرفتن  روند تمدن אین پدیده رא به چنאن شدتی بر אنسאن تحمیل می. شوند می
אنسאن در دو جنאح " جهאن درونی"تفکیک . آگאه و אجتنאب نאپذیر אست خود آن نא

 ١.وند تمدن אستى تثبیت ر نشאنه" خوאه خود"و " خوאه خیر"
אى برאى کنکאش אین دو جنאح  אنسאن مبدل به حوزه" جهאن درونی"به אین ترتیب 

دست بא  کشאکش بین אنسאن بא אنسאن، دوست بא دشمن، جאنی بא قربאنی، فرא. شود می
دست، غאلب بא مغلوب، אحسאس بא منطق و عאقه بא عقل مبدل به کشאکش مدאوم  فرو

 אنقאب ٢.شوند אنسאن می" جهאن درونی"در " خوאه خیر"א جنאح ب" خوאه خود"میאن جنאح 
ى ترس بر عאئق אحسאسی، هرאس אز تنبیه در برאبر لذت، بیم אز  یکی علیه دیگرى، غلبه

و جنאح " خوאه خیر"אنزوא در برאبر אعمאل غرאئز אنسאنی هموאره موجب تشنج میאن جنאح 
سرکوب مدאوم درونی אحسאسאت و غرאئز  ٣.אنسאن هستند" جهאن درونی"در " خوאه خود"

אنسאنی برאى حفظ و تثبیت جאیگאه אجتمאعی سبب אرضאى بخشی אز تمאیאت و عאئق 
 به אین ٤.شوند ى رویאیی در دیدن و شنیدن و یא در خوאب دیدن می אنسאنی به شیوه

 در. کند هאى مهلک وאرد می אنسאن و روح אو زخم" جهאن درونی"شیوه روند تمدن بر 
در אین حאلت کنکאش مدאوم . گאه مدאوא نخوאهند شد منאسب אین جرאحאت هیچ شرאیط نא

אنسאن به صورت زخمی چرکین " در جهאن درونی" خوאه خود"بא جنאح " خوאه خیر"جنאح 
نאح جدر شرאیط منאسب میאن . شود یא تزلزل شخصیتی و بیمאرى روאنی نمאیאن می

אنسאن آرאمش " جهאن درونی"شود و  قرאر می قوא بر نتوאز" خوאه خود"و جنאح " خوאه خیر"
 ٥.ى توאفق אین دو جنאح אست تعאدل شخصیت نشאنه. گیرد می

به אین ترتیب هموאره . ى تثبیت روند تمدن، دنیوى شدن و خردورزى אنسאن אست نتیجه
 אجتمאعی دیگر وאبسته به -هאى אخאقی  אرزش. شود دست دین אز دنیא مجزא می

אنسאن אز تبعیت به . ى زندگی دنیوى نیستند دهی طریقه  دینی برאى سאزمאنهאى تفسیر
 -هאى دنیوى  ى زندگی فردى خود و جאمعه رא متکی به אرزش رسد و شیوه عقאنیت می

                                                 
١ vgl. Elias, ebd. :Bd. I, S. ٢٥٨ ,٢٦٢ 
٢ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣٢١f., ٤٠٠ 
٣ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣٣٠f., ٤٠٠ 
٤ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣٣٢ 
٥ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣٣٤ 



 ١٣٩ 

هאى دنیوى رفتאر و منאسبאت  ى معیאر אنسאن نه تنهא به وسیله. دهد אنسאنی سאزمאن می
אز دید אلیאس روند تمدن رא نه بא . به جאمعه אستکند بلکه پאسخگو  خود رא אرزیאبی می

توאن توضیح دאد و نه بא قوאنینی که  ریزى فردى می قوאنین عقאنی یعنی فکر و برنאمه
ى عقل در   در روند تمدن عאطفه و غریزه هموאره به سلطه١.هא رא بتوאن طبیعی نאمید آن
روאبط عقאنی به . گذאرد ی אحسאسی رא پشت سر م-אى  آیند و אنسאن روאبط عشیره می

پو و  صورت אحکאم تربیتی אز نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به مرور زمאن خود
אنسאن و " جهאن درونی"هאى אحسאسی و عאئق غریزى به  אنتقאل אنگیزه. شوند ور می خود

ى  آمیز توسط אنحصאر قدرت، אسلحه و مאلیאت دولتی نتیجه صلح" جهאن بیرونی"تضمین 
 ٢.אند  אجتمאعی هستند که فقط بא אنقאب فرאنسه نهאدینه شده-هא کشאکش אنسאنی  قرن

آورد אنقאب فرאنسه که به تدوین قאنون אسאسی אئیک אنجאمید  به بیאن دیگر دست
ى تعقل  پیروزى و تحکیم پروژه.   فلسفی رא در بر دאرد-تمאمی אین کشאکش تאریخی 

ى قאنون אسאسی  سکوאریسم خود رא در سه پאیهگرאیی، خردورزى دنیوى و  یعنی کثرت
شنאخت قאنونی حریم (لگאلیته ) ٢، )گذאر אنسאن אست قאنون(پوزیتیویته ) ١: کند نمאیאن می
 ٣.)قאنونمدאرى شهروندאن(لگیتیمیته ) ٣و ) خصوصی

گرאیی برאى אولین بאر در تאریخ بشریت ممکن شد که حل و  بא تحکیم و تثبیت کثرت
هאى طبقאتی אز אمאکن אجتمאعی به پאرلمאن منتقل  هאى אجتمאعی و تضאد فصل درگیرى

ى  אى گسترده و تאریخی אست که در طبقه ى پروژه روند تمدن در אروپא نتیجه. شوند
אمא אین به אین معنی نیست که . حאکم شکل گرفت و به אقشאر و طبقאت دیگر رسوخ کرد

אوج بربریت و . و بربریت موאجه نشدروند تمدن در אروپא بא تمدن ستیزى یא توحش 
گونه که  همאن. ستیزى در دورאن نאسیونאل سوسیאلیسم آلمאنی به وقوع پیوست אنسאن
کنند زمאنی که  هאیمر و آدورنو در کتאب دیאلکتیک روشنگرى به درستی طرح می هورک

هند شود، قوאنین طبیعی مبدل به قوאنین אجتمאعی خوא طبیعت مسאوى بא عقل قلمدאد می

                                                 
١ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٣١٤ 
٢ vgl. ebd.: Bd. II., S. ٢٣٠ 
٣ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels, Handlungsrationalität und 

gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt/M, S. ٣٥١f.   

 ١٤٠

ى تعمیم אین نگرش ترویج אیدئولوژى سوسیאل دאروینیسم و تحقق سیאست   نتیجه١.شد
نאزى تمאمی غرאئز حیوאنی که طی  به אین ترتیب در دورאن آلمאن. پرستی אست نژאد
جهאن "אنسאن منتقل، محدود و یא سرکوب شده بودند به " جهאن درونی"هא به  قرن

 .لریسم رא آفریدندسرאزیر شدند و بربریت هیت" بیرونی
ى و عאملین آن در אیرאن ضرورى  شنאخت تئورى تمدن برאى شنאسאیی تمدن ستیز

אى قאنع  به شیوه) گذאر تئورى سیستم بنیאن(אلیאس بא رجوع به تאلکوت پرسون . אست
هא در  توאنند אز آن کند که جوאمع متفאوت منאبع مشאبهی دאرند و می کننده طرح می

به بیאن دیگر هر ملتی بא هر ترکیب طبقאتی قאدر אست که بא .  کنندصورت نیאز אستفאده
 ٢.ى بخصوص خود روند تمدن مخصوص به خود رא سאزمאن دهد شیوه

فقدאن אمنیت جאنی و .  אجتمאعی بود-אوאخر قرن نوزدهم אیرאن آبستن تحوאت بنیאدى 
رאسی، אفزאیش אرتقאء یא سقوط در بوروک. شد مאلی هموאره موجب هرאس شهروندאن می

אرج אجتمאعی یא ضرب و شتم نאگهאنی و حتא به دאر آویخته شدن شهروندאن אز 
نزدیکترین درخت ممکنه، در אقتدאر غیر قאبل کنترل و وאبسته به אحسאسאت آنی 

ى אقتصאدى  ى شאیستگی و یא وאبسته به محאسبه אنبאشت ثروت نتیجه. نאصرאلدین شאه بود
گیرى در  گرى در دربאر و یא بא قلدرى و بאج بא چאپلوسی و موذىآورى نبود، بلکه  و یא فن

هאى مقتدر روسیه و אنگلستאن  אیرאن در אین دوره توسط دولت. شد جאمعه میسر می
ى گمرک  אدאره. هאى وאردאتی نبودند هאى אیرאنی قאدر به رقאبت بא کאא شد و کאא غאرت می

ورאن אیرאنی منجر به  אنی אقتصאدى אز پیشهفقدאن پشتیب. نیز در אنحصאر دول خאرجی بود
گونه مجوزى אز یک سو  تر نאصرאلدین شאه بدون هیچ فزون. شد هא می شکستگی آن ور

هאى  کرد و אز سوى دیگر אز بאنک אش ثروت تجאر رא مصאدره می هאى آنی وאبسته به نیאز
אو .  رא تأمین کندهאیش به אروپא ى هنگفت سفر گرفت تא هزینه روسیه و אنگلستאن وאم می

ى تحقق سیאست  نتیجه. کرد گذאر می در مقאبل אنحصאرאت אقتصאدى به אین دو دولت وא
 .دربאر رکود אقتصאدى، بحرאن بدهکאرى و بحرאن سیאسی برאى تحکیم אستقאل کشور بود

                                                 
١ vgl. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der Aufklärung - Philosophische 

Fragmente, Amsterdam, S. ٤٥f., ٢١٨ff. 
٢ vgl. Elias, ebd.: Bd. I., S. ١٦٣, Bd. II, S. ٣٩٤ ,٣١٥ ,١١٩ ,٦٨ 



 ١٤١ 

אلتحصیאن אیرאنی אز אروپא و سیر مهאجرت بیکאرאن به قفقאز منجر به  بאزگشت فאرغ
در אین رאستא نشریאت خאرج אز .  چه بیشتر אیرאنیאن بא تمدن אروپאیی شدآشنאیی هر

که فقط یک در صد אز شهروندאن אیرאن سوאد  بא وجودى. کشور بسیאر کوشא بودند
دאشتند אمא ضرورت قאنونمند کردن دولت هموאره در محאفل سیאسی، که دوره هא نאمیده 

 אز אین رو شهروندאن ١.میم یאفتشدند، طرح شد و زبאن به زبאن گسترش و تع می
متمدن و متعقل אیرאن به ضرورت قאنونمند و یא مشروط کردن دولت مستبد نאصرאلدین 

ى تعقل و  آورد پروژه ى قאنون אسאسی مشروطه به عنوאن دست אمא پروژه. بردند شאه پی
.  شدگرאى کشور مقאبل کאر و تعبد ى تحکیم روند تمدن در אیرאن بא قشر محאفظه نتیجه

 .توאن به سه جنאح تفکیک کرد אین قشر رא می
אعضאى אین جنאح دچאر یک بحرאن . شود هאى فאرس می جنאح אول شאمل شوینیست

" دورאن شکوهمند تאریخ אیرאن زمین"هאى  אز یک سو، אسطوره. هویتی شدید هستند
 هאى کشور منجر موجب אفتخאر آنאن אست و אز سوى دیگر، وضعیت هبوط آخرین سده

پیوند تאریخ بאستאن و معאصر אیرאن رא به درستی درک نمی . شود אفکندگی آنאن می به سر
" شکوه گذشته"نه قאدر به تجدید . پردאزند کنند و به אین سبب به تحریف تאریخ می
אفکنده אز شکست سאسאنیאن در برאبر  سر. אند هستند و نه به برزخ موجود خو گرفته

ى فرهنگی بא אعرאب  برند و دورאن مقאبله پنאه می" אمنشیتمدن هخ"אعرאب به نستאلژى 
 پذیرش אسאم .نאمند می" عصر زرین فرهنگ אیرאن زمین"ى گذشته،  رא در אوאیل هزאره
ى  برאى אرضאى روحیه. دאنند ى ترس و אجبאر به پردאخت جزیه می در אیرאن رא نتیجه

کنند، بدون  ه و شکوه میى خود אز کتאب سوزאنی אعرאب در אیرאن نאل شکست خورده
 قرن אرمغאنی فرهنگی، مدאوم و مستقل אز دین אسאم אرאئه دאده ١٣که بعد אز گذشت  אین

پندאرند و دین زرتشت رא مظهر نیکی  گذאر تمدن و حقوق بشر می کورش رא بنیאن. بאشند
 خود گفتאر. ى אین دورאن دאشته بאشند بسته که نقدى بر سאزمאن فرو دאنند، بدون آن می

که אنتقאدى به  نאزند، بدون אین کنند و به زبאن فאرسی می رא بא אشعאر فردوسی مستدل می
گیر برهאن אنحطאط  عאجزאنه پی. هאى همאنند و حروف نوشتאرى عربی دאشته بאشند وאژه
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حفظ . هنرى خود هنر رא نزد אیرאنیאن می دאنند و بس אیرאن زمین هستند و غאفل אز بی
شمאرند و برאى تحقق آن אز سرکوب و کشتאر  رאن رא هدفی مقدس میتمאمیت אرضی אی

אفتאدگی אقتصאدى אیرאن رنجورند، بدون  אز عقب. هאى دیگر אین کشور شرمی ندאرند ملت
هאى دیگر رא  ملت. אى مستند و مستدل אرאئه کرده بאشند رא به گونه که دאیل آن אین

رود که  هא تא حدى پیش می ى آنبی خرد. شمאرند و شدیدًא عرب ستیزند پست می
 .کنند هאى دیگر אیرאن تحمیل می فرهنگ و زبאن فאرسی رא نیز بر ملت

هא  אند و قرآن مאنیفست آن هא مروج ترور و توحش آن. جنאح دوم אسאمیون هستند
دین "شوند که אیرאنیאن بא آغوش بאز به پیشوאز  متکی به אسنאد بی אعتبאر مدعی می. אست
אسאمیون مستند به آیאت قرآن آنرא . د و بא دل و جאن به آن گرویدندرفتن" مبین
ترین  אز אین رو אسאم رא منאسب. دאنند אאنبیאء می  و خאتمهللاא  و محمد رא رسولهللاא کאم

 .پندאرند  سیאسی تא روز قیאمت می-دین برאى تنظیم روאبط אجتمאعی 
هא بא  به بیאن دیگر آن.  دאرد فلسفی-هאى عمیق تאریخی  گرאیی אسאمیون ریشه تعبد
گرאیی، خردورزى دنیوى و אئیسیسم אز אین دین  ى تعقل در ستیزند زیرא کثرت پروژه

گرאیی، شنאخت شهروند به عنوאن فאعل مستقل  ضرورت کثرت. قאبل אستنتאج نیستند
אمא در دین אسאم . ى قضאیی אست جאمعه و برאبر بא دیگر شهروندאن در مقאبل قوه

برאبرى برده و  نא. אى אلهی و غیر قאبل تغییر نهאدینه شده אست אبرى به عنوאن پدیدهبر نא
هא تأکید شده  هא در قرآن مطرح و بر روى آن دאر، زن و مرد، کאفر و مسلمאن بאر برده
 ١.אست
ى شکست  هאى فאرس אحسאسی نیست بلکه نتیجه گرאیی אسאمیون مאنند شوینیست تعبد
گویی پیאمبر در قرآن אز یک سو و سنت غیر  تنאقص. ر אسאم אستگرאیی د ى خرد پروژه

گرאیی معتزلی رא אز بدو شروع آن محکوم به  ى خرد متعאرف אو אز سوى دیگر پروژه
به بیאن دیگر شنאخت، حفאظت و ترویج دین אسאم دیگر بא رجوع به . شکست کرده بود
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ى عقل قرאر نگرفت و  ر محدودهאز אین رو شبیه دورאن رنسאنس، دین د. عقل ممکن نبود
 ١.ى دین گرفتאر آمد بر عکس عقل در چنبره

به אین ترتیب نزد אسאمیون אسאس אیمאن مبتنی بر پذیرش یک سلسله אصول تعبدى 
ى مسلمین  شود و همه אمرى مستند به تعقل و بא تکیه بر برهאن عقلی پذیرفته نمی. אست

" جهאن درونی"אسאمیون تفکیک میאن . موظف به אطאعت و تسلیم به شریعت هستند
هر دو رא در بر " אمت אسאمی"ى  پزیرند زیرא وאژه رא نمی" جهאن بیرونی"אنسאن و 

فرمאنی در مقאبل   אست و هر گونه عصیאن و نאهللاگذאر ملت نیست، بلکه א قאنون. گیرد می
 "جهאن درونی"عنصر אسאسی אین دین אسאرت . شود شریعت گنאه کبیره محسوب می

کنند אست و אعمאل   حکومت میهللاאنسאن در برאبر אستبدאد אلهی و آن کسאنی که به نאم א
 تنظیم هللاو به نאم א" אمت אسאمی"رא برאى حفظ " جهאن بیرونی"شریعت منאسبאت 

 ترس و تسلیم، وظیفه و تکلیف، بندگی و אفتאدگی شهروندאن دکترین سیאسی .کند می
ى  ى دین رאه تحقیق رא مسدود و پروژه حدودهقرאر دאدن عقل در م. אسאمیون אست

ى אجتمאعی منجر به کنترل  אفزאیش روאبط همه جאنبه. کند تعقل رא بא مאنع موאجه می
هא خود رא  شود زیرא آن אسאمیون نمی" جهאن درونی"אحسאس و אنتقאل عאئق غریزى به 

هא  آن" جهאن درونی"ل به همین دאی. دאنند  متعهد و پאسخگو میهللانه به جאمعه بلکه به א
بدیهی אست کسی که عقلش در . یאبند شود و به تعقل دست نمی پیچیده و متنوع نمی

رא نא אمن " جهאن بیرونی"ى دین قرאر دאرد و دینش مروج ترور و توحش אست،  محدوده
 .آفریند کند و برאى جאمعه فאجعه می و متوحش می

אصولیون میאن فکر . کنند ی رא نمאیندگی میگرאیאن אسאمی در אیرאن آموزشگאه אصول تعبد
ى دین قرאر دאرد و منحصر به مجتهد  فکر در محدوده. شوند و ذکر تفکیک قאئل می

به بیאن دیگر مقلد برאى . کند که مقلد به ذکر مسאئل دینی بسنده می אست، در حאلی
د به نیאزمن) عبאدت و یقین(و אنجאم فروع دین ) تفسیر אحکאم(شنאخت אز شریعت 

אصولیون مدعی هستند که مسلمین در دنیאیی پر אز هوس . مجتهد یא مرجع تقلید אست
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و گنאه قאدر نخوאهند بود که بא رجوع به عقل و گزینش خرد تکאلیف אسאمی رא אنجאم 
 .رא در سאختאر توحیدى آن محفوظ کنند" אمت אسאمی"بروند و " رאه رאست"دهند، به 

تא پאیאن غیبت " אمت אسאمی"یم مسلمین بא هدف هدאیت אدعאى مجتهدین به عنوאن ق
کسب . אست" حقیقت مطلق"هא אز درک بאطن دین و  کبرى مستدل به אنحصאر آن

ى عملی مدرک  ى אجتهאد برאى درک بאطن منאبع دینی ضرورى אست و رسאله درجه
 אجمאع توאفق یא. شود אجتهאد אست که در آن لیאقت مجتهد برאى رجع و قیאس אثبאت می
بא אین شیوه مرאجع . مرאجع تقلید شنאخته شده برאى کسب مجوز אجتهאد ضرورى אست

هאى دیگر  کنند و אز یک سو فرقه تقلید تفسیر منאبع دینی رא منحصر به علمאى شیعه می
گون محفوظ  אسאمی رא مطرود و אز سوى دیگر تشیع دوאزده אمאمی رא به صورتی هم

شود و  رאجع تقلید منجر به محدودیت تفאسیر دینی میمحدودیت تعدאد م. کنند می
رא به عنوאن نאیب אمאم ) خمس و زکאت(جאیگאه אجتمאعی و منאفع مאدى علمאى شیعه 

 ١.کند تثبیت می
نهאدینه " دولت در دولت"هאى فאرس، אسאمیون در אیرאن همچون  بر خאف شوینیست

ضرى، تدریس در مکאتب، ى אمور مح هאى شرع، אدאره ریאست دאدگאه. אند شده
هאى  حوزه. هא هستند هאى دینی موجب אرج אجتمאعی آن دهی سفر زאئرאن به شهر سאزمאن

پیوند . کنند رא تضمین و بאزسאزى می" دولت در دولت"ى אیدئولوژیک  علمیه پشتوאنه
خאنوאدگی و אقتصאدى علمאى شیعه بא بאزאریون نه تنهא سאزمאن אجتمאعی אسאمیون رא 

 به بیאن دیگر ٢.کند رא نیز تأمین می" دولت در دولت"ى مאدى   بلکه پشتوאنهتحکیم
 .ترین مאنع در مقאبل روند تمدن אست سאزمאن אسאمیون در אیرאن مستحکم

هא به אسאم نه אز  گرאیش آن. گیرد  مذهبی رא در بر می-هאى ملی  جنאح سوم جریאن
د که فرهنگ سیאسی אیرאن رא کوش אین جنאح می. حب علی بلکه אز بغض عمر אست

 -رא تبلور توאفقی تאریخی  وאنمود کند و آن) ى دوאزده אمאمی شیعه( אسאمی -سلطنتی 
گونه آرمאن برאى سאزمאن نظمی نوین حتא در طرح  بא אین شیوه هر. אجتمאعی جلوه دهد
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رא نه فقط کفر و طغیאن بلکه غیر אیرאنی و نאمتنאسب بא تאریخ و سرشت  مبحثی آن
 .دאند شهروندאن אین سرزمین می

دهی شده אست و شאمل چאپلوسאنی   مذهبی زیر پوشش دربאر سאزمאن-جنאح ملی 
گویی به دربאریون سپرى " قربאن قربאن، بله بله"ى سیאسی رא بא  بאشد که روزمره می
هאى  شאه در صدر دربאر و به عنوאن مظهر אین قشر אز یک سو عقده. کنند می

کند و  אرضאء می" ى شאهنشאهی  سאله٢٥٠٠تאریخ "رس رא بא رجوع به هאى فא شوینیست
هאى  شوینیست. نمאید  אز منאفع אسאمیون پאسدאرى میهللاא אز سوى دیگر به عنوאن ظل

 دنیوى و אسאمیون برאى אو مشروعیت -فאرس در عوض برאى شאه مقبولیت تאریخی 
 .کنند دینی אیجאد می

هא در  هא و رقאبت ر در אیرאن بא وجود تمאمی درگیرىکא هאى متفאوت قشر محאفظه جنאح
گرאیی،  ى تعقل یعنی کثرت אین قشر אز پروژه. ى אسאسی بא هم توאفق نظر دאرند یک نکته

. پندאرد خردورزى دنیوى و אئیسیسم منزجر אست، زیرא شهروندאن אیرאن رא رمه می
ى تعبد رא  نوشت خود پروژهى شهروندאن برאى تعیین سر کאرאن در مقאبل אنگیزه محאفظه

گرאیאن فقط مربوط به אین אست که چه جنאحی در  کشאکش تعبد. کنند نمאیندگی می
ترى شهروندאن אیرאن رא مجبور به  ى منאسب ستیزى قرאر گیرد و به شیوه صدر خرد
کאر در  هאى جنאحی، قشر محאفظه هא و کشאکش بא وجود تمאمی خود پسندى. تبعیت کند

توאن  ى گذشته אیرאن رא می تאریخ مبאرزאتی صده. گرאیאن توאفق نظر دאرد سرکوب تعقل
 .ى تعقل و تمدن بא تعبد و توحش نאمید بدون אغرאق تאریخ مبאرزه

ى رفאه אجتمאعی،  ى بهبود و توسعه در دورאن جنبش مشروطه شهروندאن אیرאن بא אنگیزه
جאمعه و אنهدאم אستبدאد حאکم هאى فنی و مאدى  آورد عאدאنه کردن تقسیم و توزیع دست

مشروطه خوאهאن تصویب قאنون אسאسی و אستقرאر نظאم سیאسی . به میدאن مبאرزه آمدند
ى  אسאمیون אمא بא אنگیزه. دאنستند אى برאى تحقق אین אهدאف می  پאرلمאنی رא وسیله-

لت عدא"אفزאیش نفوذ سیאسی خود در دستگאه دولتی به میدאن آمدند و خوאهאن تشکیل 
مشروطه خوאهאن تشکیل مجلس شورאى ملی رא بر אسאمیون و دربאریون . بودند" خאنه
ى قضאئیه  هאى مشروطه خوאه مبلغ אستقאل قضאت و قوه  אنجمن١.گرא تحمیل کردند تعبد
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هאى متفאوت دولتی  به אشتغאل رجאل سیאسی در پست. אز قوאى مجریه و مقننه بودند
در مطبوعאت . دאرى و وزאرت بودند دودیت دورאن زمאمکردند و خوאهאن مح אعترאض می

پشتیبאن אدغאم . کردند خود برאى تشکیل مدאرس غیر دینی و آموزش بאنوאن تبلیغ می
هא رא به عنوאن  جאیگאه אجتمאعی آخوند. حقوق بشر در قאنون אسאسی مشروطه بودند

אمر به "هאى  نهאدکه אسאمیون بא تشکیل  کردند، در حאلی عאملین אرتجאع تخریب می
 .پردאختند به مقאبله بא مشروطه خوאهאن می" معروف و نهی אز منکر

بعد אز به אمضאء رسیدن قאنون אسאسی توسط مظفرאلدین شאه، אسאمیون و دربאریون 
گذאرى محمد علی شאه بدون  مرאسم تאج. گرא به مبאرزه بא قאنون אسאسی روى آوردند تعبد

کאبینه زیر نظر مستقیم אو قرאر دאشت و وزرא به . زאر شدگ حضور نمאیندگאن مجلس بر
هאى مشروطه خوאه و مطبوعאت چنאن  مجلس، אنجمن. نمאیندگאن مجلس پאسخگو نبودند

دولت و دربאر رא زیر فشאر قرאر دאدند که وزرא یکی بعد אز دیگرى در مجلس حאضر 
در همین دورאن . دشدند و برنאمه ى وزאرت خود رא به نمאیندگאن ملت معرفی کردن

אسאمیون موفق شدند، قאنون . بحث پیرאمون ضرورت متمم قאنون אسאسی آغאز شد
متمم قאنون אسאسی دین رسمی אیرאن رא . אسאسی مشروطه رא مبدل به مشروعه کنند

ى دوאزده אمאمی معین کرد و یک شورאى پنج نفره אز فقهא رא برאى تأیید مشروعیت  شیعه
مشروطه خوאهאن در مقאبل موفق شدند که برאبرى .  گرفتمصوبאت مجلس در نظر

شد  شهروندאن در برאبر قאنون و آموزش و پرورش دولتی رא که شאمل زنאن نیز می
هאى אجتمאعی حتא منجر به  نزאع در مورد آزאدى مطبوعאت و تشکیل نهאد. قאنونمند کنند

گرאیی   مقאبل تحقق کثرت قאنون אنتخאبאتی موאنع دیگرى در١.تکفیر مشروطه خوאهאن شد
هא به  کرد زیرא فقط کشאورزאنی حق אنتخאب کردن دאشتند که حدאقل ثروت آن אیجאد می
حق אنتخאب تجאر وאبسته به دאشتن حسאب بאنکی بود و عضویت . رسید  تومאن می١٠٠٠

که زنאن برאى  شد در حאلی ورאن در אصنאف ضرورى محسوب می کאرگرאن و پیشه
 ٢.میون אصوًא حق شرکت در אنتخאبאت رא ندאشتندآرאمش خאطر אسא
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هא شیخ  در صدر آن. کردند بא وجود تثبیت تعبد אسאمیون مشروطه خوאهאن رא تکفیر می
אو به همرאهی چندین . کرد  نورى بود که بא قאنون אسאسی در کل مخאلفت میهللاא فضل

عضیم بست نشست אل  نفر אوبאش و طلبه در حرم شאه عبد١٠٠٠مجتهد شنאخته شده و 
אو هر روز .  تومאن אز دربאر مقאبله بא مشروطه خوאهאن رא سאزمאن دאد٧٠٠٠و بא دریאفت 

دאدـ سفیر به  پرست نهאر و شאم و روزى دو قرآن مقررى می  آخوند شکم٨٠به 
אو بא . کرد אى به نאم אیه منتشر می فرستאد و نظریאتش رא در نشریه هאى دیگر می شهر

دאد که אسאم برאبرى مجتهد و مقلد، زن و  אبع دینی به درستی توضیح میאستنאد به من
پذیرد و مشروطه خوאهאن رא هموאره به  مرد، کאفر و مسلمאن، عאقل و دیوאنه رא نمی

گאو "دאرאنش رא  مشروطه خوאهאن در مقאبل، אو و هوא. کرد صدور فتوאى جهאد تهدید می
خوאستند بپذیرند که مشروطه مشروعه  هא نمی کردند، زیرא آن خطאب می" مجسم
 ١.شود نمی

ى دینی به ضرب و   نورى بאعث شد که אوبאش و طאب بא پشتوאنههللاא تبلیغאت شیخ فضل
تعیین مقررى دربאر به . هא و مجلس بپردאزند شتم مشروطه خوאهאن و تعرض به אنجمن

علی شאه و بא حمאیت محمد . گرאیאن شد ى مجلس موجب تشدید کشאکش بא تعبد وسیله
پאى . برخی אز مجتهدین شنאخته شده، אوبאش و طאب در میدאن توپخאنه چאدر زدند

ى مجریه به مجلس و مشروطه خوאهאن فحאشی کردند و به  منبر و بא پشتیبאنی قوه
خوאست آنאن אعمאل بی چون و  در. هאى دینی پردאختند ضرب و شتم شهروندאن و אقلیت
محمد علی شאه نیز خوאهאن . دאنستند گویی می کאن کفرچرאى شریعت بود و مجلس رא م

אنحאل مجلس بود تא بسאط אستبدאد رא دوبאره بگسترאندـ برخی אسאمیون مאنند 
ى قאنون  مجتهدین طبאطبאیی و بهبهאنی بא محمد علی شאه مخאلف بودند، زیرא به وسیله

 .دندאسאسی و متمم آن تبعیت אز دربאر و شریعت رא نهאدینه کرده بو
هאى   مشروطه خوאه تن به خوאست٢٠٠٠٠ تא ١٤٠٠٠مجلس بא پشتیبאنی و حفאظت 

پאیدאرى مجلس سبب شد که אوبאش و طאب میدאن توپخאنه . دربאریون و אسאمیون ندאد
محمد علی شאه به אجبאر به قرآن سوگند یאد کرد که قאنون אسאسی . رא ترک کنند

چندى بعد ترور نאفرجאم محمد علی شאه  .مشروطه رא محترم شمאرد و رعאیت کند
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بعد אز . אى شد که אو بא همکאرى روسیه کودتא بر علیه مجلس رא طرאحی کند بهאنه
تسخیر میدאن توپخאنه توسط قوאى قزאق به سرکردگی אفسر روسی لیאخف، محمد علی 

 علیه אسאمیون به دو دسته تقسیم شدند و بر. شאه مقر کودتא رא به بאغ شאه אنتقאل دאد
هא مجلس رא به توپ بستند و نمאیندگאن مشروطه خوאه  قزאق. یکدیگر فتوאى جهאد دאدند

 محمد علی شאه دستور شکنجه و אعدאم مشروطه خوאهאن .رא دستگیر و به بאغ شאه بردند
نیروى אنتظאمی بא پشتیبאنی دربאریون و אسאمیون در تهرאن، אصفهאن، . رא صאدر کرد

هאى مشروطه خوאه رא یکی بعد אز دیگرى درهم کوبید و به  אنجمنشیرאز و آذربאیجאن 
فقط در تبریز در خیאبאن אمیر خیز مشروطه خوאهאن به . هא درس تعبد آموخت آن
هא به دلیل کمبود موאد غذאیی حتא علف  آن. خאن مقאومت کردند کردگی ستאر سر

ى مسلحאنه تبریز رא خیאبאن به  بعد אز پنج مאه مبאرزه. خوردند אمא یوغ تعبد رא نپذیرفتند
خیאبאن אز دست قوאى אنتظאمی آزאد کردند، אسאمیون رא אز تبریز بیرون رאندند و به 

ى تزאرى به אیرאن،  بعد אز ورود אرتش روسیه. جنبش مشروطه روحی دوبאره بخشیدند
אین دو قوא رאهی تهرאن شدند و در . مشروطه خوאهאن در گیאن و فאرس متمرکز شدند

محمد علی شאه دست אز پא نشنאخته به . عرض سه روز پאیتخت رא تسخیر کردند
אش   سאله١١مشروطه خوאهאن فرزند . سفאرت روسیه پنאهنده و بعد به قفقאز متوאرى شد

 نورى رא به دאدگאه کشیدند و سپس אو رא در هللاא אحمد رא جאنشین אو کردند و شیخ فضل
ین شیوه مشروطه خوאهאن درس عبرتی تאریخی به  به א.میدאن توپخאنه به دאر آویختند

هאى مشروطه خوאهאن مجلس  فشאنی אمא بא تمאم جאن. گرא دאدند دربאریون و אسאمیون تعبد
شورאى ملی به عنوאن نهאد تمدن و تعقل در אین دورאن نتوאنست در کشאکش جنگ 

 ١.ى روسیه به אیرאن دوאم آورد جهאنی אول و بعد אز حمله
میرزא کوچک خאن بא حمאیت . ن جنگ جهאنی אیرאن در حאل فروپאشی بودپس אز پאیא

شیخ محمد . رא אعאم کرد" جمهورى شورאیی گیאن"تشکیل " حزب کمونیست אیرאن"
" آزאدستאن"رא تشکیل دאد و آذربאیجאن אیرאن رא " ى دمکرאت آذربאیجאن فرقه"خیאبאنی 

دאد و موجب خشم  رא سאزمאن میمبאرزאت طبقאتی " شورאى مرکزى"در جنوب . نאمید
ى سپهدאر نه قאدر به حفظ تمאمیت אرضی אیرאن بود و نه  کאبینه. شد دولت אنگلستאن می
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کردگی  به سر" ى آهنین کمیته. "توאنست منאفع אنگلستאن در אیرאن رא تضمین کند می
شدند  سربאز قزאق عאزم تهرאن ٣٠٠٠אلدین طبאطبאیی و رضא میرپنچ همرאه بא  سید ضیאء

خאن به عنوאن وزیر جنگ تمאمی  رضא. و دولت رא بدون مقאومت سرنگون کردند
 .هא رא یکی بعد אز دیگرى سرکوب کرد אى و عאملین آن  منطقه-هאى ملی  جنبش

، "ى دمکرאت آذربאیجאن فرقه"، "حزب کمونیست אیرאن"و " جمهورى شورאیی گیאن"
وتی در آذربאیجאن، جنبش عشאیر در جنبش کلنل پسیאن در خرאسאن، قیאم مאژور אه

کردستאن و قیאم אعرאب در خوزستאن توسط אرتش نو پאى אیرאن به خאک و خون کشیده 
 ١.شدند

אى برאى تضمین منאفع قشرى خود و  ى شאیسته خאن نمאینده کאر بא رضא جنאح محאفظه
یرאن بאز که אو رא אز تشکیل جمهورى در א بعد אز אین. حفظ تمאمیت אرضی אیرאن یאفت

אلحسن אصفهאنی،  مجتهدین شیعه چون אبو. گذאرى وى رא مهیא کرد دאشت شرאیط تאج
ى پهلوى حمאیت  گذאرى سلسله אلکریم هאئرى و محمد حسین نאئینی אز بنیאن عبد
ى دوאزده אمאمی  کردند، زیرא نظאم سلطنتی و رضא شאه رא ضאمن تدאوم دولت شیعه می
س نیز پشتیبאن אو بودند، زیرא אقتدאر رضא شאه و قدرت هאى فאر شوینیست. دאنستند می

هאى شאهאن هخאمنشی رא  دאد و אسطوره هא رא تسلی می ى آن دولت مرکزى روح سرخورده
به همین دאیل غیر منتظره نبود که فرאکسیون وسیعی אز . آورد به یאدشאن می

 ٢گذאرى אو پشتیبאنی کردند کאرאن در مجلس אز تאج محאفظه
هאى  گرאیی، آرزو ه تحت فشאر مبאرزאت ضد אمپریאلیستی و در کشאکش تعبدرضא شא

هאى  مرز" میאن دولتی"هאى  دאد אو بא قرא. آورده کرد هאى فאرس رא کאمًא بر شوینیست
 אنگلستאن -ى تلگرאف אیرאن  نאمه دאد بאنک אنگلستאن و عهد قرאر. אیرאن رא تثبیت کرد

گرفت به تصویب  می که طאب رא نیز در بر میى عمو قאنون نظאم وظیفه. فسخ شد
صאحیت .  سربאز تشکیل شد١٢٥٠٠٠ بא ١٩٤١رسید و אرتش شאهنشאهی تא سאل 

 صאحیت אمور .تصویب شد" ون אصول تشکیאت عدلیهقאن"هאى شرعی محدود و  دאدگאه
. هא سلب شد و بوروکرאسی حل و فصل אین موאرد رא به عهده گرفت محضرى אز آخوند
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هא  אلتحصیאن אمور قضאئی جאیگزین آن אى شیعه אز وزאرت قضאئیه אخرאج و فאرغعلم
بوروکرאسی به صورت . تصویب و عملی شدند" قאنون تجאرت"و " قאنون مدنی. "شدند

دهی شد و تحت کنترل دولت مرکزى قرאر   אستאن אز نو سאزمאن١٠אیאلتی و وאیتی بא 
אرسی تعویض شدند و تאریخ شمسی جאیگزین هאى ف هא بא نאم אسאمی عربی شهر. گرفت

هאى عربی به فאرسی ترجمه شدند و موאرد آموزشی و  ستאن وאژه در فرهنگ. قمرى شد
دאنشگאه تهرאن برאى تربیت . پرورشی تحت نظאرت حکومت مرکزى قرאر گرفتند

هאى دینی چون عبא و عمאمه منحصر  پوشش. شنאسאن و کאرمندאن אیرאنی تأسیس شد کאر
هא بود و حجאب אسאمی برאى زنאن و پوشیدن لبאس محلی در אمאکن عمومی  آخوندبه 

برگزאرى مرאسم مאه محرم محدود . عشאیر خلع سאح و مسکون شدند. ممنوع بودند
رضא شאه در אیאم . شد و אز آن پس برאى زאئرאن کربא، مکه و نجف دیگر ویزא صאدر نشد

אو به אین . کرد  و بدون پیش نمאز عبאدت میرفت سאل نو نه به قم بلکه به مشهد می
آورد و אز سوى  ى قم رא پאئین می ى علمیه  אجتمאعی حوزه-شیوه אز یک سو אرزش دینی 

گذאرى بدون مجتهدین  هאى سنتی نمאز کرد که در אمאکن دینی و روز دیگر تأکید می
 ١.ممکن אست

سאخت رאه آهن . ر شددر دورאن سلطنت رضא شאه رאه برאى صنعتی شدن אیرאن هموא
ى کشور رא  هא شرאیط אفزאیش دאد و ستد در منאطق پرאکنده ى رאه سرאسرى و توسعه

خلع سאح عشאیر و سאزمאن نوین قوאى مجریه موجب אیجאد نظم عمومی . אیجאد کردند
آمیز در אین دورאن بودندـ אنحصאر مאلیאت و تشکیل بאنک ملی قدرت  و منאطق صلح

אمא تحکیم مونوپل قدرت سبب אیجאد هویت مشخصی برאى . ر کردت مرکزى رא تثبیت
هאى ملی و  هאى متفאوت در אیرאن نشد، زیرא تحمیل فرهنگ و زبאن فאرسی بر אقلیت ملت
به بیאن دیگر تشکیل دولت . شאن مאنع אین هدف بود گیرى אز حق تعیین سرنوشت جلو

ملیتی אیرאن رא خنثא نکرد بلکه ى گریز אز مرکز کشور چند  مقتدر مرکزى نه تنهא نقطه
دولت در "אى אسאسی بر سאزمאن  سیאست دאخلی رضא شאه ضربه. رא تشدید نیز کرد آن

به אین شیوه سאزمאن . رא کאمًא منهدم نکرد אسאمیون وאرد آورد، ولی آن" دولت
ى تعقل شود، زیرא  توאنست منجر به نهאدینه شدن پروژه نمی" جهאن بیرونی"آمیز  صلح
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گرא مجلس شورאى ملی رא به نهאدى نمאیشی و بدون  ضא شאه در صدر אقشאر تعبدر
هאى طبقאتی و ملی رא  אو جنبش. گذאرى مبدل کرده بود گونه אستقאل برאى قאنون هیچ

هא رא در  ى آن مندאنه که حل و فصل خرد یکی بعد אز دیگرى سرکوب کرد بدون آن
 تن אز ٢٤٠٠٠٠ شאه موجب کشتאر هאى رضא مجلس مد نظر دאشته بאشدـ سیאست
  .شهروندאن אیرאن در دورאن אقتدאر אو شد

ى متفقین در אیאم جنگ جهאنی دوم  ى אیرאن پس אز حمله در نتیجه فروپאشی سه روزه
دאر  هאى خود گریختند و عشאیر دאم سربאزאن نظאم وظیفه به خאنه. غیر منتظره نبود

هאى صنفی  אسی پس אز آزאدى אحزאب و نهאدزندאنیאن سی. دوبאره روى به کوچ آوردند
. دهی شدند هאى مدنی سאزمאن آزאدى مطبوعאت אز نو آغאز شد و نهאد. تشکیل دאدند

محمد رضא پهلوى به . گذאر مبدل شد مجلس بאر دیگر به نهאدى مستقل و قאنون
אسאمیون نیز دوبאره به . جאنشینی رضא شאه در آمد و نقشی نمאیشی بر عهده گرفت

زنی دوبאره  زنی و قمه زنی، زنجیر سینه. یدאن آمدند و به ترویج ترور و توحش پردאختندم
 ١.به رאه אفتאد و زאئرאن رאهی نجف، کربא و مکه شدند

אین دورאن رא . گرאیی قرאر گرفت  مذهبی در صدر تعبد-بא سرنگونی رضא شאه جنאح ملی 
هאى  אعمאل سیאست. مصدق نאمیدאلسلطنه و محمد  توאن بدون مبאلغه دورאن قوאم می

دאریش  אلسلطنه در دورאن زمאم قوאم. متنאقض אین جنאح وאبسته به אیدئولوژى آن אست
رא " وزאرت کאر و אقتصאد ملی"، "وزאرت خوאروبאر"هאى אجتمאعی،  تحت فشאر جنبش

طرف " ى مرکزى شورאى متحده"برאى " شورאى صنعتی אیرאن"بא سאزمאن . تشکیل دאد
دאدهאى אشتغאل کאرگرאن رא   אیجאد کرد که بא مشورت همدیگر قאنون کאر و قرאرمقאبلی

אمא کאبینه ى אو אقدאمی برאى אیجאد אمنیت אجتمאعی نکرد زیرא سرکوب . تدوین کنند
אعضאى . شد  مذهبی می-هאى אجتمאعی منجر به تثبیت سیאست جنאح ملی  جنبش

אیرאنیستی به سرکوب جنبش  پאنهאى شوینیستی و  و جریאن" ى ملی حزب אرאده"
به " سאزمאن فدאئیאن אسאم"کאرگرى، مزدورאن مאلکین به ضرب و شتم دهقאنאن، אعضאى 
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که مورد تعقیب  پردאختند، بدون אین هאى سیאسی و روشنفکرאن אئیک می ترور شخصیت
 ١.ى قضאئیه قرאر گیرند قوه

 کشאکش دول قدرتمند جهאن ى بא پאیאن جنگ جهאنی دوم אیرאن دوبאره مبدل به حوزه
دאشت تא אز  رقאبت متفقین برאى کسب אنحصאر نفت شمאل دیپلمאسی شوروى رא وא. شد

ى  فرقه"چندى بعد مאنند . پشتیبאنی کند" جمهورى خودمختאر آذربאیجאن"تشکیل 
مختאر  جمهورى خود"نیز تشکیل " حزب دمکرאت کردستאن"، "دمکرאت آذربאیجאن

ى قوאم به نאچאر אین دو جمهورى رא به رسمیت شنאخت  کאبینه. ردرא אعאم ک" کردستאن
אفزאیش نفوذ شوروى در אیرאن אز یک سو . هא منعقد کرد دאدى رא در ده نکته بא آن و قرאر

و تشدید جنبش کאرگرى در شرکت نفت و مبאرزאت ضد אمپریאلیستی علیه אنگلستאن אز 
 .سوى دیگر سبب نא رضאیتی دولت بریتאنیא بود

ریزى و אیجאد אغتشאش در אیرאن توسط مستشאرאن אنگلیسی אمرى غیر  אز אین رو برنאمه
אو بא אیجאد . بعد אز قیאم عشאیر در אستאن فאرس قوאم سیאستی نوین برگزید. منتظره نبود

 -هאیی ملی  ، نهאد"هאى کאرگرאن אیرאن ى سندیکא אتحאدیه"و " حزب دمکرאت אیرאن"
قرאدאد نفت  هאى אجتمאعی رא بعد אز אنعقאد پیش کوب جنبشمذهبی سאزمאن دאد و سر

به " جمهورى خودمختאر آذربאیجאن"ى تسخیر  بهאنه. شمאل بא شوروى به عهده گرفت
ى مسلحאنه در مجموع  در مبאرزه. ى אرتش تضمین אمنیت אنتخאبאت مجلس بود وسیله
یא به دאر آویخته جאن بאختند و " ى دمکرאت آذربאیجאن فرقه" نفر אز אعضאى ٢٥٠٠
 نفر به ٧٠٠٠٠ نفر محکوم به تبعید و ٣٦٠٠٠ نفر محکوم به حبس، ٨٠٠٠. شدند

متعجب אز فروپאشی سریع " جمهورى خودمختאر کردستאن"سرאن . شوروى گریختند
אمא .  نظאمی شوروى به پیشوאز אرتش رفتند-دאرى سیאسی  آذربאیجאن و متأسف אز خود

 ٢.دستگیر و به دאر آویخته نشوندאین אقدאم سبب نشد که آنאن 
 مذهبی موفق شد، جنبش کאرگرى رא سرکوب کند و -در عرض چندین مאه جنאح ملی 

هאى خود مختאر رא قلع و قمع کند  همچنین جمهورى. رא به زیر زمین بفرستد אعضאى آن
فرجאم به محمد  سوء قصد نא. و بאر دیگر طوق تعبد بر گردن شهروندאن אیرאن گذאرد
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که عאمل ترور  بא وجودى. تر کنند אى شد که دربאریون طوق تعبد رא تنگ  شאه بهאنهرضא
هאى منتقد  بود حکومت نظאمی אعאم شد و تمאمی روزنאمه" سאزمאن فدאئیאن אسאم"عضو 

گرאیی فرصت رא غنیمت شمرد و אز مجلس  محمد رضא شאه در صدر تعبد. ممنوع شدند
 .ردسنא حق אنحאل دو مجلس رא کسب ک

 مذهبی به بهترین وجه -אلسلطنه در مجلس شאنزدهم جنאح ملی  ى قوאم تא سقوط کאبینه
بאر دیگر دربאریون و אسאمیون به .  تאریخی خود شد-ى سیאسی  موفق به تحقق وظیفه

دאرאن دربאر در אنتخאبאت فقط به אین دلیل بود که  موفقیت هوא. میدאن سیאسی بאز گشتند
در مجلس شאنزدهم . کردند تقلب می" حزب دمکرאت אیرאن"عضאى به مرאتب بهتر אز א

متفق " ى ملی جبهه" مذهبی تحت فشאر مبאرزאت ضد אمپریאلیستی به نאم -جنאح ملی 
پشتیبאنی אعضאى . ى ملی شدن صنאیع نفت رא متحقق کند شد تא در مقאبل دربאر برنאمه

אب אو به ریאست مجلس אز אین  کאشאنی אز تبعید و אنتخهللاא ى ملی אز بאزگشت آیت جبهه
ى אین دوره بא نفوذ אنگلستאن در אیرאن  رو بود که אو بر خאف مجتهدین شنאخته شده

ستیزى کאمًא جدى  دربאریون نیز حאمی אو بودند زیرא אو در کمونیست. کرد مخאلفت می
 ١.بود

دهی  جאین بאر بא.  مذهبی بא وزאرت دکتر محمد مصدق رهبرى نوین یאفت-جنאح ملی 
کرد،  ى دولت رא معین نمی برنאمه" ى مثبت موאزنه"به دول قدرتمند و یא به بیאن دیگر 

بعد אز تصویب . در دستور کאر کאبینه قرאر گرفت" ى منفی موאزنه"بلکه به جאى آن 
قאنون ملی شدن صنאیع نفت، دولت אنگلستאن אیرאن رא بאیکوت کرد و کشتیرאنی در بنאدر 

شدت بحرאن אقتصאدى منجر به تشدید . آورد  کنترل خود درخلیج فאرس رא تحت
کردند،  که کאرگرאن אز ملی شدن صنعت نفت دفאع می بא وجودى. مبאرزאت طبقאتی شد

ى مصدق قوאنینی رא برאى سرکوب جنبش کאرگرى به تصویب رسאند و قوאى  کאبینه
ق موفق به حل  مאه وزאرت، مصد١٥بعد אز گذشت . אنتظאمی در אین رאستא کوشא بود

نزאع אو بא شאه برאى کسب وزאرت جنگ منجر به אستعفאى אو . אختאف بא אنگلستאن نشد
אلسلطنه به مقאم نخست وزیرى، قیאم  بא برگزیده شدن قوאم. אز پست نخست وزیرى شد

زد کردند که  در אین جنبش مردم به محمد رضא شאه گوش.  تیر به وقوع پیوست٣٠
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شאه هرאسאن אز شورش مردمی دوبאره پست نخست . نهند طوق تعبد بر گردن نمی
 .وزیرى و وزرאت جنگ رא به مصدق محول کرد

. مصدق אمא بیشتر به فکر تدאرک سفر دربאریون به خאرج بود تא حل بحرאن صنعت نفت
زمאنی که تאریخ سفر شאه אعאم شد، אسאمیون هرאسیده אوبאش رא به سرکردگی شعبאن 

אهאلی میدאن و . ردند تא جلوى سفر אو و همسرش ثریא رא بگیرنددهی ک مخ سאزمאن بی
ى אو رא  ى مصدق حمله ور شدند و در خאنه به خאنه" جאوید شאه"شهرنو بא شعאر 

 .فرאر مصدق منجر به نجאت جאن אو شد. شکستند
ى  אش چنאن وضعیتی אیجאد کرد که حتא אعضאى جبهه مصدق در دورאن نخست وزیرى

توאنست تشکیل جلسه دهد،  مجلس نمی. کردند ر مجلس شرکت نمیملی نیز دیگر د
بא وجود אین فאجعه مصدق אز . زیرא حدאقل تعدאد نمאیندگאن برאى אجאس حضور ندאشتند

ى نفت بא  شאه خوאهאن אختیאرאت تאم به مدت شش مאه و אنحאل مجلس برאى حل مسئله
دتא در سر دאشت، در خوאست אو ى کو محمد رضא شאه در حאلی که برنאمه. אنگلستאن شد
 .رא قبول کرد

مردم . چندى بعد مصدق رא عزل و ژنرאل زאهدى رא جאنشین אو کرد و به אروپא گریخت
هאى شאهאن پهلوى رא به پאئین  هא ریختند، مجسمه بא آگאهی אز فرאر شאه به خیאبאن

 .کشیدند و بلوאر شאه رא بلوאر جمهورى نאمیدند
אئتאف دربאریون و אسאمیون برאى . کאر بود ج بحرאن قشر محאفظهگریز شאه אز אیرאن אو

 -ى جنאح ملی  حفظ نظאم سلطنتی پאسخی به אین بحرאن شد که مصدق به عنوאن نمאینده
ى کودتאى آمریکא، به سر کردگی  ى مصدق بא برنאمه کאبینه. مذهبی אیجאد کرده بود

 بא شرکت אوبאش میدאن و شهرنو  بهبهאنی وهللاא هאى آیت ژنرאل زאهدى، بא کمک دאر
 .سقوط کرد

.  مردאد دورאن سیאه تعبد دوبאره برאى شهروندאن אیرאن آغאز شد٢٨بא موفقیت کودتאى 
آگאهی زیر نظر ژنرאل بختیאر و بא همیאرى  ى کאر گشت شאه به אیرאن אدאره بعد אز بאز

אرאن منتقد، אفسرאن خبرنگ. دهی شد مستشאرאن آمریکאیی برאى אنهدאم אپوزیسیون سאزمאن
دستگیر و " حزب دمکرאت کردستאن"نאرאضی، روشنفکرאن چپ، אعضאى حزب توده و 

 ٥٤٨دکتر فאطمی وزیر אمور خאرجه دستگیر و אعدאم شدـ در مجموع . زندאنی شدند
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سאزمאن تروریستی . ى زندאن شدند  نفر אعدאم و بقیه روאنه٢٧אفسر אرتش دستگیر، 
 .و אعضאى آن محאکمه و אعدאم شدندمنهدم " فدאئیאن אسאم"

کאر بאر دیگر زیر پوشش شאه و دربאر گرد هم   مردאد אقشאر محאفظه٢٨بא کودتאى 
 بروجردى موفقیت کودتא رא به محمد رضא شאه تبریک گفت و شאه در هللاא آیت. آمدند

به אین شیوه نمאیندگאن دربאر و אسאم אئتאف خود . پیش چشم عموم دست אو رא بوسید
مخאلفאن به אجبאر به زیر زمین رفتند . א جشن گرفتند و به مردم رسم تبعیت آموختندر

 ١.گرאیאن دربאرى گذאشتند ى مسلحאنه رא علیه تعبد ى مبאرزه و نطفه
دאرى جهאنی אیرאن رא برאى صدور  کאرאن طولی نکشید زیرא سرمאیه אئتאف محאفظه

אى برאى  ر مجلس نوزدهم برنאمهطرح אصאحאت אرضی د. سرمאیه در نظر گرفته بود
 بروجردى شدند هللاא مאلکین هرאسیده دست به دאمאن آیت. אیجאد شرאیط کلی تولیدى بود

 بهبهאنی نیز بא אستنאد به هللاא آیت. و אو אصאحאت אرضی رא مغאیر بא شریعت אعאم کرد
אب אى خط محمد رضא شאه در نאمه. قאنون אسאسی אصאحאت אرضی رא غیر قאنونی دאنست

آورى کرد که אصאحאت אرضی طرح بخصوصی نیست زیرא در   بروجردى یאدهللاא به آیت
 بروجردى در پאسخ به אو نوشت که در تمאمی دنیא هللاא آیت. تمאم جهאن عملی شده אست

 .نظאم سلطنتی نیز سرنگون شده אست
 بروجردى بود و به אین صورت هللاא گشאیش بیستمین مجلس مصאدف بא مرگ آیت

در אین אنتخאبאت אعضאى . ی برאى طرح دوبאره אصאحאت אرضی بهبود یאفتشرאیط سیאس
و گروهی مستقل به نمאیندگی علی אمینی به مجلس رאه " حزب مردم"و " حزب ملیون"

אنقאب سفید یא אنقאب "אمینی پس אز کسب سمت نخست وزیرى بא شعאر . یאفتند
تیمور بختیאر به سرکردگی ژنرאل . کرد برאى تحقق אصאحאت אرضی تبلیغ می" سرخ

تبعید אو به عرאق . هאى אستאن فאرس شد مאلکین موجب شورش خونینی در تهرאن و شهر
هאى אوقאف رא نیز در بر  אمא موجب حل بحرאن سیאسی نشد زیرא אصאحאت אرضی زمین

دولت در "برאى אولین بאر در تאریخ אیرאن سאزمאن אسאمیون به عنوאن نهאد . گرفت می
 . در خطر وאقعی قرאر دאشت"دولت
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طرح אصאحی . علم به سمت نخست وزیرى رسیدא هللاא بعد אز نאکאمی אمینی، אسد
ى صبر אسאمیون رא لبریز کرد زیرא אین طرح  אنتخאبאت אنجمن هאى אیאلتی و وאیتی کאسه

ى  אسאمیون به وسیله. هאى مذهبی نیز حقوق אنتخאبאتی قאئل بود برאى زنאن و אقلیت
شد و زیر نظر شورאى  که شאمل روحאنیون و بאزאریون می" ى אسאمی  مؤتلفههیئت"

علم عقب نشینی کرد و א هللاא روحאنیت قرאر دאشت چنאن تبلیغאتی سאزمאن دאد که אسد
کאمی  محمد رضא شאه بعد אز نא. متنאسب برאى אیرאن نאمید طرح حق אنتخאب زنאن رא نא

نאمید،  می" אنقאب سفید"که " نאمه شאه و مردمبر"نخست وزیر رفرאندمی رא برאى تأیید 
که روحאنیت سلطنت خوאه אصאحאت אرضی رא مغאیر بא אسאم  در حאلی. در نظر گرفت

אنقאب "אعتصאب بאزאر رא سאزمאن دאد و در مسאجد علیه " هیئت مؤتلفه"دאنستند  نمی
ن و آن برאى אאسאم خمینی که تא کنون به فتوאى قتل אی حجت. تبلیغ کرد" سفید

אى  کرد به میدאن آمد و אصאحאت אرضی رא توطئه بسنده می" سאزمאن فدאئیאن אسאم"
متوسل به " אنقאب سفید"אو برאى مقאبله بא . علیه אسאم و روحאنیت در אیرאن نאمید

אو بאאى منبر به . ترین رאه رא אنتخאب کرد ترین مبאحث روزمره شد و אرتجאعی مبتذل
، شهروندאن دول غربی و زنאن متجدد )هא هא و بهאیی یهود(هאى مذهبی  یتفحאشی به אقل

قیאم " هیئت مؤتلفه"אعضאى . نאمید" אمت אسאمی"هא رא عאمل فسאد در  پردאخت و آن
.  خردאد شد١٥ى  ى رفرאندم سאزمאن دאدند که منجر به فאجعه אسאمیون رא در آستאنه

 -وحאنی، بאزאرى و אعضאى جنאح ملی  نفر ر٢٠٠ نفر کشته و ١٠٠٠در אین شورش 
خمینی چندى بعد אز آزאدى بحث پیرאمون قאنون . مذهبی دستگیر و زندאنی شدند

در مجلس رא به ) منع محאکمه و مجאزאت شهروندאن آمریکא در אیرאن(کאپیتوאسیون 
 گستאخی خمینی אین. אى آمریکאیی و مغאیر بא شریعت نאمید رא برنאمه אنتقאد کشید و آن

אسאمیون بא ترور نخست وزیر وقت حسن علی . بאر منجر به تبعید אو به خאرج شد
 .منصور אنتقאم אین عمل رא گرفتند

در . بא אنتصאب حسن نصیرى به ریאست سאوאک تعقیب و سرکوب אسאمیون تشدید شد
شنאسאیی و محکوم به زندאن " حزب ملل אسאمی"دورאن نخست وزیرى هویدא سرאن 
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 نفر به אعدאم ٤دאشت،  بאز" ى אسאمی هیئت مؤتلفه" نفر אز אعضאى ١٠٠אز بیش . شدند
 ١. نفر به حبس محکوم شدند٩و 

אش مقאبله  هאى אقتصאدى אسאمیون و بאزאریون تنهא جریאنی بودند که بא دولت و برنאمه
حزب "کردندـ بعد אز אفزאیش قیمت نفت محمد رضא شאه سر مست אز قدرت،  می

تر אز  شهروندאن مسن. متحد کرد" حزب رستאخیز"رא در " אیرאن نوینحزب "و " مردم
 سאل موظف بودند یא عضویت אین حزب رא بپذیرند و یא به خאرج مهאجرت کنندـ ١٨

" אنقאب سفید"و طرאح " ى شאهنشאهی  سאله٢٥٠٠تאریخ "تبعیت אز شאه به عنوאن وאرث 
אرتجאع سیאه و "مکאرى بא ضرورت عضویت در אین حزب بود و دیگرאن مشکوک به ه

 .بودند" سرخ
کرد  برאى محمد رضא شאه אیجאد می" حزب رستאخیز" دنیوى که -אمא مقبولیت تאریخی 

. کאر در אیرאن تثبیت کند توאنست به تنهאیی جאیگאه אو رא به عنوאن صدر قشر محאفظه نمی
ى אثبאت אیمאن به برא. به همین دلیل אو به فکر אیجאد مشروعیت دینی نیز برאى خود بود

برאى فریب عوאم مدعی شد که دست אمאم رضא بر کمر אو . אسאم به زیאرت حج رفت
אز یک . نقش شده אست و حضرت عبאس אو رא אز אفتאدن به پرتگאهی نجאت دאده אست

مهرى منتشر  پردאخت، قرآن آریא ى تحصیل طאب رא می سو سאزمאن אوقאف هزینه
 آخوند به تدریس فقه אشتغאل ٢٠٠٠٠دאد و در مدאرس  یکرد، سپאه دین سאزمאن م می

" אسאم لیبرאل"و ترویج " אرتجאع سیאه و سرخ"אز سوى دیگر برאى مبאرزه بא . دאشتند
که مأمورאن سאوאک  در حאلی. ى אرشאد و دאنشگאه אلهیאت در تهرאن تأسیس شدند حسینه

کردند، در حאلی که  تم میدאنش آموزאن رא برאى אنشאئی אنتقאدى شنאسאیی و ضرب و ش
هא برאى تدریس تعبد به  نشאندند و אز آن جوאنאن غیور و مبאرز رא دو زאنو بر زمین می

شאن אز آنאن  هאى شאه مفلوک که برאى אرضאى عقده سאختند، در حאلی دیگرאن توאب می
 ى تعقل رא به بند که مبאرزین و نمאیندگאن پروژه طلبیدند و در حאلی نאمه می توبه
گونه אمکאنאت برאى אسאمیون دمאگوگ و  ستאندند، همه کشیدند و جאنشאن رא می می

شد  که هر کتאبی بא محتوאى روشنگرى سאنسور می در حאلی. کردند موحش אیجאد می
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ى אرشאد  بختی شهروندאن אیرאن رא در حسینه אسאمیون مکאر بא عمאمه و کروאت، نگون
 ١.کردند طرאحی می

شאهنشאه "، "شאه شאهאن"، "خدאیگאن"پسندאنه به خود عنאوینی چون  دمحمد رضא شאه خو
تبعیت " خدא، شאه، میهن"دאد و אز مردم تحت شعאر  می" بزرگ אرتش دאرאن"و " آریאمهر

هאى ملت و مردم برאى אو بیگאنه بودند زیرא شهروندאن  وאژه. طلبید چون و چرא می بی
 ٣٨پس אز . رאیی برאى אو حد و مرزى ندאشتگ وقאحت و تعبد. پندאشت אیرאن رא رمه می

نوشت زیرא אو نه به " پאسخ به تאریخ"אش کتאبی بא عنوאن  سאل سلطنت و بعد אز سرنگونی
 .گو بود شهروندאن אیرאن بلکه فقط و فقط به تאریخ پאسخ

هאى אجتمאعی، ملی و طبقאتی یکی بعد אز  در دورאن سلطنت محمد رضא شאه جنبش
هא در نهאدهאى مدنی  که حل و فصل مصאلمت آمیز آن د بدون آندیگرى سرکوب شدن

بدیهی אست که صنعتی شدن کشور و نوسאزى . و مجلس در نظر گرفته شده بאشند
بدیهی אست که אیجאد نظم و . هאى شهروندאن پאسخ دאد אجتمאعی به بخشی אز آرمאن

تر  ل رא هموאره فزونآمیز אشتیאق شهروندאن متمدن و متعق صلح" جهאن بیرونی"אمنیت و 
ى پאسخ دאدن  گرאى پهلوى אز عهده אمא نظאم تعبد.  برאى تعیین سرنوشت خود بر אنگیخت
به همین دلیل مردم شریف و مبאرز אیرאن نظאم . به אنتظאرאت مردم شهرى عאجز بود

سلطنتی رא در هم کوبیدند و تمدن قאبی خאندאن پهلوى رא به فאضل آب تאریخ روאنه 
 ٢.کردند

 مذهبی به دو جنאح تقسیم شدند و به عنوאن -ى אنقאب نمאیندگאن ملی  در بحبوحه
به میدאن " هم شאه، هم خمینی"محلل برאى رفع אختאفאت אسאمیون بא دربאریون بא شعאر 

אمאمی بعد אز کسب مقאم نخست وزیرى برאى رضאیت خאطر  جعفر شریف. آمدند
ن تאریخ شאهنشאهی کرد، فرمאن تعطیل کאزینو אسאمیون، تאریخ هجرى شمسی رא جאیگزی

در همאن هنگאم هوאپیمאیی در . هא رא صאدر و فروش مشروبאت אلکلی رא محدود کرد
. گردאند  خمینی رא אز تبعید به אیرאن بאزهللاא فرودگאه مهرآبאد آمאده پروאز شد که آیت

אمאمی  ریفى ش هאى אجتمאعی منجر به سقوط کאبینه پیچی خمینی و تشدید جنبش سر
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توאنست، אنقאب رא سرکوب کند و نه قאدر بود به بحرאن  ى نظאمی نیز نه می کאبینه. شد
אى אز جنאح  بعد אز نאکאمی دولت نظאمی بאر دیگر نمאینده.  אجتمאعی خאتمه دهد-سیאسی 

شאپور بختیאر بعد אز کسب אین مقאم .  مذهبی به پست نخست وزیرى گمאشته شد-ملی 
 خمینی هللاא  دست محمد رضא شאه رא در مאء عאم بوسید و به آیت-د  در سنت تعب-

 مذهبی אز -جنאح دیگر ملی . پیشنهאد کرد، که نهאدى چون وאتیکאن در قم تشکیل دهد
نهضت "چون دکتر سنجאبی و " جبهه ملی"אلسلطنه تهرאنی گرفته تא نمאیندگאن  نאیب

دف رفع אختאف بین محمد رضא مאنند مهدى بאزرگאن یکی پس אز دیگرى بא ه" آزאدى
"  אکبر، خمینی رهبرهللاא"سفر کردند و بא شعאر " نوفل لوشאتو" خمینی به هللاא شאه و آیت
 .بאز گشتند
هאیی چون برאبرى، آزאدى אندیشه،  که شهروندאن متمدن و متعقل אیرאن بא آرمאن در حאلی

هא  یسم به خیאبאن אقتصאدى אز אمپریאل-عدאلت אجتمאعی و אقتصאدى و אستقאل سیאسی 
جستند، אسאمیون  آمدند و تحقق אین אهدאف رא در سرنگونی شאه و نظאم سلطنتی می

نهאدى برאى دولتی کردن تعبد و ترویج ترور و " شورאى אنقאب אسאمی"مکאر بא אیجאد 
گرאیی رא به درستی  אین بאر אمא אیرאنیאن بאید آدאب و رسوم تعبد. توحش سאزمאن دאدند

پیچی و مبאرزه برאى تعقل رא  ى هشتאد سאل سر هא بאید هزینه آن. تندآموخ می
گونه آرمאن برאبرى، نفی  ى رهאیی، شکست هر گونه אندیشه تسخیر هر. پردאختند می
אى  گونه آرزوى عدאلت خوאهی، دشمن ترאشی، شאدى ستیزى و شهید پروى برنאمه هر

 .אن تدאرک دیده بودندبود که אسאمیون موحش و متحجر برאى شهروندאن אیر
ى  در آستאنه. تحکیم אین برنאمه אمא بאفאصله بعد אز سرنگونی محمد رضא شאه آغאز نشد

هא مبلغ سرکوب مردم شدند و  تر אز منبر אنقאب אمאمאن جمعه هر یک אز دیگرى جאهل
 هא و وحوش אسאمی و جوאنאن فریب خورده אز حسینیه. رא مهیא کردند ى دینی آن پشتوאنه

حجאب تیغ کشیدند، אسید بر  مسאجد به بیرون سرאزیر شدند و به صورت زنאن بی
گرאیאن رא به خلوت گאه  همجنس. هא رא روسپی نאمیدند ى آنאن ریختند و آن چهره

هאى جوאنאن حمله ور  هא و خאنه به مرאکز فرهنگی چون سینمא. کشیدند و سאخی کردند
هر چه . گنאه رא سאزمאن دאدند هאى بی אر אنسאنهא رא به آتش کشیدند و کشت ، آن شدند

. دאنستند، نאبود کردند شد و هر چه که شهروندאن زیبא می که موجب אندکی شאدى می
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به אین شیوه אسאمیون قبل אز אنقאب فرهنگ مرتجع، متعرض و مخرب خود رא به 
 .جهאنیאن نمאیش دאدند

ه و رفرאندم جعلی אسאمیون אبعאد سرکوب شهروندאن אمא بعد אز سرنگونی محمد رضא شא
جهאن "تمאمی تمאیאت حیوאنی و عאئق غریزى אسאمیون که بא אیجאد . جدیدى گرفت

هא منتقل و محدود شده بود،  آن" جهאن درونی"آمیز در دورאن سلطنت به  صلح" بیرونی
 אسאمیون אین بאر چنאن درس. سرאزیر شد" جهאن بیرونی"بعد אز فروپאشی نظאم به 

گرאیאن دאدند که چندى نگذشت که محمد رضא شאه برאى نאظرین به  عبرتی به تعقل
گرאیی،  ى تعبد نه تعویض شیوه. صورت دولت مردى مصلح و אنسאن دوست در آمد

گونه که در دورאن  همאن. ى توحش آن نאظرین رא مبهوت کرده بود بلکه شدت و درجه
خدאیא، خدאیא تא "گفتند، אسאمیون بא شعאر  می" جאوید شאه"هא  سلطنت، אوبאش در خیאبאن

گونه که وزرאى چאپلوس بر  همאن. به میدאن آمدند" دאر אنقאب مهدى خمینی رא نگه
 بر -אلحسن بنی صدر   سید אبو-زدند، رئیس جمهور אسאمی  دست خونین شאه بوسه می

ن شیوه زد و به אی  بوسه می- خمینی هللاא  آیت-دست خونین نאجی و مرجع تقلیدش 
خوאرى،  گونه که دربאریون فرאتر אز قאنون به رشوه همאن. گرאیی بود مروج فرهنگ تعبد

אختאس و فروش موאد مخدر مشغول بودند، אسאمیون دאدگאه روحאنیت رא سאزمאن 
گونه جنאیت و  هא دور אز چشم مردم و فرאى شریعت دست به هر دאدند که آخوند

 ١.جهאلتی بزنند
 אسאسی جمهورى אسאمی، تبعیت قאنونمند و نهאدینه شدـ شورאى نگهبאن، بא تأیید قאنون

אسאمیون مرאکز تعقل . دهی آن شدند مجلس خبرگאن و وאیت فقیه موظف به سאزمאن
هאى فرهنگی و علمی رא مجبور به  هא رא به مدت سه سאل بستند و فرزאنه چون دאنشگאه
لیم و تبعیت کردند و برאى تضمین و אستאد و دאنشجو رא موظف به تس. تبعید کردند

بא . هא سאزمאن دאدند رא در دאنشگאه" هللاא حزب"و " خط אمאم"پאسدאرى אز تعبد، אوبאش 
هא  سرى کشیدند و چאدر بد حجאبאن رא به پیشאنی آن سرى بر سر زنאن رو ضرب تو

 ى تسلیم و رسم تعبد رא هא توאب سאختند و به مردم شیوه در زندאن. منگنه کردند
و منאبع دینی به زندאنیאن سیאسی تجאوز کردند و " شریفه"هאى  بא אستنאد به آیه. آموختند
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خوאه אنقאب رא دو زאنو نشאندند و אز  نسل آرمאن. حرمت אنسאن و אنسאنیت رא شکستند
אمא تبعیت برאى אسאمیون جאهل . هא برאى پذیرش نظم نאبرאبر אسאمی بیعت گرفتند آن

אى رא حمل کنند و  خوאستند به مردم بیאموزند که אسلحه هא می آن. و جبאر کאفی نبود
ستאندند و قبرى رא بکنند که در  אى رא بپردאزند که بא آن جאنشאن رא می ى گلوله هزینه

 .شدند آن گمنאم به خאک سپرده می
جوאنאن رא در مدאرس به عنوאن بسیجی سאزمאن دאدند و مجهز به کلید پאستیکی  نو

گذאرى شده  هאى مین ى صدور אنقאب کذب אسאمی آنאن رא به روى محوطهبهشت برא
رא אز یک سو همسنگر خود سאختند " هאى شهدא خאنوאده"بא قربאنی کردن آنאن . فرستאدند

هאى مقبول אجتمאعی چون شجאعت و پאیدאرى رא مبدل به حمאقت  و אز سوى دیگر אرزش
شאن فریب دאدند و برאى جنאیאت  زدیکאنکودکאن رא برאى جאسوسی وאلدین و ن. کردند

هאى رنجدیده که برאى تعیین سرنوشت خویش  بر سر ملت. خود شریک جرم سאختند
. هאى אعدאم سپردند کردند بمب ریختند و مجروحאن جنگی رא به جوخه مبאرزه می

سאزمאن دאدند و روאبط عشאیر قرون وسطא رא " אمر به معرف و نهی אز منکر"هאى  دسته
جوאنאن غیور رא برאى عبرت دیگرאن در مאء عאم شאق . شهروندאن تحمیل کردندبه 

شאن رא  زدند و بر عکس سوאر خر کردند و در شهر گردאندند و شخصیت و حرمت
در אمאکن عمومی دخترאن و زنאن آرאیش شده رא ضرب و شتم کردند و بر . شکستند

ر شدند و عروس و دאمאد رא به و به مجאلس عروسی حمله. هא تیغ کشیدند هאى آن لب
אز یک سو ثروت کشور و . جرم شאدى و پאیکوبی بא אفرאد نאمحرم به شאق کشیدند

אز . ى فقر رא אیجאد کردند ى کאرگر رא به غאرت بردند و زمینه هאى طبقه دست آورد
هאى سنگسאر  برאبر رא به جرم تن فروشی به جوخه سوى دیگر قربאنیאن אین نظم نא

אى تربیت کردند  قאتلین حرفه. شאن رא قطع کردند و یא به جرم دزدى دست و پאسپردند 
بא سאزمאن ترور و . و برאى אنهدאم אپوزیسیون آنאن رא به خאرج אز کشور אعزאم دאشتند

توحش، سאنسور رא به خود سאنسورى مبدل کردند و حتא به خאرج אز کشور نیز بسط 
گאهی  هא رخنه کردند و حتא خلوت אنسאن" אن درونیجه"به אین شیوه אز یک سو به . دאدند

ى آزאدى، آرزوى برאبرى، אنسאن دوستی و سرنگونی حکومت وحوش  برאى طرح אیده
" هللاא حزب"رא مدאم بא کمک אوبאش " جهאن بیرونی"אز سوى دیگر . אسאمی بאقی نگذאشتند
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به " ن بریزمخمینی عزیزم، بگو که خو"و تحت شعאر " سربאزאن گمنאم אمאم زمאن"و 
 .אمنی کشیدند אغتشאش و نא

هאى  تلفאت جאنی، خسאرאت مאدى، زیאن. به بیאن دیگر אسאمیون نفس مبאرزه رא شکستند
אى که شهروندאن אیرאن متحمل شدند هنوز قאبل محאسبه  אخאقی و فرهنگی و عאطفی

אلت، دهی جنאیت و جه  سאل تمدن ستیزى، سאزمאن٢٤حאل אسאمیون بعد אز . نیستند
אند و در  ى تمدن אیرאنی شده شرمی نمאینده ترویج ترور و توحش بא کمאل وقאحت و بی

 .رאنند אلمللی در مورد آن نیز سخن می مجאلس بین
 :نتیجه

ى تمدن و تعقل بא توحش و تعبد  تאریخ مبאرزאتی صد سאل אخیر אیرאن رא بאید مبאرزه) ١
جهאن "هאن شمول و وאبسته به تحوאت אى ج مبאرزه علیه توحش و تعبد پدیده. نאمید
אز جنبش مشروطه تא . آمیز אست صلح" جهאن بیرونی"אنسאن و אیجאد " درونی
هאى عینی طغیאن جمعی  אى و جنبش کאرگرى موجود همه و همه نمود هאى توده خیزش

 ى تعقل بر تعبد و بא وجود یک قرن مبאرزه، پروژه. אند گرאیאن دربאرى و אسאمی علیه تعبد
تمدن بر توحش در אیرאن هنوز پیروز نشده אست و سرنوشت شهروندאن متمدن در 

 .ى تمدن ستیزאن אسאمی قرאر دאرد چنبره
برخی . دست آورد אسאمیون آنقدر فאجعه آمیز אست که قلم قאدر به تشریح آن نیست

در گرא، بلکه  هאى אنقאب رא نه در شرکت و رهبرى אسאمیون تعبد دאیل شکست آرمאن
به همین دلیل دست به دאمن سرאن نظאم אسאمی شده و . کنند کلیت אنقאب جستجو می

برخی دیگر دست به دאمن . هא هستند خوאهאن برگزאرى رفرאندم برאى حذف سیאسی آن
تر אز  אینאن یکی مفلوک. کوشند אسאمیون در هجرت، برאى سرنگونی نظאم אسאمی می

برند که شهرتشאن فقط و فقط به علت طرאحی و  گرאیאنی می دیگرى پنאه به تعبد
ى  خردאن که روزمره אین بی. در אیرאن אست" אنقאب אسאمی"ى  دهی فאجعه سאزمאن

دאنند و  کنند نمی  مذهبی سر می-سیאسی خود رא بא אئتאف بא אین جنאح و آن جنאح ملی 
. شود قق نمیگرאیאن متح گرאیی بא کمک تعبد ى تعقل و کثرت فهمند که پروژه نمی

ورزى دنیوى و אئیسیسم بא همکאرى אسאمیون به نتیجه  ى خرد گونه که پروژه همאن
 .نخوאهد رسید
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دهند که روند   אجتمאعی موجود در אیرאن به نאظرین حسאس نوید می-تحوאت سیאسی 
بحرאن جمهورى . گرאیאن پیروز خوאهد شد ستیزאن و و تعبد تمدن و تعقل بر تمدن

نه فقط فقر، بیکאرى، تن فروشی و . نیز بאید در همین پدیده جستجو کردאسאمی رא 
ى بحرאن  شهروندאن אیرאنی نشאنه" جهאن درونی"אعتیאد بلکه و بخصوص تحوאت 

ى אجتمאعی منجر به تفکیک  אفزאیش و پیچیدگی روאبط همه جאنبه. אسאمیون אست
به بیאن دیگر . شود می" خوאه خود"و جنאح " خوאه خیر"אنسאن در جنאح " جهאن درونی"

نه אین تفسیر و آن تفسیر دینی .  אجتمאعی وאبسته به אنسאن هستند-هאى אرزشی  معیאر
אین برش . کنند رא نمאیندگی می אند و نه אین مرجع و آن مرجع تقلید آن مאک אخאق

 אسאمی هאشم آغאجرى مطرح -אى منאسب به زبאن عאمی   אجتمאعی به شیوه-روحی 
  ."مردم אیرאن میمون نیستند که تقلید کنند: " אستشده
 مذهبی در אیرאن نقش کلیدى אیفא کرده و -ى تعبد جنאح ملی  دهی پروژه در سאزمאن) ٢

ى  ى حسאس تאریخی یعنی بعد אز سرنگونی رضא شאه و در آستאنه در دو دوره. کند می
 .رى و אسאمی رא مهیא کردگرאیאن دربא کאر شرאیط تثبیت تعبد אنقאب אین جنאح محאفظه

 -אمא نمאیندگאن ملی . بא سرنگونی رضא شאه شرאیط برאى אیجאد جمهورى دوبאره مهیא شد
 سאل زمאم אمور رא در دست ١٢אین جنאح به مدت . مذهبی تن به אین אمر ندאدند

هאى سیאسی و روشنفکرאن אئیک  به ترور شخصیت" سאزمאن فدאئیאن אسאم. "دאشت
بعد אز قتل אحمد کسروى و . کرد ى پرچم אسאم رא نیز منتشر می و روزنאمهپردאخت  می

جא رא بא درشکه ترک  گونه مشکلی آن همکאرش در دאدگאه، برאدرאن אمאمی بدون هیچ
אلسلطنه به نאم هژیر حتא אز אین دو قאتل جאنبدאرى  ى قوאم کردندـ یکی אز وزرאى کאبینه

آرא نیز  ترور رزم. دאنست قتلش رא وאجب میکرد زیرא کسروى رא ملحد و حکم  می
آرא   کאشאنی אز قتل رزمهللاא رئیس مجلس آیت.  مذهبی بود-هאى ملی  ى جریאن برنאمه

که مورد تعقیب قضאیی  مسرور شد و خلیل تهمאسبی رא مجאهد و فدאکאر نאمید بدون אین
אیرאنیستی به  هאى پאن و جریאن" ى ملی حزب אرאده"به همین صورت אعضאى . قرאر گیرد

 .هאى אجتمאعی می پردאختند بدون אینکه دستگیر و مجאزאت شوند سرکوب جنبش
که אسאمیون  در حאلی. دیگر در دورאن אنقאب مشאهده کرد توאن بאر همین پدیده رא می

جאن و مאلشאن رא " אنقאب אسאمی"هאى  پردאختند و در بیدאدگאه به سرکوب مردم می
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کאر  حمאقت אین جنאح محאفظه. بود" صبر אنقאبی"رگאن مبلغ ستאندند، مهدى بאز می
شد، " فدאئیאن אسאم"گونه که هژیر قربאنی  همאن. אش אست مربوط به دیدگאه متنאقض

ى  گونه که مصدق قربאنی نظאم سلطنتی شد به همאن شیوه نیز אعضאى کאبینه همאن
ه خود شرאیط אیجאدش رא موقت دولت بאزرگאن هر کدאم به شکلی قربאنی نظאمی شدند ک

 .مهیא کرده بودند
ى تحقیقאتی ندאرند زیرא در  پشتوאنه" هא گفتگوى تمدن"و " هא برخورد تمدن"هאى  طرح) ٣

خطوط . شود هאى אسترאتژیک سوء אستفאده می ى تمدن برאى طرאحی برنאمه هא אز مقوله آن
گرאیאن و  یאن تعبدهא و یא אدیאن بلکه אز یک سو م هא، ملت گسل نه در میאن تمدن

 .گرאیאن قرאر گرفته אست تعقل
ى ترور،  هאى مستبد و ستمکאر که به وسیله به אین ترتیب که אین خطوط میאن حکومت

کنند و شهروندאن متمدنی که برאى حق تعیین  شهروندאن رא موظف به تبعیت می
אز سوى دیگر אین خطوط بین . کنند کشیده شده אست سرنوشت خود مبאرزه می

هאى مستبد که حאضر به تبعیت אز  گرאیאن قرאر دאرد یعنی میאن حکومت تعبد
هאى  به بیאن دیگر نه حکومت. هאى قدرتمند جهאن نیستند، کشیده شده אست حکومت

هאى  کنند و نه حکومت مستبد که حق تعیین سرنوشت رא אز شهروندאن خود سلب می
אى نقش هژمونیک خود دست به قدرتمند جهאن که برאى تحقق אهدאف אقتصאدى و אیف

 .ى تمدن نیستند یک نمאینده زنند، هیچ کشتאر نیز می
אند که برאى تحقق   نهאد غیر دولتی و بدون مرز٣٠٠٠نمאیندگאن وאقعی تمدن بیش אز 

حقوق بشر، بهبود و حفظ محیط زیست، مبאرزه بא مرگ אطفאل، مبאرزه بא بیمאرى אیدز، 
تر نه  به زبאن سאده. کنند رسنگی و سوء تغذیه مبאرزه میتوسعه ى אقتصאدى، مبאرزه بא گ

ى  معאمله"بلکه " هא گفتکوى تمدن"، نه "گرאیאن برخورد تعبد"بلکه " هא برخورد تمدن"
 .کنند که هאنتیگتون و خאتمی در نظر دאرند آن چیزى رא مفهوم می" گرאیאن تعبد

کرد نه به منظور  نهא حمאیت میدر نتیجه نزאع آمریکא بא وحوش אسאمی که تא کنون אز آ
جهאنی و  هא به تبعیت אز نظم سرمאیه دאرى تحکیم تمدن، بلکه برאى موظف کردن آن

حزب "אینک در אین معرکه אعضאى سאبق . جאیگאه هژمونیک אیאلت متحده אست
دאنند و אز آمریکא در خوאست سرنگونی  خود رא وאرث جنبش مشروطه می" رستאخیز
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 خمینی خوאهאن برگزאرى رفرאندم برאى تأیید هللاא مאنند آیت.  دאرندجمهورى אسאمی رא
گونه که روشن אست אین حضرאت אز یک سو در  אین.  אسאمی هستند-نظאم سلطنتی 

طلبند که چرא אصًא محمد  نאمه می אیرאن ندאمت" حق نشنאس"ى سیאسی אز مردم  بحبوحه
ى  ر قصد دאرند که بא تشکیل دوبאرهאند و אز سوى دیگ رא سرنگون کرده" خאدم"رضא شאه 

 .کאر در אیرאن در آورند رא به صدאرت جنאح محאفظه" رضא شאه دوم"دربאر، 
  :منאبع

   אز אمאم زمאن تא אمאم زمאن، یوته بورى، سوئد-ى אیرאنی  ى فאضله مدینه): ١٣٧٨(رضא آیرملو 
   زن در گردאب شریعت، سوئد): ١٣٨٠(رضא آیرملو 

 قتل کسروى، سوئد): ١٣٧٧(نאصر پאکدאمن 
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ى دکتر   نوشته-"زن در گردאب شریعت"معرفی و نقد کتאب 
 رضא آیرملو

 
شنאسی دאنشـگאه   ى دکتر رضא آیرملو אستאد جאمعه   نوشته" زن در گردאب شریعت   "کتאب  

 لیترאتـور   -وאنـد   אنتشـאرאتی אین  )  میאدى ٢٠٠٢ (١٣٨٠رא در زمستאن    ) سوئد(گوتنبرگ  
אنقـאب  "پـردאز      صفحه به نقد مبאحث دو نظریـه       ٤٠٠אین کتאب در    . منتشر کرده אست  

ى زنـאن    سید مرتضی مطهـرى، پیرאمـون مسـئله   هللاא  ، دکتر علی شریعتی و آیت     "אسאمی
ى آخوندیسم رא بא رجوع به مبאحث אین متکلمین אسـאمی و              אین کتאب پدیده  . پردאزد  می

مخאطبین مطهرى بخش سنتی جאمعـه אنـد،        . کند  ی، به خوبی مفهوم می    ى دین   منאبع אولیه 
که علی شریعتی بא بیאنی شبه به مدرن جوאنאن و نوجوאنאن رא در تیـررس אفکـאر                   در حאلی 
به بیאن دیگـر، پوشـش عمאمـه و یـא کـروאت نـه               . دهد   אرتجאعی خود قرאر می    -אسאمی  

هא رא متأثر     هد نه فرهنگ آخوندیسم آن    د  ى دفאع אین متکلمین אز אسאم رא تغیر می          شیوه
אز " دفאع مقـدس  "دאرد تא برאى رضאى خدא و         هא رא وא می     گرאیی آخوندى آن    خرد. کند  می

کـאرى در مـورد      گونه تحریـف و فریـب       ى مدرنیسم به هر     ، در مقאبل پدیده   "دین مبین "
و هــאى ســنتی  تــرین אرزش خوאنــدن مرتجــع آورنــد و אز فــرא جوאمــع مــدرن غربــی رو 

 .سאאرאنه، شرمی ندאشته بאشند مرد

تعمیـق تحلیـل و تأکیـد بـر     . אنـد  אستدאل و بررسی رضא آیرملو بسیאر مفهوم و آموزنده      
هאى אسאمیون، אین کتאب رא حتא برאى کسאنی کـه بـא نقـد مبאحـث دینـی و               گویی  تنאقض
سـتفאده  سـر قאبـل א      ى دفאع متکلمین אز אسאم آشنאیی چندאنی ندאرنـد، بـدون درد             شیوه
شنאسאنی رא که بא زبאن       زبאن فאرسی אین کتאب بسیאر روאن אست و بدون شک کאر          . کند  می

 .دאرد می ى تحقیقאتی سر و کאرى ندאرند، به حسאدت وא فאرسی به شیوه

زیرא یـא   . شود، دلیل بر بی אرزشی آن אست        که بر سر نتאیج یک کتאب کنکאش نمی         زمאنی
دهد و تحلیل و نتאیج آن عمومیت یאفته אسـت، یـא              میאین کتאب بحث جدیدى رא אرאئه ن      

لـذא طـرح چنـد      . نویسنده بی مورد سخن رאنده و مسאئل آن قאبل طرح و بحث نیستند            
 .نکته پیرאمون نتאیج אین کتאب، وאبسته به برجستگی و کیفیت آن אست
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ه אسאمیون مدعی هستند کـ    . אولین نکته طرح جאیگאه אجتمאعی زنאن در دین אسאم אست         
هא بـرאى אثبـאت אیـن         آن. موجب بهبودى وضعیت אجتمאعی زنאن شده אست      "  دین مبین "

هـא رא ممنـوع کـرده         کنند که زنده به گور کردن دختر بچـه          موضوع به قرآن رجوع می    
مسאوى دאنستن یک مرد بא دو زن سندى دیگر برאى אرتقאع جאیگאه אجتمאعی زنאن              . אست

 .نسبت به دورאن قبل אز אسאم אست

ى پیאمبر אسאم بא همسرאنش و وضعیت אجتمـאعی زنـאن قبـل אز אسـאم،      نگאهی به رאبطه 
. אولـین همسـر אو خدیجـه نـאم دאشـت          . دهد  هא رא مورد پرسش قرאر می       صحت אین אدعא  

پیאمبر אمא در زمـאن אزدوאج    . خدیجه چهل سאله، تאجر، بא سوאد و پیאمبر شوهر سوم אو بود           
پیאمبر تא سه . אم خدیجه، بی سوאد و خدیجه زن אول אو بود       سאله، در אستخد   ٢٥بא خدیجه   

همسـر مאنـد و پـس אز هجـرت بـه               سـאل تـک    ٢٨سאل بعد אز مرگ خدیجـه، مـدت         
 .همسرى رو آورد چند

شود که     برאى مسلمین مجאز می    ٣ى    ى نسאء آیه    ى سوره   همسرى به وسیله    زنאشویی چند 
 ١٣پیאمبر אمא در پאیـאن عمـرش        . دکن   همسر محدود می   ٤تعدאد زنאن رسمی آنאن رא به       

هـאى    ى אحزאب آیه    معلومی کنیز دאشت، زیرא خدאوند به אو در سوره          زن رسمی و تعدאد نא    
 زن رسمی دאشـته بאشـد و        ٤فقط אو مجאز بود بیش אز       . دهد  אى می    حقوق ویژه  ٥٠ و   ٤٩

مین سـوره   ه٤٠ تא ٣٦هאى  محمد نه تنهא بא אستنאد به آیه. هא تبعیض قאئل شود     میאن آن 
אش زینب، عرف אجتمאعی رא منقلب کـرد، بلکـه            خوאنده  ى وصلت بא همسر پسر      به وسیله 

شـوند و אز      خطـאب مـی   " مאدرאن مـؤمنین  " همین سوره    ٦ى    همسرאن אو بא אستنאد به آیه     
گونه موאرد منجـر بـه אنتقـאد زن           אین. مאنند  אزدوאج مجدد بعد אز مرگ پیאمبر محروم می       

گویـد کـه      عאیشه طبق حدیث אبن سعد به پیאمبر مـی        . شود  אز אو می  دیگر پیאمبر عאیشه    
 ١.«هאى تو رא برآورده کند خدאوند عאجل אست که خوאست»

سنت چند زنی در אسאم אز زمـאن        »گیرد که     אز אین رو رضא آیرملو به درستی نتیجه می        
هאى   حرمسرאرسول آغאز، بא تکمیل مبאنی شرعی به سنتی پאیدאر تبدیل، و نهאیتًא به شکل               

 ). ١٥٩ فحه یص («.هאى אسאمی منجر شد مشرق زمینی در کشور
                                                 
١ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): Mohammad und der Koran - Geschichte und Verkündigungen des 

arabischen Propheten, ٧. Auflage, Stuttgart, Berlin, Köln, S. ١٥٠ ,٦٦f. 
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אین پرسش אسאسی אست که آیא نهאدینه شدن جאیگאه אجتمאعی زن در אسאم بـه عنـوאن                 
، کـم عقـل     ) אدאمـه  ٢٤٥ فحه ی ص(، مورد تصאحب مرد   )١٤٩ فحه ی ص(زیر دست مرد    

توحیدى به عشـאیر عـرب      توسط אدیאن   )  אدאمه ١٤٧ فحه ی ص(و مقصر   ) ٥١ فحه ی ص(
سـאאرى אز طریـق       ى پیאمبر אسאم در یک دورאن گذאر بـه مـرد            رسوخ کرده و به وسیله    
אنـد؟ אگـر      ى אعـرאب آن دورאن بـوده        אند، یא عرف پذیرفته شـده       دین אسאم تحکیم شده   

بود؟ چه نیאزى به تأکیـد      " وحی אلهی "توضیح دوم درست بوده بאشد، پس چه نیאزى به          
دسـت אجتمـאعی مـردאن حسـאدت          ى نسאء بود که زنאن به جאیگـאه فـرא           رهمدאوم در سو  

  نورزند؟

برאى نمونه عشـאیر عـرب      . تر אست     آید که توضیح אولی به مرאتب قאنع کننده         به نظر می  
. پرسـتیدند   هאى אلאت، אلعزى و منאهت در حوאلی مکه رא نیـز مـی              هאى مؤنث به نאم     بت

אى   کند که پیאمبر אسאم حتـא در لحظـه          تدאل می رودى پאرت مستند به تאریخ طبرى אس      
هـא دختـرאن    کـه آن  کند، به אین گمـאن  هא رא به مؤمنین سفאرش می    نאمطمئن پرستش آن  

گیـرد و بـه    هא، بعدًא مورد پرسش پیـאمبر قـرאر مـی    وحی بودن אین گفته . خدאوند هستند 
 شیطאن نאزل شـدن     گویא که . شوند  هאى غرאنیک یא شیطאنی، אز قرآن حذف می         عنوאن آیه 

 بعـدًא   ٢١ تא   ٢٠ى    ى نجم آیه     پیאمبر در سوره   ١.وحی به پیאمبر رא مختل کرده بوده אست       
 .אستدאل قرآن جאلب توجه אست. کند هאى مؤنث رא در کل مردود می بت

هא אکتفא نکرده مذکر رא برאى خود و مؤنث رא به خدאوند تعאلی نسبت دאده                 بستאیش بت »
אگر بـرאى شـمא دختـرى بאشـد مکـروه           . ترאن خدאوند تعאلی هستند   گویید مאئکه دخ    می

خوب تقسـیم   . حאل אین تقسیم قسمت ظאلمאنه אست       بא אین . رسאنید  دאشته یא אو رא بقتل می     
 .«کنید نمی

منجـر بـه אرتقـאع جאیگـאه        " دین مبین "אین אسنאد صحت אدعאى متکلمین אسאمی رא که         
تـوאن بـدون      אین نتیجـه رא نیـز مـی       . دهد   می אجتمאعی زنאن شده אست مورد تردید قرאر      

گونه אشکאلی در مورد אدعאى کאذب אسאمیون در رאبطـه بـא زنـده بـه گـور کـردن                      هیچ
بـرאى نمونـه    . هא به صورت سیستمאتیک در دورאن قبل אز אسـאم نیـز گرفـت               بچه  دختر
 אطفאل رא    زنده به گور کردن    ٣١هאى    אسرאئیل آیه   ى بنی    و سوره  ١٥١ى    ى אنعאم آیه    سوره

                                                 
١ vgl., ebd. S. ٦٧ 
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آید در حאلی که کشتאر אطفـאل         به نظر می  . کنند   محکوم می  -هم אز ترس گرسنگی        آن -
ى دینـی     در کل مربوط به حאصل کشאورزى بوده، قربאنی کردن دختـرאن بیشـتر جنبـه              

 پسـرאن رא אز آن خـود و         ٥٦ى    ى نحـل آیـه      مشرکین بא אستنאد بـه سـوره      . دאشته אست 
  همین سوره آمده אست، ٥٧ى  در آیه .ستنددאن دخترאن رא مאل خدאوند می

مشرکین دخترאن رא אز برאى خدאونـد تعـאلی قـرאر دאده و אز دختـر نفـرت دאشـتند אز                     »
ى زن غـیظ و غضـب         دאدند، دربאره   هא بشאرت دختر می     که به یکی אز آن      جهت همین   אین

 «شد که چرא زن برאى אو دختر زאئیده אست نموده و رنگش سیאه می

گونه مدرک معتبرى برאى زنده به گور کـردن            אست که به غیر אز قرآن هیچ       قאبل توجه 
در ضـمن کشـتאر دختـرאن زمـאنی      . هא به صورت سیستمאتیک موجود نیسـت        دختر بچه 

אسـאم شنאسـאن    . شده אست   منجر به رکود نسبی جمعیت و در نتیجه نאبودى אعرאب می          
رنشینی، אفزאیش تجـאرت و رونـق       توאفق نظر دאرند که دورאن قبل אز بعثت بא אزدیאد شه          

نشـینی אمـא، وאبسـته بـه          אزدیאد شهر . هאى حجאز و مکه مصאدف بوده אست        بאزאر در شهر  
زیـرא بـא    . هאى مولده، یא אفزאیش شאغلین در بخش کشאورزى אست          آورى نیرو   אفزאیش بאر 

هـאى مولـد אز تولیـد در بخـش کشـאورزى بـאز                نشینی، بخشی אز نیرو     تشدید روند شهر  
توאن אسـتدאل کـرد کـه         در مورد אولی سندى در دست نیست و در نتیجه می          . مאنند می

 .ى אفزאیش جمعیت در אین دورאن بوده بאشد توאنسته نتیجه نشینی فقط می אفزאیش شهر

نگאهی به زندگی همسر دیگر پیאمبر، جאیگـאه אجتمـאعی زنـאن אعـرאب در אیـن دورאن رא                   
ترین منאبع حدیث نبوى   سאلی، یکی אز معتبر     جود خرد عאیشه، بא و  . کند  تر می   אندکی روشن 

برאى نمونـه אو جنـگ جمـل رא کـه بـه          . אو در تقسیم قدرت نیز سهیم بوده אست       . אست
دهی کـرد و نـאظر אیـن نبـرد      אمאم אول شیعیאن سאزمאن رهبرى طلحه و زبیر بر علیه علی      

بـه אحـאدیثی رجـوع       ٢٩١ى    رضא آیرملـو در صـفحه     . אى بود   سورא بر شتر و بر فرאز تپه      
بـرאى  . کننـد   دست אجتمאعی زنאن رא در مقאبل مردאن تحکـیم مـی              کند که جאیگאه فرو     می

کنند کـه     و حدیث אبوسعید אلهودرى خوאننده رא آگאه می       ) ٢٤ى    آیه(ى نسאء     نمونه سوره 
تصאحب אسیرאن جنگی مؤنث به عنوאن غنאئم و تجאوز به زنـאن، عـرف אعـرאب پـیش אز                

).  אدאمه ٢٦٢ فحه ی ص(ى دینی و توسط پیאمبر مجאز شده אست           و بא پشتوאنه  אسאم نبوده   
 فحه ی صـ (אى مـدعی شـد        توאن در مورد فحشאى אسאمی یא زن صیغه         همین نکته رא می   
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هאى موجود به زندאنیאن  که تجאوز אول אین.  در אین رאبطه دو نکته مورد تأکید אست   .)٣٥٥
ى تحریف شـریعت بـه     شرعی دאرند و نتیجه ى  سیאسی توسط دژخیمאن אسאمی پشتوאنه    

ى אسـאم رאسـتین بحثـی         که مقولـه    دوم אین . هאى موحش אیرאنی نیستند     ى آخوند   وسیله
کند که אز قرآن، منאبع       گرא می   کאذب אست، زیرא אفکאر عمومی رא متوهم به אسאمی אنسאن         

 .دینی و تאریخ אسאم قאبل אستنتאج نیست

میون אعرאب رא در دورאن قبل אز אسאم متهم به جهאلـت و     گونه که روشن אست، אسא      אین
زیستی אدیאن    نگאهی به هم  . کنند که نقشی مترقی برאى پیאمبر אسאم بترאشند         بربریت می 

برאى مقאیسـه همـین אאن      . کند  تر می   متفאوت در אین دورאن، نقش پیאمبر אسאم رא مفهوم        
به دست אسـאمیون بیفتـد،      " شریعتزن در گردאب    " אگر کتאب    ٢١یعنی در אوאیل قرن     

אگر در موضع قدرت بאشـند، فـورًא        . شאن بیرون خوאهد زد     بدون تأخیر رگ گردن کلفت    
אمא אگر صـאحب قـدرت نبאشـند، بـه          . شوند  گیر تدאرک فتوאیی برאى قتل محאرب می        پی

جאلب توجه אست   . خوאهند بود " دین مبین "گאیه پردאخته و خوאهאن אحترאم به مقدسאت        
کـرد    مره به سאکنین مکه توهین می        سאل روز  ١٣ پیאمبر אسאم بعد אز بعثت به مدت         که

کنـد     سאل אز چندین تن یאد مـی       ٢٣علی دشتی در کتאب     . نאمید  و دین آنאن رא قאبی می     
کنـد کـه     رودى پאرت بא אستنאد به قـرآن אثبـאت مـی   ١.که همچون אو مبلغ توحید بودند   

تر، אهאلی مکه بـא אدیـאن         هא مهم   אز אین . ٢.نאمیدند  ر قאبی می  אهאلی مکه אو رא کهیم یא پیאمب      
توحیدى مאننـد یهودیـت و مسـیحیت، آشـنאیی دאشـتند و بـא אیـن אقـوאم بـه صـورتی                       

ى مدאرא بא אدیאن دیگر جزو سـאزمאن   به بیאن دیگر پدیده  . کردند  آمیز زندگی می    مسאلمت
در نتیجـه روشـن     . ده אسـت  אجتمאعی عشאیر אعرאب بوده و توسط دین אسאم مردود شـ          

شود که سאکنین مکه در قرن هفـتم אز אسـאمیون قـرن بیسـت و یکـم بـه مرאتـب                        می
هאى   طرح אین نکאت אز نظر سیאسی بسیאر مهم אست، زیرא شوینیست          . אند  تر بوده   אجتمאعی

אند   دینی جمهورى אسאمی رא مبدل به تضאد عرب و فאرس کرده   -فאرس، بحرאن سیאسی    
به عنـوאن منبـع אسـتنتאج       " دین مبین "نאمند که אز بحث پیرאمون        وحشی می و אعرאب رא    

 .روאبط אجتمאعی و אخאقی طفره روند

                                                 
١ vgl. Dashti, Ali (١٩٩٧): ٢٣ Jahre - Die Karriere des Propheten Muhammad, Choubine, B./West, J. 
(Hrsg.), Aschaffenburg  
٢ vgl. Paret, Rudi, ebd., S. ٦٤ 
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تبـאر در خوزسـتאن و        אفتد که شهروندאن אیرאنـی عـرب        אین تحریفאت در زمאنی אتفאق می     
هאى عربی نیـز، אز دسـت אیـن دیـن و حאمیـאن آن بـه سـتوه                     هאى مא در کشور     همسאیه
به بیאن دیگر אز نظر سیאسی ضرورى אسـت کـه بحـث پیرאمـون دیـن אسـאم                   . אند  آمده

در אین رאستא به صورتی شאیسته قـدم        " زن در گرאدאب شریعت   "متمرکز شود که کتאب     
 .دאرد بر می

رضـא آیرملـو   . هـאى אسـאمی אسـت       ى بعدى نقش غرب برאى تحـوאت در کشـور           نکته
"  آور آزאدى و برאبرى زنאن بـه حسـאب         ترین پیאم   زندگی زنאن در غرب و אروپא رא مهم       "

 ).١١٠ فحه یص(آورد  می
هא و بررسی مبאحث کنفرאنس بدشت، منجر به تردیـد در صـحت               نگאهی به جنبش بאبی   

אو در لوאى دیـن،     . بود) طאهره(یکی אز سخنرאنאن אین אجאس قرت אلعین        . شود  אین تز می  
من تא کنون مدرکی معتبـر       ١.مאلکیت خصوصی بر کאא و زن رא لغو و کشف حجאب کرد           

بدون شک تأثیر   . هא رא متأثر אز تحوאت کشورهאى אروپאیی بدאند         אم که جنبش بאبی     نیאفته
تـوאن   هאى غربی رא بر تحوאت אجتمאعی אیرאن אز אوאخر قرن نوزدهم بـه بعـد نمـی                  کشور

یعـی  ى شنאخت אنسאن אز حقـوق طب        خوאهی نتیجه   ى آزאدى و برאبرى     אنکאر کرد אمא پدیده   
شـمول طبیعـی      خـوאهی بـא حقـوق جهـאن         به همین دلیل نیز برאبرى و آزאدى      . خود אست 

هـא تـא      نگאهی به تאریخ، جنبش آزאدى و برאبرى خـوאهی رא אز مزدکـی            . شوند  توصیف می 
تأکیـد بـر خـود پـو بـودن          . کند  کنون چون خطی سرخ در تאریخ سیאسی אیرאن رسم می         

هא   אى مقאبله بא אسאمیون، بسیאر مهم אست، زیرא آن        ى آزאدى و برאبرى در אیرאن بر        אنگیزه
 تسאوى حقوق و -אى قאنع کننده نقد کرده אست     گونه که رضא آیرملو نیز به گونه         همאن -

אستفאده אز مبאحـث پسـت    هאى مدرن אجتمאعی رא وאردאتی تلقی کرده و بא سؤ   تحقق אرزش 
 .کنند رא نفی می مدرنیسم آن

عمومًא .  نگرش אسאمیون قبل אز אنقאب بهمن در אیرאن אست         ى بعدى تشریح تعمیم     نکته
یکی אز نمאیندگאن شنאخته    . شود  پیدאیش جنبش אسאمی بא بحرאن هویت توضیح دאده می        

                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran", Berlin, S. ٩٤f. 
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در " غرب زدگـی  "אو مبאحث   . ى אین طرح در آلمאن محققی به نאم بאسאم تیبی אست            شده
دאند و بא رجوع بـه        ر אسאم می  ب" ى فرهنگ غربی    غلبه"ى    رא نتیجه " هאى אسאمی   کشور"

نאمدـ طبـق אیـن طـرح         می" هאى אسאمی   کشور"در  " بیمאرى فرهنگی "رא    مאرى میس آن  
 تـدאفعی در مقאبـل غـرب        -ى بحرאن هویت و وאکنشی فرهنگی         جنبش אسאمیون نتیجه  

فحه ص" (کشאکش فرهنگی و אقتصאدى   "ى    رضא آیرملو نیز بحرאن هویت رא نتیجه      . ١.אست
تفسـیر  ) ١٩٦ فحه ی صـ " (تضאد و تعאرض بین سیستم زنـدگی کهنـه و نـو           "،  )١٨٨ ی
 .کند می

گشـت بـه      گردאنـی אز مدرنیسـم و گـرאیش بـرאى بـאز             ستجوى هویت، به صورت رو    ج»
هـאى جـوאن نאرאضـی رא پـیش אز پـیش بـه        هאى سنتی و مذهبی بیشتر شد و نسل   ریشه

 ).١٩٨ فحه یص( «.دאشت هאى نوع روستאیی و نوع אسאمی وא جستجوى هویت

ى مسـلحאنه     گسترش و אجتمאعی شدن مبאرزه    »رود که حتא      رضא آیرملو تא آنجא پیش می     
تظـאهر אنفجـאرى אیـن بحـرאن فرهنگـی و           ) رא (١٣٤٠ى    علیه نظאم حאکم در پאیאن دهـه      

 .کند قلمدאد می) ١٩٧ فحه یص («אقتصאدى

هאى وאردאتی אز جوאمع      אجتمאعی אست که نه بא אرزش      -אى روحی     بحرאن هویت אمא پدیده   
אنسـאن بـرאى    " جهאن درونـی  "אز یک سو و אقدאم      " جهאن بیرونی "دیگر، بلکه بא تحوאت     

شودـ بحرאن هویت شخصی زمאنی مبـدل        گزینش هویتی جدید אز سوى دیگر، مفهوم می       
جאلب . ى جאمعه متزلزل شوند     شود که مبאنی پذیرفته شده      به بحرאن هویت אجتمאعی می    

هאى مدرن خـود رא       در کشور ) شغلی، طبقאتی، دینی و ملی    (بحرאن هویت   توجه אست که    
هـאى    جنـبش "אیجـאد   . کنـد   ى بאאتر آگאهی به صورت هویتی جدید، تثبیت می          در درجه 

چون فمینیستی، محیط زیسـتی، آزאدى جنسـی و صـلح طلبـی و جهـאن                " نوین אجتمאعی 
אیجـאد فرهنـگ    . אنـد ى گزینش هویت جدید در جوאمع مـدرن غربـی             شאن، نشאنه   شدن

هאى مطرود زندگی،  ى مدنی و به صحنه آمدن و حق طلبی شیوه           متقאبل، گسترش جאمعه  
ى تعمیم אین هویت جدید אست که فردیت رא بیش אز پـیش    گرאیی، نتیجه   چون همجنس 
 .شود شنאسد و منجر به אفزאیش مدאرאى אجتمאعی می به رسمیت می

                                                 
١ Tibi, Bassam (١٩٩١): Die Krise des modernen Islam - Eine vorindustrielle Kultur im 

wirtschaftlich-technologischen Zeitalter, München, S. ٣١ ,٧٦ ,٢٤  
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ـ          ى بـאאتر     ت در אیـرאن خـود رא در درجـه         پرسش אسאسی אین אست که چرא بحـرאن هوی
אین پدیده به خـوبی     . آگאهی تثبیت نکرد و مسبب تعمیم دیدگאه אرتجאعی אسאمیون شد         

ى غیـر     ى دولتـی بـא جאمعـه        ى جאمعه   ى روشنگرى אز یک سو و، رאبطه        بא شکست پروژه  
 .אز سوى دیگر، قאبل توضیح אست) ى مدنی جאمعه(دولتی 

אوאیل قرن بیستم روشنفکرאن متعهد تحت      . אهد تאریخی אست  صحت אین تز مستند به شو     
نصرאلدین به نقد شریعت و جאیگאه زن در          ى مא   زאده، در مجله    تأثیر میرزא فتحعلی آخوند   

جنبش کאرگرى  "ى    אین پروژه به دאیل سیאسی که بررسی آن در مقאله         . אسאم پردאختند 
بعـد אز سـرنگونی   .  متوقـف شـد  در همین کتאب منتشر شده אست،" و سندیکאى وאبسته 

بא قتل אو אیـن پـروژه نیـز    . گرى کرد رضא شאه، אحمد کسروى یک تنه אقدאم به نقد شیعه  
غـرب  "تشکیل کشور אسرאئیل אز یک سو و تـرویج مبאحـث کـאذبی چـون            . خאتمه یאفت 

. هאى علمیـه بـه صـحنه سیאسـت کشـید            ، دوبאره אسאمیون رא אز مدאرس و حوزه       "زدگی
ى سیאسـی بـرאى روشـنفکرאن         هאى אجتمאعی אست که جאمعـه       یز محدودیت مورد توجه ن  

. پردאختنـد   که אسאمیون به تبلیغ אفکאر אرتجאعی خـود مـی           کرد، در حאلی    אئیک אیجאد می  
به عبـאرت   . دهی شده بود    سאزمאن" אرتجאع سیאه و سرخ   "ى אرشאد برאى مبאرزه بא        حسینیه

هא אز یک سو و علمאى شـیعه אز سـوى             تدیگر نظאم سلطنتی برאى خنثی کردن کمونیس      
بحـرאن فقـه    "ى    گونه که در مقאله     همאن. אز אسאم نیאزمند بود   " تفسیرى مدرن "دیگر، به   

در همین کتאب بحـث  " هאى فقه پویא برאى تحقق حقوق بشر در אیرאن       سنتی و محدودیت  
אفعـی  "تـر    بـه زبـאن سـאده     . אم، بحرאن فقه אسאمی نه تفسیرى، بلکه אرگאنیک אست          کرده

ى אرشאد مאرى در آستین خود پـرورد          ـ نظאم سلطنتی بא سאزمאن حسینیه     "زאید  کبوتر نمی 
 .که به عمرش خאتمه دאد

ى مسلحאنه نه مربوط به بحرאن هویت، بلکه متأثر אز مبאرزאت         به نظر من گزینش مبאرزه    
مردאد و   ٢٨جهאنی ضد אمپریאلیستی و وאکنشی به سیאست نظאم سلطنتی بعد אز کودتאى             

ى   ى روشـنگرى و سـرکوب جאمعـه         شکست پروژه . شکست نظאم پאرلمאنی در אیرאن بود     
گونه رقیب نظرى به      مدنی در دورאن سلطنت، منجر به אین شد که אسאمیون بدون هیچ           

میدאن آمدند و مردم رא در زمאنی کوتאه برאى سرنگونی حאکمیـت و تشـکیل جمهـورى                 
אم کـه بـه       نאمیده" آگאه و فعאل אجتمאعی     توאفق نא " رא   من אین پدیده  . אسאمی بسیج کردند  
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ى ضـد     مبـאرزه (هـא در אیـرאن        ى نظـرى چـپ      غیر אز بررسی موאرد فوق، نقـد پشـتوאنه        
 ١.دאرد رא نیز در بر) دאرى و تشکیل نظאمی خلقی אمپریאلیستی، رאه رشد غیر سرمאیه

زאتی אسـتنتאج کـرده     رضא آیرملو نیز به صورتی حسאس אین پدیده رא אز تجربیـאت مبـאر             
 :אست

ى خروجی، بی هیچ تردید و بدون آنکـه قـאدر بאشـند بـه                 شدن هر روزنه    به محض بאز  »
אش فکر کننـد، بـه سـوى رאه خروجـی یـورش               آنسوى روزنه و چطور و چرא و چگونگی       

 ).٢١٥ فحه یص («.برند می

و هـאى אفـرאدى چـون شـریعتی           אو در جאیی دیگر تأکید دאرد که بـر אسـאس مجאهـدت            
گرאیـאن بـر مـوج        هאى کهنه دوبאره رسم شد، سنت       که بوسه زدن بر سنت    »مطهرى بود   

گرא چشم بسته و     ى אسאم   هאى شیفته   جאرى تحوאت و جنبش و אنقאب سوאر شدند، نسل        
گوش بسته فرمאن بردند، و عאشقאنه سر به رאهی نهאدنـد کـه محصـولی جـز جمهـورى                   

 ). ٢٧٥ فحه یص («لی دאشته بאشدتوאنست جز אین حאص אسאمی ندאشت و نمی
ى روشنگرى به عنوאن عאمـل אسאسـی    گفته نمאند که تأکید بر صحت تز شکست پروژه         نא

توאند دیگرאن رא متقאعـد کنـد کـه אگـر در رאسـتאى                برאى تشکیل جمهورى אسאمی، می    
 متأسفאنه طبق همאن شـرאیط      .دאرند، بאرى مאنعی نیز אیجאد نکنند       روشنگرى قدمی بر نمی   

هـאى فـאرس       سیאسی که مردم به دאم אسאمیون אفتאدنـد، אکنـون شوینیسـت            -אجتمאعی  
 .ى نظאم سلطنتی در אیرאن אند אند و خوאهאن אستقرאر دوبאره متوسل به هویت ملی شده

خـوאه و   گرאیـאن شـریعت   אسـאم "هאى متعددى چون   ى آخر، موضوع אستفאده אز وאژه   نکته
 فحه ی صـ " (لمאن مکتبی تسلیم شده به فـرאمین دینـی        مس"یא  ) ٧٢ فحه ی ص" (گرא  بنیאد
 אیـن کتـאب     ٢٠ى    در صـفحه  . گیرند  ى رضא آیرملو قرאر می      אست که مورد אستفאده   ) ٥٩

دهد که بحث نه بر سر تفسیر خوب یא بـد، بلکـه بـر                 رضא آیرملو به درستی توضیح می     
ى   که پـروژه    ل آن אو. در אین رאبطه بאید دو نکته رא برجسته کرد        . سر تفسیر در کل אست    

ى   گرאیی در غرب، جنبشی ضد رفرمאسیون در مسیحیت بوده אست کـه بـא אنگیـزه                 بنیאد
אسـتفאده אز אیـن وאژه بـه        . تـدאرک دیـده شـده بـود       ) سکوאریسم(دنیوى شدن مؤمنین    
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ى دنیوى بگیرد     کند که אسאم نیز نیאزمند چنین تحوאتی אست که جنبه           خوאننده אلقאء می  
. سـאزمאن یאفتـه אسـت     " دین مبین "رאیی אسאمی در مقאبل دنیوى شدن       گ  و جنبش بنیאد  
کـه    وجـودى   بא. شود  درست אز دین אسאم می      هא منجر به درک نא      گونه وאژه   אستفאده אز אین  

אسאم نیز دینی سאمی אست، אمא ترکیب دینی و نظم دنیوى آن به کلی بא אدیאن دیگـر و                   
 . بخصوص مسیحیت تفאوت دאرد

به אین ترتیب   . אست"  تطبیقی -אلهی  "شریعت در تشیع دوאزده אمאمی طرحی       که    دوم אین 
ى زنـدگی مـؤمنین و אحکـאم دینـی رא אز شـریعت          ى تفسیر، طریقـه     مجتهدین به وسیله  

گونی شریعت و طریقت، تحت نـאم ضـرورت אحیـאء دیـن میـאن                 هم  نא. کنند  אستنتאج می 
 אجتمـאعی خـود نیאزمنـد منـאبع         کسאنی که برאى تنظیم روאبط    . شود  مجتهدین مطرح می  

دلیل . مخאلفت بא אسאمیون دو دلیل دאرد   . شوند و بس    دینی هستند، אسאمیون نאمیده می    
کسی که در قرن بیست و یکم برאى تنظیم روאبـط           .  אجتمאعی אست  -אول אز نظر אخאقی     

ن אست،  هאى عشאیر قرن هفتم عربستא      هא و گفته    هא، نوشته   אجتمאعی خود نیאزمند به تجربه    
شود و نـه تنهـא        فهمد، نفسی مرتجع دאرد، مسبب אیستאئی אجتمאعی می         زمאن و مکאن نمی   

אسאمیون، بـא تفسـیر منـאبع دینـی،         . برאى دیگرאن، بلکه برאى خود نیز عאمل خطر אست        
هאى زمאنی و مکאنی دورאن تحجر و مدرن رא برطرف کنند،             کوشند که تفאوت    عאجزאنه می 

رא بـه شـهروندאن تحمیـل         אى آن محفـوظ بدאرنـد، آن        ختאر عشیره رא در سא  " دین مبین "
ى   هאى به ظאهر متفـאوت، אنگیـزه         تمאمی طرح  .گرאیی رא تثبیت کنند     ى تعبد   کرده و پروژه  

אقبאل אهـورى و  (شریعت و طریقت :  چند نمونه .درא دאرن " دین مبین "تفسیرى مقبول אز    
، )مرتضی مطهـرى (، هسته و پوسته )یعلی شریعت (، אسאم و אسאم شنאسی      )جوאدى آملی 

به ). عبدאلکریم سروش (و ذאتی و عصرى     ) محمد مجتهد شبسترى  (دین و معرفت دینی     
ى دوم مخאلفـت بـא        جنبـه .قول معروف، دین همאن دین אست، تفאسیر אمـא متفـאوت אنـد            

 -هرگאه قشرى אز جאمعه، یعنی علمـאى دینـی          . אسאمیون אز نظر سאزمאن אجتمאعی אست     
 - موظف به تفسیر شریعت برאى تنظـیم روאبـط אجتمـאعی             - عمאمه، یא بא کرאوאت      چه بא 

هא به عنوאن کאرشنאس و قشرى حـאکم، אجتنـאب نאپـذیر     دنیوى شوند، אستقرאر نهאدى آن 
" جـدאیی کאمـل دیـن و سیאسـت        "طرح  . هא رא در پی خوאهد دאشت       אست و، حکومت آن   

ى    אمא دیـن אسـאم نـه تنهـא جنبـه           .پאسخی منאسب به אسאمیون אست    ) ٢٣٠ فحه ی ص(
کند و بאید برאى خنثא کردن آن، یـא فـردى    سیאسی دאرد، بلکه نقشی אجتمאعی نیز אیفא می       
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فعאلیت روشنفکرאن متعهد و شریفی چون رضא آیرملـو،         . شدن دین، نیز چאره جویی کرد     
 .برאى אین مشکل نیز پאسخی منאسب خوאهد یאفت

ى روشنگرى    אى در تאریخچه    ن تردید نقش برجسته   ، بدو "زن در گردאب شریعت   "کتאب  
 .אیرאن אیفא خوאهد کرد

 


