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 دیبאچه
 

! کرد زنده یאد אحمد شאملو حق دאشت، زمאنی که نزد نאزنینش אز غریبی دنیא شکوه می
چندى پیش پאپ אعظم کلیسאى کאتولیک، بندیکت شאنزدهم، در یک سخنرאنی در شهر 

 אز אمپرאطور بیزאنس، مאنوئل دوم، نقل قولی به شرح زیر آورد، ) آلمאن(رگنزبورگ 
به אرمغאن آورد و آن وقت ) برאى جهאن( که محمد چه چیز نوینی به من نشאن بده»

دستور دאد که ) به مسلمאنאن(אو אز جمله . فقط پلیدى و אعمאل غیر אنسאنی خوאهی دید
 ١«.ى شمشیر ترویج کنند آن אیمאنی رא که مبلغش بود، به وسیله

هא ریختند که  پس אز אنتشאر متن אین سخنرאنی، صدهא تن אز وحوش אسאمی به خیאبאن
رא به مردم " تمאمی مسلمאنאن"ى  دאر شده هאى حکومتی، אحسאسאت جریه در تظאهرאت

و پیאمبر אسאم مجبور " دین مبین"جهאن نشאن دهند و پאپ אعظم رא به دلیل توهین به 
کאر دموکرאت مسیحی אروپא که در جریאن  زمאن אحزאب محאفظه هم. خوאهی کنند به عذر

ستیزى  پرستی و بیگאنه خאبאتی برאى کسب אکثریت آرאء به אفکאر نژאدهر مبאرزאت אنت
ى تمدن  زنند، به אدعאى دفאع אز روشنگرى، سکوאریسم و مدرنیته نمאینده دאمن می

אند و خود رא تنهא متضمن אجرאى حقوق بشر و تسאوى حقوق شهروندאن معرفی  شده
  .کنند می

ى کلی آن بא  ى حقوق بشر و رאبطه سفهرسد که گشאیش بحث پیرאمون فل به نظر می
دین و بخصوص بא مسیحیت و אسאم ضرورى אست زیرא مدאفعאن حقوق بشر، نمאیندگאن 
روشنگرى و منتقدאن رאدیکאل אسאم در جریאن فعאلیت و مبאرزאت אجتمאعی خویش به 

ی موאقع گیرند و در برخ کאر אروپאیی قرאر می پرستאن و אحزאب محאفظه ظאهر در کنאر نژאد
ى  برאى درک فلسفه. شوند پیمאن جنگ پرستאن آمریکאیی و אسرאئیلی تلقی می حتא هم

ى متفאوت  حقوق بشر و بررسی تאریخ مبאرزאت אجتمאعی جهت تحقق آن بאید دو رאبطه
. بنאى אقتصאدى دאرد جאمعه یک زیر. ى جאمعه بא دین אست אول، رאبطه. رא در نظر گرفت

بنאى אقتصאدى متضאد אست زیرא خصلت אجتمאعی تولیدאت در  در جوאمع طبقאتی زیر

                                                 
١ zit. n., Das Haus des Krieges (٢٠٠٦): in: Der Spiegel, Nr. ٣٨/١٨٫٠٩٫٠٦, S. ٦٨f. 

 ٤
. گیرد تضאد بא توجیه قאنونی و تحکیم אجرאیی مאلکیت خصوصی بر אبزאر تولید قرאر می

ى تولید تضאد  در حאلی که در حوزه. کند ى تولید و توزیع بروز می تضאد در دو حوزه
گیرد، در  شکل می) خود بیگאنگیوאرگی، אز  شئی(هאى مولد و شرאیط تولید  میאن نیروى

رאنت، سود، بهره، (ى توزیع، تضאد میאن طبقאت אجتمאعی برאى تقسیم אضאفه تولید  حوزه
مאلکیت خصوصی، مאلکیت (و جهت تصرف و سلطه بر ثروت مאدى جאمعه ) کאرمزد

ى  مאرکس برאى بررسی تאریخی تضאد در حوزه. کند بروز می) دولتی، مאلکیت אجتمאعی
میאن رאنت کאرى، ) ى توزیع تضאد در حوزه(و אشکאل متفאوت تصאحب אضאفه تولید تولید 

گونه که אو در אرتبאط بא رאنت  همאن. شود رאنت محصولی و رאنت پولی تمאیز قאئل می
 دهد،  زمین، אرزش אضאفی و سود אدאمه می

آخرین ى رאنت محصولی و در אختאف بא آن،  رאنت پولی به عنوאن شکل تغییر یאفته»
، یعنی رאنت زمین که به مאلک (...)زمאن شکل אنحאل نوع رאنت زمین אست  شکل و هم

شود، شکل معمولی אرزش אضאفی و یא کאر אضאفی پردאخت  شرאیط تولید پردאخت می
אین رאنت در شکل نאب خود مאنند رאنت کאرى و رאنت محصولی، نمود یک . نشده אست

عمًא به ) אین אضאفه تولید(تא زمאنی که . (...) نیستزیאدى بאאى سود ) אضאفه تولید(
شود، رאنت پولی مאنند  عنوאن یک بخش بخصوص אز کאر אضאفی در جوאر آن زאده می

ى سود אست که زمאنی  ى خویش معموًא مאنع گذאشتن نطفه رאنت در אشکאل אولیه
 تکאمل بیאبد، چیزى توאند در منאسبت بא אمکאن אستثمאر کאر אضאفی خودى و یא بیگאنه می

אگر . مאند که نسبت به توאن کאر אضאفی که در رאبطه بא رאنت پولی طرح شد، بجאى می
وאقعًא در جوאر אین رאنت یک سود زאده شود، نتیجتًא سود مאنع رאنت نیست بلکه بر 

زمאن  گونه که گفته شد، رאنت پولی هم אمא همאن. عکس، رאنت مאنعی برאى سود אست
ترین   رאنت زمین אست که بא אرزش אضאفی و کאر אضאفی مאنند حسאسشکل אنحאل

رאنت زمین شکل معمولی و مسلط ) یعنی. (عصب منطبقه تא کنون مאحظه شده אست
 ٢«.אرزش אضאفی אست

رאنت زمین و یא אرزش (بنא بر بررسی مאرکس אشکאل متفאوت تصرف אضאفه تولید 
ى تکאمل شیوه و نوع  د و مطאبق بא درجهبستگی به رشد طبیعی یک جאمعه دאر) אضאفی

                                                 
٢ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, Berlin (ost), S. ٨٠٦ 
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 در جوאر تضאد ٣.هאى مولد אست  אجتمאعی نیرو-אستفאده אز نیروى کאر و אوضאع فرهنگی 
ى  خشونت طبقه. کند ى تولید، تضאد در אرتبאط بא توزیع אضאفه تولید بروز می در حوزه

در . شود  میحאکم وאکنش به نبرد طبقאتی אست که אز تضאد אبژکتیو אجتمאعی حאصل
ى אقتصאدى دאرد، توزیع אضאفه تولید نسبت به  ى تولید جنبه حאلی که خشونت در حوزه

) سیאسی، حقوقی، نظאمی(توאزن قوאى طبقאتی جאمعه و אز طریق خشونت غیر אقتصאدى 
ى تولید אقتصאدى بא شکل غیر אقتصאدى تقسیم  ى متضאد شیوه رאبطه. شود ممکن می

هאى متفאوت   تصرف ثروت مאدى جאمعه مشخصאت فرمאسیونى אضאفه تولید و شیوه
هאى אجتمאعی فقط مאهیت طبقאتی  مאرکس برאى بررسی فرمאسیون. אجتمאعی هستند
رא مد نظر ندאرد، بلکه و همجنین אشکאل متفאوت ) بنא زیر(ى متضאد تولید  جאمعه و حوزه

شکل بخصوص سیאسی אقتصאدى אز نظر زمאنی و مکאنی، سאختאر حکومتی و אجتمאعی و 
گیرد و دولت رא به عنوאن  ى متضאد توزیع نیز در نظر می رא جهت شنאخت حوزه) بنא رو(

گونه که  همאن. کند هא کشف می ى تولید אجتمאعی و وאکنش به آن ى قدرت و شیوه نشאنه
 دهد،  مאرکس در אین אرتبאط אدאمه می

ه אز تولید کنندگאن شکل بخصوص אقتصאدى که در آن کאر אضאفی پردאخت نشد»
אین (گونه که  ى حکومت بא بندگאن رא معین و همאن شود، رאبطه مستقیم אستخرאج می

אمא همین جא کلیت . کند مستقیمًא אز تولید رشد کرده אست، بر آن وאکنش می) رאبطه
زمאن  אز روאبط تولیدى که אز آن אمور אجتمאعی و هم) یعنی(شود،  سאختאر אقتصאدى بنא می

ى مستقیم مאلکאن  אین هر بאره رאبطه. کنند אش رشد می ن سאختאر بخصوص سیאسیبא آ
ى آن طبیعتًא  شرאیط تولید بא تولید کنندگאن مستقیم אست، یک رאبطه، که شکل هر بאره

ى کאر و אز אین رو، مطאبق بא قدرت تولید אجتمאعی  ى تکאمل نوع و شیوه مدאم بא درجه
ى پنهאنی کلی سאختאر אجتمאعی و بنאبرאین شکل   زمینهאست، که مא אز آن رאز درونی،

ى سیאسی، خאصه، هموאره شکل بخصوص دولت رא نیز کشف  مستقل یא وאبسته
 ٤«.کنیم می

                                                 
٣ vgl. ebd., S. ٨٠٣ ,٨٠٠  
٤ ebd., S. ٧٩٩f. 

 ٦
کند و  بنאى אقتصאدى رא بررسی نمی بنאبرאین مאرکس برאى تحلیل تضאد طبقאتی فقط زیر

ى توزیع و سאختאر  و حوزهى تولید  مאهیت متضאد حوزه. کلیت جאمعه رא مد نظر دאرد
بنאى دینی و یא  رو(ى طبقאتی نیאز به یک توجیه منאسب  حکومت بخصوص یک جאمعه

غلط جلوه دهد و یک " אبژکتیو"دאرد که وقאیع אبژکتیو אجتمאعی رא به صورت ) دنیوى
دستאن جאمعه بسאزد و אفکאر عمومی رא تحت تأثیر  آگאهی وאرونه جهت تدאوم بندگی فرو

جא که نقش خدא در خلقت و حرکت جهאن یک تصور אخروى و  אز آن. אر دهدخود قر
 جنسیتی دنیوى אست، در نتیجه دین به عنوאن -دین توجیه אلهویت نظאم طبقאتی 

لیکن . بنאى آن در אرتبאط دیאلکتیکی אست شود که بא زیر بنאى یک جאمعه مستقر می رو
تریאلیسم محض، یعنی درک تحوאت אجتمאعی هא نه به معنی مא بنא بنא بא رو دیאلکتیک زیر

ى אلهی دאده و  بنאى جאمعه یک وجهه אست که به زیر" مאرکسیسم سنتی"ى  به شیوه
کند و نه نقش אختصאصی  هאى אجتمאعی رא بدون شرط אز آن אستنتאج می تمאمی وאکنش

به بیאن . دشو آلیسم אنتزאعی و مجزא אز جאمعه قאئل می گرאیی به عنوאن אیده برאى אرאده
ى  در برאبر درک متدאول אز رאبطه" مאرکسیسم کאسیک"دیگر، دیאلکتیک در مفهوم 

گیرد و بردאشت سنتی אز تحوאت אجتمאعی رא به صورت درک  هא قرאر می بنא بنא بא رو زیر
آنتونیو گرאمشی مفهوم . אندאزد آلیستی بر می ى مאتریאلیستی و یא אیده یک جאنبه

گونه که جهت درک  نאمد و همאن ى عمل نیز می رא فلسفه" مאرکسیسم کאسیک"
 سאزد،  منאسب دیאلکتیک بخصوص آن برجسته می

ى عمل  بندى אست، אگر فلسفه کرد و معنی مאهوى دیאلکتیک فقط زمאنی قאبل جمع عمل»
گیر درک شده و آغאز جریאن یک فאز نوین در تאریخ و  ى نوین و فرא به عنوאن فلسفه

آلیسم و مאتریאلیسم سنتی رא به عنوאن  جهאنی به شمאر آید زیرא که אیدهتکאمل تفکر 
هא رא  ى آن אندאزى، عنאصر زنده و در حאل بر(אندאزد  אشکאل بیאن قدیمی جאمعه بر می

هאى دیگر تصور شود، دیگر برאى  ى عمل فقط تאبع فلسفه אگر فلسفه). کند حفظ می
אندאزى بخصوص میسر شده אست،  אین برאنسאن درک אین دیאلکتیک نوین که در آن 

 ٥«.شود ممکن نمی

                                                 
٥ Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), 

Frankfurt am Main, S. ٢١٨  
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نאمد  نیز می" دیאلکتیک אنقאبی"رא " مאرکسیسم کאسیک"گرאمشی دیאلکتیک بخصوص 
هא، نه تنهא مאتریאلیسم  بنא بنא بא رو زیرא در برאبر درک روزمره و پوسیده אز روאبط زیر

جویאنه رא نیز به عقب  م مאجرאآلیس زمאن אیده سאزد، بلکه هم گאنه رא منحل می بچه
 ٦.رאند می

دאنش در رقאبت بא دین پیرאمون بیאن حقیقت یک . ى دین بא دאنش אست دوم، رאبطه
تعمیق پیچیدگی روאبط אجتمאعی و تحوאت سאختאرى جאمعه אز . سאزد بنאى متقאبل می رو

 به آورى אز سوى دیگر، نفوذ אجتمאعی دین رא یک سو و گسترش دאنش بشرى و فن
אز . کنند هא تحمیل می رאنند و توجیه و تفسیر منאبع دینی رא بر نمאیندگאن آن عقب می

ى  نتیجه(گرאیی در אمور زندگی دنیوى אز پאیین  ى אجتمאعی پیرאمون خرد جא که אنگیزه آن
ى دینی و  مره در تضאد بא درک روز) بنא رو(و گرאیش به دאنش אز بאא ) بنאیی تحوאت زیر

گیرند، بررسی دیאلکتیک جאمعه بא  صאرى دین برאى تنظیم روאبط دنیوى قرאر مینقش אنح
گونه که  همאن. شود دین و دאنش برאى شنאخت تأثیر دین بر אفکאر عمومی ضرورى می

 سאزد،  گرאمشی پیرאمون نقش دین و دאنش به درستی برجسته می
توאند حتא  وאل אنسאن میبه אین ر. بنא، یک אیدئولوژى אست در وאقع دאنش نیز یک رو»

بنא  هא دאنش یک جאیگאه ممتאز دאرد زیرא وאکنش آن بא زیر بنא بگوید که در بررسی رو
 ١٧٠٠تر אست، بخصوص پس אز  متدאوم) خویش(تر و در تکאمل  مخصوص، گسترده

אثبאت (...) شود  ى مخصوص برאى אرزیאبی کلی محسوب می میאدى که دאنش یک حوزه
هאى سیאه אختنאق رא  بنא אز אین طریق نیز ممکن אست که دورאن یک رودאنش به عنوאن 

هא یک אیدئولوژى مسلط دیگر، یعنی دین، بر دאنش سאیه אفکنده بوده، سپرى  که در آن
و אز אین (אدعא دאشته که دאنش محض رא در خود אدغאم سאخته ) دین. (کرده אست

 ٧».کرده אست ى نאب جلوه میآورى אعرאب جאدوگر برאى مسیحیאن دאنش و فن) جهت

هא در אرتبאط دیאلکتیکی אست و دین و دאنش پیرאمون بیאن حقאیق  بنא بنא بא رو بنאبرאین زیر
بنאیی و تشدید پیچیدگی  بא تحوאت زیر. אجتمאعی در رقאبت و کشمکش مدאوم هستند

 برאبر روאبط אجتمאعی و بא روند אستیאء تدریجی دאنش بر دین و تحکیم خرد عملی در
                                                 
٦ vgl. ebd., S. ١٩٩ ,٢١٩f.   
٧ ebd., S. ١٧٦f.  

 ٨
منאسبאت و عقאید خرאفی، فلسفه به عنوאن رقیب دنیوى دین پیرאمون توجیه نظאم طبقאتی 

بر خאف دین، فلسفه بر خرد بشرى אستوאر و قאبل فهم אست . گیرد  جنسیتی شکل می-
به بیאن . گیرد و بא ترویج پرسش و تعمیق تردید و حیرت در حکمت אلهی شکل می

ل پیرאمون بیאن حقیقت و دین و فلسفه در رقאبت برאى دیگر، دین و دאنش در تقאب
مره هستند و فرم بخصوص   جنسیتی عوאمل تشکیل درک روز-توجیه نظאم طبقאتی 

. کنند معین می" جهאن بیرونی"אنسאن و " جهאن درونی"مره رא به عنوאن رאبط  زبאن روز
مره به  ک روزگونه که گرאمشی پیرאمون کشمکش فلسفه و دین برאى تشکیل در همאن

 کند،  درستی بیאن می
به نظر . توאند بوده بאشد فلسفه یک نظم روحی אست که نه دین و نه درک روزمره می»

مره بא هم منطبق نیستند، بلکه دین یک  آید که در وאقعیت حتא دین و درک روز می
 مره یک مجموعه אز سوى دیگر، درک روز. مره אست هאى درک روز عنصر אز نאهمאهنگی

مره نیز  گیرد زیرא درک روز مره رא در بر می אز مفאهیم مאنند دین و نه تنهא درک روز
مره אست و  فلسفه نقد و گذאر אز دین و درک روز. یک تولید و سرאنجאم تאریخی אست

مره قرאر  شود که در برאبر درک روز ى آن منطبق بא درک سאلم می گونه فهم אین
 ٨«.گیرد می

هא، یعنی دین،  بنא ى کشکمش رو هא אز یک سو و نتیجه بنא بא روبنא  زیربنאبرאین دیאلکتیک
دאنش و فلسفه پیرאمون طرح گفتمאن مسلط אجتمאعی و تسلط بر אفکאر عمومی אز سوى 

بستگی ) بنא رو(ى אجتمאعی  گونه که تبلور هر אیده همאن. سאزند مره رא می دیگر، درک روز
ى  ى مאدى نیز אز تعمیم هر אیده دאرد، زمینه) אبن زیر(ى مسאعد مאدى  به یک زمینه

گونه که تسلط دین بر فلسفه  همאن. کند אنتزאعی و مجزא אز روאبط אجتمאعی ممאنعت می
ى دאنش و فلسفه نیز غیر قאبل  دאئمی نیست، تضعیف نفوذ אجتمאعی دین به وسیله

 .شود گشت محسوب نمی بאز
رسی نتאیج رقאبت دین، دאنش و فلسفه برאى کسب هא و بر بنא بنא بא رو درک دیאلکتیک زیر

ى  یک جאمعه) אیمאننت کریتیک(ذאتی  ى אجتمאعی فقط אز طریق نقد درون سلطه
ى فلسفی دولت به عنوאن   אجتمאعی و پشتوאنه-بخصوص و بررسی مبאرزאت تאریخی 

                                                 
٨ ebd., S. ١٣١f.  
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نهא ذאتی نه ت نقد درون. شود ممکن می" ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"
 جنسیتی یک جאمعه پرده بر -سאزد و אز مאهیت طبقאتی  کلیت جאمعه رא عریאن می

ى  رא به عنوאن تحقق אرאده دאرد، بلکه شکل بخصوص، یعنی توجیه دینی و یא دنیوى آن می
ذאتی  هא، نقد درون אفزون بر אین. کشد אلهی و یא مصدאق خرد عملی نیز به بند نقد می

ى تحوאت  نتیجه(هאى אجتمאعی   رא که אز تبلور אنگیزهتشکل سאختאرى یک جאمعه
توجیه دینی، (هאى مسلط یک جאمعه  و אیده)  جنسیتی-بنאیی و نبرد طبقאتی  زیر

سאزد و بررسی کلیت جאمعه و  آیند، هویدא می به وجود می) אیدئولوژیک و فلسفی
 .کند رא ممکن می شنאخت شرאیط تحوאت آتی آن

ى حقوق طبیعی و  ذאتی برאى بررسی موאنع تعمیم فلسفه  نقد درونبنאبرאین אستفאده אز
 جنسیتی אمت אسאمی، سאختאر -تحقق حقوق بشر در אیرאن نه تنهא مאهیت طبقאتی 

دهی سنتی  ، فرم بخصوص سאزمאن")دولت در دولت("ى حאکم אسאمی  تشکیאتی طبقه
سאزد و درک  رא هویدא می) هאى אئتאفی میאن روحאنیאن و بאزאریאن هیئت(אسאمیאن 

کند، بلکه  ى فرهنگ دینی و بررسی گستردگی אیدئولوژى حکومتی رא ممکن می سیطره
ذאتی نقאط ضعف  چنین، نقد درون هم. شرאیط تحوאت آتی جאمعه رא نیز مد نظر دאرد

ى دینی و  مره رقبאى دین، یعنی دאنش و فلسفه رא پیرאمون توאن دگرگونی درک روز
ى سیאسی پیرאمون سرنگونی نظאم جمهورى   یک توאفق فعאل و گستردهموאنع تشکیل

سאزد که متکلمאن אسאمی چگونه אز طریق  زمאن روشن می کند و هم אسאمی کشف می
ى تفکر و  شنאسی، مفאهیم فلسفی و دאنش بشرى رא به چنبره تحریف منאبع مدرن جאمعه

ى دینی پאسدאرى  مره ک و زبאن روزکشند و به אین ترتیب، نه تنهא אز در متون دینی می
אى کردن  سאزند، بلکه و بخصوص بא حאشیه ى فرهنگ دینی رא אز نو می کنند و سیطره می

ى حאکم روحאنی و بאزאرى  ى آن بر אفکאر عمومی، جאیگאه طبقه فلسفه و ممאنعت אز سلطه
 .دאرند هא رא در אیرאن محفوظ می و منאفع مאدى آن

 ند،ه شرح زیرهאى אین نوشته ب پرسش
  شود؟ معنی حقوق طبیعی چیست و ضرورت تحقق حقوق بشر چگونه مستدل می

  بنאى אقتصאدى جאمعه چه אرتبאطی بא نبرد پیرאمون تحقق حقوق طبیعی بشر دאرد؟ زیر

 ١٠
ى حقوق طبیعی در  ى مאلکیت خصوصی بא حقوق طبیعی چیست و چرא فلسفه رאبطه

  یرد؟گ دאرى قرאر می تضאد بא نظאم سرمאیه
ى حقوق طبیعی چگونه אست،  هאى مدرن و دموکرאتیک بورژوאیی بא فلسفه ى کشور رאبطه
ى حقوقی برאى אستنتאج قوאنین אجتمאعی  هאى سکوאر و אئیک אز کدאم سرچشمه کشور

هאى مدرن بورژوאیی بא אستنאد به کدאم منאبع  ى طبقאتی دولت کنند و سلطه אستفאده می
  شوند؟ فلسفی توجیه می
هאى אسאمی و  ى حقوق طبیعی چیست و چرא حکومت ى אسאم بא فلسفه و سرאنجאم رאبطه
  یאبند؟ ى حقوق طبیعی دست نمی گرאیی و فلسفه אسאمیאن به خرد

کنم که تحت  هאى فوق نخست شرאیطی رא بررسی می من برאى پאسخ دאدن به پرسش
پردאزאن  روتستאن و نظریههאى متنوع پ ى حقوق طبیعی به مبאحث فرقه هא فلسفه آن

هאى مدرن  هאى سکوאر و אئیک رאه یאفت و سرאنجאم منجر به تشکیل دولت دولت
بنאى  در אین אرتبאط دیאلکتیک زیر. هאى אروپאى غربی و میאنه شد بورژوאیی در کشور

پیرאمون אستفאده و تحوאت ) هא بنא رو(אقتصאدى جאمعه بא کشمکش دین، دאنش و فلسفه 
جنسیتی، -حقوق طبیعی بشر جهت אدعאى بیאن حقیقت، توجیه نظאم طبقאتی مفهوم 

به אین . کند אستدאل مبאرزאت אجتمאعی و سلطه بر אفکאر عمومی نقش אسאسی אیفא می
ى  ترتیب، شرح خوאهم دאد که چگونه مفهوم حقوق طبیعی تبدیل به אستدאل مبאرزه

 حאکم دربאرى، فئودאلی و وאتیکאنی و ى طبقאتی و حق مقאومت بورژوאزى در برאبر طبقه
هאى مدرن و دموکرאتیک  ى حقوقی برאى تدوین قאنون אسאسی دولت سرאنجאم سرچشمه

سپس حق مقאومت برترى به عنوאن حقوق طبیعی بشر و . در אروپאى غربی و میאنه شد
ى طبقאتی به صورت  ذאتی אز جאمعه ى نقد درون گرאیی אنسאن به وسیله אوج خرد

ى عمل جنبش کאرگرى برאى  شکل گرفت و تبدیل به فلسفه" سیسم کאسیکمאرک"
در بخش دوم אین نوشته بא در نظر دאشتن دیאلکتیک . تحقق سوسیאلیسم علمی شد

هא تحوאت دینی رא در دورאن شאهنشאهی سאسאنیאن بررسی خوאهم کرد و  بنא بنא و رو زیر
 به توحید منطقی و אخאقی دאشتند و کنم که אیرאنیאن در אین دورאن אعتقאد مستدل می

ى  پس אز شکست در برאبر אعرאب مسلمאن و بא אستقرאر خאفت אسאمی بر گسترده
گرאى بشر رא به  زمین بא توحید عددى سאمیאن روبرو شدند که نه طبیعت خرد אیرאن
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رسد به  به نظر می. شنאسد و نه روאبط אخאقی אز آن قאبل אستنتאج هستند رسمیت می
ى حقوق طبیعی در گفتمאن אسאمیאن رאه نیאفته و אگر  مین دאیل نیز تא کنون فلسفهه

به .  رא دאشته אست ى تحریف و یא نفی آن אند، جنبه אى کرده متکلمאن دینی به آن אشאره
کאم غیر "گمאن من توحیدى عددى سאمیאن و אعتقאد مسلمאنאن به قرآن به عنوאن 

 موאنعی در برאبر אدغאم گفتمאن حقوق طبیعی در مبאحث و آخرین وحی אلهی" هللامخلوق א
لیکن . دאرد هא رא אز پذیرفتن و رعאیت حقوق بشر دور می سאزد و آن متکلمאن אسאمی می

گر نیز  گرא و پرسش نفی حقوق طبیعی به معنی نفی طبیعت אنسאن به عنوאن موجود خرد
گیرد، بلکه   אسאمیאن شکل نمیبه همین دאیل نیز نه تنهא فلسفه אز درون مبאحث. אست

ى مدرن  ى دینی برאى پذیرش جدאیی دین אز دولت و تشکیل یک جאمعه درک روزمره
 .شود و سکوאر در אیرאن متحول نمی

من برאى تبدیل אین نظریאت به مشאهدאت، نخست بא رجوع به قرآن که در مسیر 
ه אسאم برאى دریאفت  تدوین شده אست، موאنعی رא کهللاعبدא زندگی و رسאلت محمد بن

. کشم ذאتی می ى حقوق طبیعی و رعאیت حقوق بشر אیجאد کرده، به نقد درون فلسفه
پردאزאن   אز یک سو، مبאحث نظریه٩ى אیرאن بنאى رאنتی جאمعه سپس بא در نظر دאشتن زیر

אز سوى دیگر، نشאن خوאهم دאد که چگونه تאقی توحید منطقی . کنم دولتی رא نقد می
ى دینی  ن بא توحید عددى سאمیאن منجر به تشکیل بאطنیه، عرفאن و فلسفهאیرאنیא

شد و به دلیل ممאنعت אز تعمیق پرسش در حکمت אلهی نه تنهא مאنع جدید ) تئوسوفی(
ترى در برאبر تشکیل فلسفه قرאر گرفت، بلکه دאنش بشرى אز طریق  و بسیאر مستحکم

به אنحصאر مجتهدאن تشیع ظאهریه ") دولت در دولت("سאختאر אجتمאعی אسאمیאن 
تאب تضאد  زمאن حق مقאومت به صورت بאز هم. آورى محدود مאند آمد و تکאمل فن در

هאى  ى دینی به خود گرفت و منجر به نبرد طبقאتی در فرقه אبژکتیو طبقאتی جنبه
هא، روشن خوאهم کرد که تحت شرאیط אقلیمی و جغرאفیאیی  אفزون بر אین. متفאوت شد

                                                 
ى  אز جمله بאید بحث پیرאمون شیوه. بنאى جאمعه و شکل دولت אیرאن نظرאت بسیאر متفאوتی وجود دאرند در אرتبאط بא بررسی زیر  ٩

 در متن אین بدیهی אست که نقد אین نظریאت. شود تولید آسیאیی در אیرאن رא عنوאن کرد که بنא بر آن دولت مرکزى نیز تحلیل می
 نقدى بر -אسאم و سیאست توسعه در אیرאن "ى دیگرى که تحت عنوאن  ى مهم رא به نوشته من אین مسئله. گنجند نوشته نمی

 .کنم در دستور تحقیق دאرم، محول می" گرאیی شنאسאن غربی پیرאمون دین و خرد شنאسی مאکس وبر و بررسی برخی אز אسאم جאمعه
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אى قאبل  بنאى אقتصאد رאنتی، فقط یک دولت مستبد منطقه ن و بא در نظر دאشتن زیرאیرא

تضمین حقوقی ) زمین(تشکل بود و אز אین رو، مאلکیت خصوصی بر شرאیط تولید 
به אین ترتیب، نه . אین אوضאع در دورאن نو و پس אز אنقאب مشروطه عوض شد. ندאشت

ى حقوقی به خود گرفت،  کیت خصوصی جنبهتنهא بא تصویب قאنون אسאسی مشروطه مאل
هאى دینی به مرور زمאن رنگ بאختند و طبقאت نوین بورژوאیی و کאرگرى در  بلکه جنبش

جא که هر برش تאریخی و אجتمאعی عنאصر سنتی رא نیز  لیکن אز آن. برאبر هم قرאر گرفتند
 אمور אخروى و گرאیی در ى فرهنگ دینی و فقدאن خرد برد، به دلیل سیطره به אرث می

گرאیی و مفهوم مدرنیته دست  ى لیبرאلیسم و نسبی دنیوى نه بورژوאزى אیرאن به فلسفه
یאفت و نه فعאאن جنبش کאرگرى قאدر به درک حقوق طبیعی بشر و حق مقאومت در 

 .شدند" مאرکسیسم کאسیک"شکل برتر آن به صورت 
شکیل نظאم جمهورى אسאمی ى متکلمאن دینی بر אفکאر عمومی جهت ت بنאبرאین سلطه

ى אنقאب  هאى کشمکش میאن دین، دאنش و فلسفه אست که در آستאنه ى قرن نتیجه
به همین منوאل، تدאوم אین نظאم خفت بאر . بهمن به پیروزى متکلمאن אسאمی אنجאمید

ى دین رא بر אفکאر عمومی  شوند، سلطه ى ضعف فلسفه و دאنش אست که قאدر نمی نشאنه
 .ى אیرאنیאن رא دگرگون سאزند  درک و زبאن روزمرهبشکنند و
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 گرאى بشر و حقوق אجتمאعی طبیعت خرد
 

ى مبאحث فلسفی در دورאن آنتیک بود که بא אستفאده  دریאفت مفهوم حقوق طبیعی نتیجه
. شد بیאن می) عرفی و אجتمאعی(אز אسאطیر یونאنی و تمאیز میאن سپهر، طبیعت و حقوق 

شود و تفאوت وى  گرאیی אستنتאج می وق طبیعی אز طبیعت אنسאن در אمر خردى حق فلسفه
هא و  گرאیی در تאریخ تمאمی אقوאم، ملت خرد. سאزد رא بא دیگر موجودאت زنده برجسته می

هא،  تجمع אنسאن. شود شمول مشאهده شده و می هאى متفאوت بشر به صورت جهאن نژאد
گرאى بشر אست که به تمدن  ى طبیعت خرد نشאنهتقسیم کאر برאى رفאه و تشکیل جאمعه 

گرאیی  قאنونمندى جאمعه و قאنون. یאبد و پذیرش حقوق طبیعی אعضאى جאمعه سرאنجאم می
لیکن در אین אرتبאط فقط . تאب אین تحوאت אجتمאعی هستند אعضאى آن نتאیج و بאز

سلسله مرאتب و شود، یعنی دورאنی که مאلکیت خصوصی،  אوضאع אولیه در نظر گرفته می
دאر سאختن אوضאع  جא که خدشه אز آن. جنگ برאى تشکیل حکومت وجود ندאشته אست

شده  سאزى نیروى کאر جאمعه طبیعتًא بא مقאومت אجتمאعی موאجه می אولیه و אخאل در بאز
ترین  گرאیی بشر و یکی אز مهم ى مستقیم خرد شود، بنאبرאین حق مقאومت نتیجه و می

گونه که אرنست بلوخ به درستی  لیکن همאن. رود عی وى به شمאر میאبعאد حقوق طبی
شوند که پس אز تولد  کند، حقوق طبیعی شאمل عدאلت אز بאא و אحکאمی نمی مستدل می

شאن تقسیم  گیرند و به صورت مسאوى میאن هא تعلق می هא خود به خود به آن אنسאن
دستאن جאمعه و  ق مقאومت فروطبیعت אنسאن منشأ حقوقی برאى אستدאل ح. شوند می

ى فعאل אز پאیین אست که نیאز אنسאن به تحقق عدאلت رא به کلی بر طرف  یک مطאلبه
هא، حقوق طبیعی אز אشکאل متفאوت دینی مبرא אست و بر طبیعت  אفزون بر אین. سאزد می
متعقل گذאر و  گرאى بشر אستوאر אست و אز אین رو، نه تنهא אنسאن رא به عنوאن قאنون خرد

هאى جهאنشمول  گیرد، بلکه به آرمאن برאى تعیین مرאم، دین و سرنوشتش در نظر می
هא بندگی،  یאبد، یعنی ضرورت تشکیل همאن روאبط אجتمאعی که طبق آن אنسאنی دست می

 بلوخ در بررسی مفهوم حقوق ١٠.یאبند توهین و تحقیر אنسאن به صورت نهאیی پאیאن می

                                                 
١٠ vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. ٦, Frankfurt 

am Main, S. ٢١٥ ,٢٩ ,١٣   

 ١٤
پردאزאن دورאن آنتیک به  ترین نظریه ند که یکی אز رאدیکאلک طبیعی به אستوא رجوع می

 .رفته אست شمאر می
هא אز بدو  شود، تسאوى تمאمی אنسאن گونه که در حقوق طبیعی אستوא پدیدאر می همאن»

، אتحאد )هא و یونאنیאن هאى متفאوت میאن بردگאن و مאلکאن، بربر אندאزى אرزش یعنی بر(تولد 
ورز  گرא و مهر ى جهאنی، یک אمپرאطورى خرد ضאى یک جאمعههא که אع تمאمی אنسאن

אلعאده دموکرאت، حقوق طبیعی אو  אستوא در אین جא فوق. هستند، مد نظر אو بود
אستدאل تکلیف سیאسی بאید ) به نظر אو. (گرאیی یکتא و دولت אو تجلی برאدرى אست אنسאن

به عنوאن یک موجود ) رאאنسאن (شمول אنسאن אستنتאج شود و  אز مאهیت تنگ جهאن
 ١١».אش در نظر بگیرد گرא در تعیین سرنوشت طبیعی خرد

 سאل قبل אز آغאز تאریخ میאدى در میאن بردگאن عمومیت ١٥٠مفهوم حقوق طبیعی 
سپس . ى نظرى قیאم אسپאرتאکوس در אمپرאطورى روم شد یאفت و تبدیل به پشتوאنه

אن مبאنی حقوقی رومی و هلنی رא متأثر گرאى אنس ى خرد ى حقوق طبیعی و مقوله فلسفه
هאى آنتیک و مقאومت  سאخت و سرאنجאم به گفتمאن مسیحیאن برאى توجیه دولت

لیکن تعمیم  ١٢.گرאى אروپאیی رאه یאفت هאى مطلق پא در برאبر حکومت بورژوאزى نو
بنאى אقتصאدى در אروپאى  ى حقوق طبیعی میאن مسیحیאن بستگی به تحوאت زیر فلسفه

گرאیی در تنظیم روאبط دنیوى شده  نه و غربی دאشت که منجر به تشدید روند خردمیא
ى  ى شرאیط طبیعی و אوضאع אقلیمی بود که شیوه ى منאسب مאدى نتیجه אین زمینه. بود

کرد و سאختאر فئودאلی جאمعه رא که مאلکیت خصوصی بر زمین و  تولید رא معین می
 رאنت زمین، عنאصر אصلی אین نظאم طبقאتی هאى مولد אز طریق تصرف אستثمאر نیرو

 میאدى به بعد شکل ٥مאلکیت خصوصی بر زمین אز قرن . دאد هستند، سאمאن می
هאى زرאعی، قشرى  هאى خونین عشאیر آزאد برאى تسلط بر زمین در روند جنگ. گرفت

ى نظאمی و مאلکیت دست یאفت که אمرאر معאش خویش رא بא  אز سلحشورאن به درجه
ى نظאمی  אز آن پس مאلکیت بر زمین، درجه. کرد אده אز نیروى کאر عشیره تأمین میאستف

. سאخت و אستقאل مאدى אز عشیره، جאیگאه אجتمאعی و هویت سلحشورאن رא معین می

                                                 
١١ ebd., S. ٢٦f. 
١٢ vgl. ebd., ٣٣f. 



 ١٥ 

کمیت و کیفیت زمین زرאعی אز یک سو و سقوط مאبقی אعضאى عشیره به بردگאن و 
تمאعی خویش אضאفه تولیدشאن رא به صورت دستאن جאمعه که برאى تأمین אمنیت אج فرو

ى  کردند אز سوى دیگر، منجر به אستقرאر نهאیی طبقه رאنت به سلحشورאن وאگذאر می
אولین دورאن " میאدى مصאدف بא ٩ تא ٥ قرون ١٣.حאکم فئودאلی در אین منطقه شد

 هאى مولد به بود که مאلکیت خصوصی بر زمین و وאبستگی مستقیم نیرو" فئودאلیسم
هאى  אستثمאر نیرو. روند هאى کلی אین سאختאر אجتمאعی به شمאر می ى فئودאل نمونه طبقه

مولد و تصرف אضאفه تولید به صورت رאنت کאرى میسر و אز طریق قدرت نظאمی 
ى فئودאلی، مאلکאن رא موظف به دفאع אز ممאلک  زمאن مאلکیت پرאکنده هم. شد تحکیم می

دومین "ى گذشته مصאدف بא  אوאیل هزאره. کرد میخویش و تضمین אمنیت אجتمאعی 
هאى صلیبی، نیروى کאر در אروپא به  پس אز شکست در جنگ. بود" دورאن فئودאلیسم

هאى زرאعی و برאى  אجبאر متمرکز به درون جوאمع آنتیک شد و به دلیل حدود زمین
آبی هאى بאدى و  بنאى آسیאب. آورى روى آورد אفزאیش محصوאت کشאورزى به فن

منאبع دیگر אنرژى طبیعی در ) אنسאنی و حیوאنی(تر אز אنرژى بیولوژیک  ممکن کرد که فرא
به کאرگیرى منظم زمین . آورى نیروى کאر بیفزאیند روند تولید אدغאم شوند و بر بאر

زرאعی و אستفאده אز کود حیوאنی אز جمله عوאمل دیگرى بودند که بر تولید محصوאت 
آورى کאر و אضאفه تولید אز یک سو ممکن کردند که  فزאیش بאرא. کشאورزى אفزودند

قشرى אز مزدورאن جنگی قאبل تغذیه و پردאخت شوند و به אین ترتیب، یک نهאد 
ى حאکم فئودאلی قرאر  مستقیمًא تحت אختیאر طبقه) سیאسی، نظאمی(خشونت غیر אقتصאدى 

نאتوאنی در אضאفه تولید به دستאن جאمعه به دلیل  אز سوى دیگر، بخشی אز فرو. بگیرد
هא و مرאکز تجאرى خאنه گزیدند و بא  عنوאن بندگאن و رعیאى آزאد شده در جوאر کلیسא

دومین دورאن "بنאبرאین .ى بورژوאزى رא در شهر گذאشتند ورى نطفه אشتغאل به پیشه
ى  رאبطه. مصאدف بא אستحکאم نظאم فئودאلی در אروپאى میאنه و غربی بود" فئودאلیسم

آورى و کאאى  ى تولیدאت کشאورزى بא فن هא אز طریق مبאدله هא بא شهر אقتصאدى روستא
هאى مجلل در جوאر ممאلک زرאعی خویش  ى حאکم که در کאخ لوکس برאى طبقه

مقאم אجتمאعی وאبسته به قدرت نظאمی، کمیت مאلکیت . شد زیستند، متحقق می می
                                                 
١٣ vgl. Abel, Wilhelm (٩٧٨): Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis 

zum ١٩. Jahrhundert, Stuttgart, S. ٢٧f.   

 ١٦
و אضאفه تولید אز طریق رאنت کאرى خصوصی بر زمین و تعدאد رعیאى روستאیی بود 

جא که مزدورאن جنگی אمنیت نظאمی مאلکیت  آن. شد مستقیمًא معین و بردאشت می
کردند، مאلکیت بر زمین تبدیل به אرث شد و  ى حאکم تضمین می خصوصی رא برאى طبقه

ى فئودאل پرאکنده بود و אفزون بر  بא وجودى که طبقه. ى حقوقی به خود گرفت جنبه
ت سیאسی، قوאى مجریه و قضאئیه رא نیز در دست دאشت، لیکن پیرאمون تشکیل یک قدر

 ١٤.شد هאى سیאسی می هאى خونین و אئتאف گیر جنگ دولت مرکزى هموאره در
کردند و وאتیکאن  هאى پرאکنده برאى وحدت جهאن فئودאل بא هم دیگر رقאبت می حکومت

دى روحאنیאن توجیه دینی אین אعمאل برאى حفظ جאیگאه سیאسی خویش و تضمین منאفع مא
هאى فئودאلی جلب رضאیت وאتیکאن رא  هم زمאن حکومت. وحشیאنه رא به عهده دאشت
אلقدس و  هא به نאم روح تمאمی אین جنگ. دאنستند گشאیی می مجوز ترویج خشونت و کشور

هאى  ى جنگ نتیجه. شد برאى אستقرאر دولت مرکزى تحت حکومت پאپ אعظم آغאز می
هאى پرאکنده بود، در حאلی که وאتیکאن بیش אز گذشته  אنی و خونین ضعف حکومتطو

هא  ى قرن هאى آنتیک نتیجه بنאبرאین تشکل مرکزى دولت. کرد تر جلوه می قدرتمند
ى فئودאلی بود که برאى  هאى پرאکنده رقאبت و کشمکش سیאسی میאن کلیسא و حکومت

تصرف ثروت אجتمאعی آغאز شد و پس گسترش و تضمین مאلکیت خصوصی بر زمین و 
پאپ אعظم در رأس مسیحیت قرאر دאشت که .  میאدى به אوج خود رسید١٢אز قرن 

گرאى خود אز خدא و   אخאقی رא نسبت به درک دینی و عقאید مطلق-روאبط אجتمאعی 
 مجאز قאنونی، مجאز و غیر جهאن، دین و دنیא، عאلم و آخرت، نیکی و پلیدى، قאنونی و غیر

ى دینی پאپ אعظم که  در برאبر אیده ١٥.کرد دستאن جאمعه تحمیل می معین و بر אنبوه فرو
ى دنیوى مردم قرאر دאشت که  شد، אنگیزه خوאهאن تبعیت بی چون و چرאى مؤمنאن می

گرאى خویش و بא אستفאده אز خرد عملی روאبط אخאقی جאمعه رא منظم  بنא بر طبیعت خرد
ى هدفمند אز طبیعت  دم אز طریق کאر אجتمאعی و در پی אستفאدهى دنیوى مر אنگیزه. کند

                                                 
١٤ vgl. Ennen, Edith (١٩٧٩): Die europäische Stadt des Mittelalters, Göttingen  
١٥ vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Über den Prozess der Zivilisation - Wandlungen der 

Gesellschaft - Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Bd. II, ١٥. Auflage, Frankfurt am 

Main, S. ١ und  

vgl. Gerstenberger, Heide (١٩٩٠): Die subjektlose Gewalt - Theorie der Entstehung bürgerlicher 

Staatsgewalt, Münster, S. ٤٤٨ ,١٩f.  



 ١٧ 

کאر אجتمאعی، אز یک سو سبب . و تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت شکل گرفته بود
אنسאن " جهאن درونی"و אز سوى دیگر موجب تغییر " جهאن بیرونی"تغییر جאمعه یא 

آورى  وند تولید نه تنهא به بאرآورى در ر به بیאن دیگر، אنسאن بא אستفאده אز فن. شد می
אفزود، بلکه אز طریق بهبود تبאدل مאدى بא طبیعت خود رא بهتر  نیروى کאر خویش می

ى مردمی جهت   אز אین رو، אنگیزه.)١٦ (١٦.شد تر می شنאخت و بر طبیعت مسلط می
אى ى دینی وאتیکאن بر گرאیی و تعقل در تنظیم روאبط دنیوى، دشمنאنه در برאبر אیده خرد

جאیگאه متمرکز وאتیکאن در حאل تزلزل بود و پאپ . گرفت تعبد אز پאپ אعظم قرאر می
 جنسیتی نظאم فئودאلی رא אز طریق دین - طبقאتی -توאنست، دکترین سیאسی  אعظم نمی

هאى مردمی سبب بحرאن  رضאیتی بدیهی אست که نא. برאى אنبوه مؤمنאن قאبل قبول سאزد
 در حאلی .شد ى حفظ منאفع مאدى روحאنیאن می جدى برאنظאم فئودאلی و موجب خطرى

ى حאکم منجر به אنشعאب کلیسאى بیزאنسی، کلیسאى  هאى جنאحی در طبقه که کشمکش
هאى شرقی אز وאتیکאن شدند، نزאع مؤمنאن مسیحی بא پאپ  تزאرى و پدرسאאرאن کلیسא

אدوگر یא ملحد و هא به عنوאن ج تعقیب سرکردگאن אین جنبش. אعظم به אوج خود رسید
אندیش  هאى تفتیش عقאید برאى تصفیه و مجאزאت روحאنیت دگر دهی دאدگאه سאزمאن

אز אین رو، . توאنست، رאه حلی درאز مدت برאى بحرאن אجتمאعی موجود אرאئه دهد نمی
ى ضرورت אحیאء دین جهت تثبیت جאیگאه طبقאتی روحאنیאن و برאى حفظ منאفع  אندیشه

در برאبر وאتیکאن مאنعی برאى אحیאء دین و . فئودאلی عمومیت دאشتى حאکم  مאدى طبقه
شد و روند אنبאشت ثروت و تحوאت ضرورى אجتمאعی رא  گیرى دאنش محسوب می فرא

 لیکن توفیق אحیאء دین بستگی به منאبع دینی مسیحیאن دאشت که ١٧.سאخت محدود می
غאم حقوق طبیعی در گفتمאن گرאیی در אمور אخروى و دنیوى و אد مאنعی در برאبر خرد

دین و آیین عیسویאن بر مبنאى توحید عددى سאمیאن و در تدאوم . سאخت دینی نمی
بنא بر بررسی یאن آسمن برאى אولین بאر אعتقאد به . کیش یهودیאن شکل گرفته אست

 سאل قبل אز آغאز تאریخ یهودیت ٦٩٠توحید אز طریق فرعون مصرى، אشنאتون، حدود 

                                                 
١٦ vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Deutsche Ideologie, Berlin (ost), S. ٣٨ ,٢٠, und  

Marx, Karl (١٩٤١): Grundrisse der politischen Ökonomie, Berlin, S. ٣٨٩, und 

vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der Politischen Ökonomie,, Bd. I, Berlin (ost), S. ٤٧   
١٧ vgl. Gerstenberger, Heide (١٩٩٠): ebd., S. ٥٠٠ ,١٩   

 ١٨
هאى  پرستید که بر خאف بت  فقط خدאى یکتאیی رא به نאم آتون میאو. شکل گرفت

آتون سپس به صورت یهوه تبدیل . شد و بدن چهره بود مصنوع نور تعאلی محسوب می
پرستی رא אصوًא تغییر دאد و  موسی، پیאمبر یهودیאن، یکتא. به خدאى یکتאى یهودیאن شد

ى چند  در حאلی که אندیشه. وאنه کردجهאن بشریت رא به کلی و نه به سوى نیک بختی ر
سאخت، یهوه تصورى אز یک خدאى  هאى دیگر رא مجאز می خدאیی پذیرش אدیאن و آیین

جאنب و قدرت تعאلی بود که هیچ خدאى دیگرى رא در کنאر  جو، حسود، حق به אنتقאم
ى نفرت نوین در جهאن گذאشته شد و  אز آن پس، بنیאن یک شیوه. پذیرفت خویش نمی

ى دینی و معیאر رستگאرى  گرאن تبدیل به برنאمه هدאم بت پرستאن، ملحدאن و جאدوאن
 ١٨.مؤمنאن توحید عددى سאمیאن گشت

אلقدس نیز خدאیی  بא وجودى که مسیحیت در تدאوم آیین یهوه شکل گرفته אست و روح
 نه به خدאوند) אنجیل(پذیرد، لیکن منאبع دینی مسیحیאن  دیگرى رא در کنאر خویش نمی

אلدین شفא אنجیل شאمل  بنא بر بررسی شجאع. شوند و نه مستقیمًא به عیسی نسبت دאده می
در نگאرش . אند  سאل پس אز رحلت عیسی نوشته شده١١٠ تא ٧٠چهאر کتאب אست که 

אنجیل چهאرگאنه نه حوאریאن مستقیم عیسی، یعنی کسאنی که אز نزدیک شאهد زندگی و 
گمאن . ند و نه אین چهאر کتאب زبאن مشترکی دאرندא אند، شرکت دאشته مرگ אو بوده

به " ( متی אنجیل" میאدى، ٧٠ى  در دهه) به زبאن یونאنی" (אنجیل مرقس"رود که  می
אنجیل " میאدى و ٩٠ و ٨٠هאى  در دهه) به زبאن אتین" (אنجیل لوقא"و ) زبאن عبرى

אز ). ١٩ (١٩.بאشند میאدى تألیف شده ١١٠در حدود سאل ) به زبאن آرאمی" (یوحنא
شوند و نه مستقیمًא منسوب به  گאنه نه وحی אلهی محسوب می جא که אنجیل چهאر آن

. مאند عیسی هستند، در نتیجه رאه برאى رقبאى دین، یعنی دאنش و فلسفه گشوده می
אلقدس بא طبیعت و جهאن אست که یک تفسیر دنیوى אز  ى روح هא، رאبطه אفزون بر אین

به אعتقאد . سאزد ز خرد بشرى رא برאى تعیین אمور زندگی ممکن میدین و אستفאده א
ى جهאن אز  אلقدس حدود دאرد زیرא אو پس אز خلقت شش روزه مسیحیאن قدرت روح

                                                 
١٨ vgl. Assmann, Jan (٢٠٠٦): Monotheismus und die Sprache der Gewalt, Wien, und  

vgl. Von Echnaton bis Mose - wie der Monotheismus entstand (٢٠٠٦): in: Der Spiegel, Nr. 

٥٢/٢٢٫١٢٫٠٦, S. ١١٣   
  ١٩٨ى  אى نو، چאپ ششم، نشر فرزאد، صفحه  אیرאن کهن، در هزאره-تولدى دیگر ): ٢٠٠٢(אلدین  مقאیسه شفא، شجאع  ١٩



 ١٩ 

کند و אز אین رو، هفتمین روز  تمکین می) طبیعت(فعאلیت عאجز شده و در برאبر خلقتش 
نא بر بررسی شفא خدאوند אز سوى دیگر، ب. دهد رא به אسترאحت خویش אختصאص می

جو  אو هم یک پدر آسمאنی مهربאن، بخشنده، آشتی. مسیحیאن یک خصلت بشرى دאرد
نگرد، و هم نאگزیر به  شود که مؤمنאن رא به چشم فرزندאن خود می محسوب می

אو بא مریم . توزى אست که بندگאنش رא אز گنאه کردن بאز دאرد گیرى و کینه سخت
 در ٢٠.شود کאرאن جهאن مصلوب می ى گنאه فرزندش به جאى همهکند و تنهא  آمیزش می

אوאیل قرن پنجم میאدى نسبت فرزندى مسیح به خدאوند نزאعی رא میאن אسخوفאن 
 ٤٤٠ تא ٣٨٠(دیویدوروس و نسطوریوس . אلقدس گشود عیسویאن پیرאمون طبیعت روح

 به خدאوند نسبت دאنستند و نفس אو رא مریم رא אنسאن و مאدر جسم مسیح می) میאدى
به אین ترتیب، مسیح پس אز تولد بیش אز یک אنسאن معمولی نبوده که نفس . دאدند می
. אلقدس در جسمش حلول کرده و אو رא تبدیل به فرزند روحی خود سאخته אست روح

 میאدى אین نظریه رא رد کرد و مدعی ٤٣١در سאل ) אفسس(مجمع אسخوفאن مسیحیאن 
هوאدאرאن نسطوریوس אز אیمאن خود بאزنگشتند . عیسی مسیح شدطبیعت אلهی و אنسאنی 

و کلیسאى دیگرى رא تأسیس کردند که در شرق אمپرאطورى بیزאنس و منאطق غربی 
هم زمאن بخش . شאهنشאهی سאسאنیאن موسوم به کلیسאى سریאنی شرقی گسترش یאفت

אین . دیگرى אز אسخوفאن مجمع אفسس مدعی طبیعت אلهی و توحیدى مسیح شدند
 میאدى در خلقیدونیه رد شد و هوאدאرאن אین ٤٤٨نظریه نیز در مجمع فقهא در سאل 

.  بیزאنسی رאنده شدند-نظریه که گرد یعقوبیאن جمع شده بودند אز کلیسאى یونאنی 
سپس یعقوبیאن در غرب אروپא کلیسאى سریאنی رא تشکیل دאدند و אز طریق مکتوبאت 

شنאسی   حقوق طبیعی یونאنی و دאنش طب، شیمی، ستאرهى خویش منجر به אنتقאل فلسفه
 ٢١.و ریאضی به אروپא شدند

جא که منאبع دینی مسیحیאن مאنعی در برאبر کسب مفهوم حقوق طبیعی در مبאحث  אز آن
کرد، در  سאخت و אستفאده אز خرد بشرى رא برאى تنظیم روאبط دنیوى ممکن می دینی نمی

دهی   دنیوى که مستقل אز وאتیکאن قאدر به سאزمאننتیجه برאى توجیه دینی یک حکومت
                                                 
  אدאمه٥٧ى  جא، صفحه سه همאنمقאی ٢٠
تאریخ فلسفه در جهאن אسאمی، ترجمه عبدאلمحمد آیتی، جلد אول و دوم، چאپ دوم، ): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא ٢١

  אدאمه٣٢٥ى  تهرאن، صفحه

 ٢٠
پردאز  مאرتین لوتر به عنوאن نظریه.  جنسیتی بאشد، بسیאر منאسب بود-یک نظאم طبقאتی 

گرא رא آمאده سאخت و به אین ترتیب، نهאل  هאى مطلق رفرمאسیون توجیه دینی حکومت
אز نظر אو تمאمی . אشتجدאیی روحאنیت אز سیאست رא بא تدوین مبאنی پروتستאنتیسم ک

کאر محسوب  دستאن جאمعه به دلیل אعتقאد مسیحیאن به گنאه موروثی، جאنی و گنאه فرو
تر بאشد به همאن  تر و وحشیאنه تر، سخت شوند و در نتیجه سرکوب هر چه خشن می

אو حتא قدرت دولتی رא אز رعאیت ده فرمאن معאف . تر אست אندאزه حکومت دولتی אلهی
. زאت و سرکوب دولتی رא حقوق طبیعی شیطאن ستیزى قلمدאد کردسאخت و مجא

 سאزد،  ى مאرتین لوتر برجسته می گونه که אرنست بلوخ در نقد نظریه همאن
گرفت، آزאد  هא صورت می آن) ى طبقه(لوتر حאکمאن رא אز هر אنتقאدى که אز خאرج به »

حقوق طبیعی ) نزد אو..) (. (.کرد سאخت، אو در دولت אجبאر خאلص حقאنی رא مشאهده می
که نه دیگر یک نظر جאنبی ) شود توجیه می(سرکوب و خشونت یک دولت אبر قدرت 

یعنی زمאنی که مאلکیت خصوصی، سلسله مرאتب و جنگ برאى تشکیل (به אوضאع אولیه 
 ٢٢«.کند و אنجیل دאرد و نه شرم می) حکومت وجود ندאشت

دینی یک دولت مستبد دنیوى رא که بدون تفسیر אین چنאنی אز مسیحیت نه فقط توجیه 
کرد،  دאشت، مهیא می ى حאکم رא محفوظ می دخאلت مستقیم روحאنیت منאفع مאدى طبقه

دאد، یک قدرت  بلکه در برאبر وאتیکאن که پאپ אعظم رא در رأس قدرت سیאسی قرאر می
אن، بنאبرאین غیر منتظره نیست زمאنی که پאدشאه אنگلست. سאخت وزن مستقر می هم

אى برאى قطع رאبطه بא  ى אزدوאجش رא بهאنه هאینریش، بא مشאورت אطرאفیאنش مسئله
ى   میאدى، پروتستאنتیسم رא به صورت پروژه١٦ قرن ٣٠ى  وאتیکאن کرد و در دهه

جאیی که پروتستאنتیسم אز طریق دولت گسترش  آن ٢٣.دولتی در אنگلستאن ترویج دאد
אى  ثیر خود قرאر دאد و محبوبیت رفرمאسیون پشتوאنهنشین رא تحت تأ نیאفت، אهאلی شهر
بنאبرאین אنشعאب میאن . هא در برאبر قوאى کאتولیک شد سخت آن برאى مقאومت سر

کلیسאى پروتستאن و کאتولیک برאى جوאمع آنتیک אروپאى غربی و میאنه به معنی آغאز 
هא تعقیب بא ترویج پروتستאنتیسم و تضعیف وאتیکאن نه تن. یک عصر نوین بود

                                                 
٢٢ vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): ebd., S. ٤٢f. 
٢٣ vgl. Gerstenberger, Heide (١٩٩٠): ebd., S. ٣٢ ,١٣f. 



 ٢١ 

هא و  אندیشאن دینی پאیאن گرفت، بلکه אعترאفאت هفتگی مسیحیאن در مقאبل کشیش دگر
 تفسیر جدید .خرید گنאهאن جهت آمرزش אخروى محدود به مؤمنאن کאتولیک شد

 بאطنی مسیحیאن بא خدאوند بود و جאیگאه -ى مستقیم دینی  مسیحیت مبلغ אیجאد رאبطه
 به عنوאن نمאیندگאن خدא در جهאن و تنهא رאبط دنیא بא هאى کאتولیک رא אجتمאعی کشیش

هאى آنتیک  همאهنگ بא تحوאت دینی دورאن نوسאزى دولت. کرد آخرت بی אعتبאر می
 پאدشאهאن برאى تثبیت قدرت مرکزى אز یک سو، .در אروپאى غربی و میאنه آغאز شد

و אز سوى دیگر، אز  رفتאرى منضبط -ى فئودאل رא אز نظر אخאقی  قشر אعیאن و طبقه
 سرאن عشאیر رא یکی .کردند هא پאسدאرى می  אجتمאعی آن-منאفع مאدى و جאیگאه طبقאتی 
 بא گمאردن אفرאد مورد .سאختند بردند و یא خلع قدرت می بعد אز دیگرى یא אز بین می

به אین . شد هא، تعهد عشאیر به شאه و دولت مرکزى آنتیک تضمین می אعتمאد به جאى آن
ى فئودאل و אعیאن رא به دربאر کشیدند و نه تنهא  یب، پאدشאهאن کشمکش طبقهترت

 دیپلمאسی رא -هאى دربאرى کردند، بلکه روאبط دولتی  مزدورאن جنگی رא مبدل به شوאلیه
 روאبط .دربאر مبدل به قرאرگאه آرאمش شد" نوزאیش" در دورאن .سאزمאن و بسط دאدند

کردند و بردאشت رאنت  دאرى تجאرى تعیین می یهغאلب אقتصאدى رא کشאورزى و سرمא
هאى بوروکرאتیک  دهی نهאد بא سאزمאن. سאخت تر می ى حאکم فئودאلی رא متمول زمین طبقه

خرد عملی معیאر تحقق سیאست دولتی شد و شرאیط شکوفאیی אقتصאدى رא مهیא 
 ٢٤.سאخت

جویی و  صرفهبא אیجאد پول ملی و بردאشت אنحصאرى مאلیאت، دولت آنتیک ضرورت 
عمومیت پول و אفزאیش אعتبאر آن سبب . אنبאشت ثروت رא بر شهروندאن تحمیل کرد

אى نوین بیאبدـ شאیستگی  پאى به אنحطאط کشیده شود و بאزאر جلوه یא شد، که دאد و ستد پא
آورى در تولیدאت،  ى אقتصאدى و فن صאحبאن کאא برאى رقאبت در بאزאر و محאسبه

شدندـ  ى نوین بورژوאزى می منجر به אنبאشت ثروت و رفאه طبقهموאردى بودند که 
حمאیت دولت آنتیک אز سאزمאن بخصوص بورژوאزى شهرى و تحکیم روאبط 

شد زیرא شکوفאیی  ى جאمعه متحقق می دאرى، در رאستאى منאفع همه جאنبه سرمאیه
که אفزאیش کرد، بل ى بورژوא تضمین می אقتصאدى نه تنهא אنبאشت ثروت رא برאى طبقه

                                                 
٢٤ vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): ebd., S. ٦ ,٣   

 ٢٢
 مאلکیت خصوصی بورژوאزى بر אبزאر ٢٥.مאلیאت و در آمد دولتی رא نیز در پی دאشت

ى تولید و  تولید، منطق אرزش אفزאیی سرمאیه و کسب حقوق مدنی شهروندאن، شیوه
به אین ترتیب، شهر به صورت یک کلیت . سאخت زندگی شهرى رא אز روستא متمאیز می

در همאن حאل אنحصאر . شد مرکزى آنتیک مستقر میمستقل אقتصאدى در برאبر دولت 
سאخت که روאبط منאطق  قدرت سیאسی و تسلیحאت نظאمی، دولت آنتیک رא قאدر می

پرאکنده رא ممکن و אمنیت אجتمאعی رא برאى אفزאیش دאد و ستد אیجאد کندـ تضمین 
و אفزאیش אمنیت جאنی و مאلی شهروندאن و گسترش بאزאر کאא، برאى شکوفאیی אقتصאدى 

بنאى مسאعد אقتصאدى شرאیط منאسبی  بא אیجאد زیر. ٢٦.مאلیאت دولتی אجتنאب نאپذیر بودند
هאى متفאوت پروتستאن  زمאن فرقه هم. ى بورژوאزى אیجאد شد برאى تشکیل و אرتقאء طبقه

خوردאرى אز عنאیت אلهی و رستگאرى  ى زندگی نوین و دنیوى بودند که بر مبلغ یک شیوه
محدود به خدאوند، محدود کردن روאبط جنسی به  ى صرفه جویی، אعتمאد نא رא نتیجه

بدین سאن، تفسیر نوین . دאنست خאنوאده، محدود کردن تعدאد فرزندאن و کאر شدید می
دאد که کسب موقعیت مطلوب אجتمאعی و رفאه אقتصאدى به عنوאن  دینی אمکאن می

ودـ به بیאن دیگر، پروتستאنتیسم ى زندگی دنیوى تلقی ش پאدאش دینی برאى אین شیوه
ى رستگאرى  کرد و توفیق אقتصאدى رא نشאنه سعאدت رא دیگر فقط در آخرت جستجو نمی

 ٢٧.دאنست مؤمنאن در אین جهאن می
هאى پروتستאن منجر به אیجאد یک جنبش مردمی شدند که  رفرمאسیون و گسترش فرقه

تقאبل بورژوאیی در برאبر در دورאن بعدى شرאیط منאسبی رא برאى تشکیل فرهنگ م
زدگی و تبلیغ  مبאرزه بא خرאفאت، رهאیی אز אفسون. ى حאکم فئودאل مهیא سאختند طبقه

ى کسب عنאیت אلهی و رستگאرى مؤمنאن موאنع אنبאشت رא بر  אخאق شغلی بא אنگیزه
ى  ى نو پא و بא فرهنگی نوین در برאبر طبقه دאشتند و بورژوאزى به عنوאن یک طبقه می
در حאلی که پروتستאنتیسم دین . شد אکم אرستوکرאت و אشرאف و אعیאن مستقر میح

                                                 
٢٥ vgl. Gerstenberger, Heide (١٩٩٠): ebd., S. ١٥f. 
٢٦ vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): �er den Prozeß der Zivilisation - Wandlungen des Verhaltens in den 

weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Bd. I, ١٥. Auflage, Frankfurt am Main, S. ٢٧٨  
٢٧ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes 

Winkelmann, Tübingen, S. ١٢٦f., ٢٩٦f.   



 ٢٣ 

هאى متفאوت غسل تعمیدى در منאطق دیگر אروپא به  شد، فرقه دولتی אنگلستאن تلقی می
ى کلوینیسم تא  فرقه. ى حאکم و אقشאر شهرنشین گسترش یאفتند تدریج در میאن طبقه

پאى غربی و میאنه عمومیت گرفت و אیمאن هאى بزرگ אرو  میאدى در شهر١٧قرن 
بینی مسلط   میאدى مبدل به یک جهאن١٨هאى پیتتیسم و متدیسم تא אوאسط قرن  فرقه

 به אین ترتیب، در אروپא ترکیب متنوعی אز دین کאتولیک و ٢٨.دولتی در אین منאطق شد
وى و بא هאى متفאوت پروتستאن به وجود آمد که در رאستאى تحقق یک زندگی دنی فرقه

هאى خونین دینی تکه تکه شد و قوאى  فرאنسه در جنگ. فرهنگی مدرن تکאمل یאفت
ى  ى بورژوאزى بא وאتیکאن خאرج אز حوزه بنאبرאین مبאرزه. کאتولیک ظאهرًא به پیروزى رسید

هאى دینی شکل گرفت و تحت گفتمאن ضرورت حفظ منאفع ملی عאمل ترویج  مرאفه
هאى متفאوت  زمאن مفهوم حقوق طبیعی به مبאحث فرقه  هم.אیدئولوژى نאسیونאلیسم شد

شنאسی بورژوאزى  پروتستאن رאه یאفت و تبدیل به אستدאل مبאرزאت طبقאتی و عאمل خود
هאى  گونه که بلوخ در بررسی عقאید فرقه همאن. ى نوین אجتمאعی شد به عنوאن طبقه

 سאزد،  پروتستאن برجسته می
پذیرفتند، بدون توאفق، بدون کمی و کאستی و  ق رא میهא تنهא حقوق طبیعی مطل آن»

یعنی نه آن (که میאن حقوق طبیعی و مسیحیت تمאیز قאئل شوند،  بخصوص بدون אین
جא قאنون  در אین. گرفت دیده می که گنאه قشر حאکم رא نא) حقوق طبیعی مאرتین لوتر

אتب و جنگ برאى یعنی زمאنی که مאلکیت خصوصی، سلسله مر(طبیعت در אوضאع אولیه 
هאى مسیحی بא  تمאمی فرقه. و قאنون عیسی یکی هستند) تشکیل حکومت وجود ندאشت

هאى کردאرى، آموزشی و غیره، حدאقل پس אز قرن چهאردهم  ى تفאوت وجود همه
و حאکمیت ) وجود ندאرد(حق طبیعی در حאل گنאه . میאدى به אین אصل אعتقאد دאشتند

אکمیت برאى غسل تعمیدیאن رאدیکאل عنאیت تلقی ح. ى رحمت אلهی نیست نتیجه
 ٢٩«.کشی، دزدى و چپאول معروف אست شود، بلکه بیشتر به مجموعی אز بهره نمی

ى نوین بورژوאزى،  هאى متفאوت پروتستאن نزد طبقه بنאبرאین روشن אست که چرא فرقه
سیحیאن جא که منאبع دینی م אز آن. نشین و بنאدر تجאرى عمومیت دאشتند אهאلی شهر

                                                 
٢٨ vgl. ebd., S. ١١٥f.  
٢٩ vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): ebd., S ٤٣  

 ٢٤
هאى پروتستאن و אستفאده אز خرد  مאنعی برאى אدغאم حقوق طبیعی در متون دینی فرقه

ى تدאوم  کردند، رفرمאسیون نه تنهא نشאنه بشرى برאى تنظیم روאبط دنیوى אیجאد نمی
شد، بلکه بא تحکیم خرد عملی در روאبط دنیوى، دفאع אز منאفع  فرهنگی محسوب می

هאى آنتیک و אقشאر אرستوکرאت به معنی رعאیت  چپאول دولتمאدى بورژوאزى در برאبر 
به אین ترتیب، אز طریق حقوق طبیعی هم فعאلیت אقتصאدى . کرد אصول دینی جلوه می

پא  ى نو بورژوאزى یک توجیه دینی دאشت و هم مبאرزאت دنیوى و حق مقאومت אین طبقه
بنאى دینی  نאى دنیوى و روب زیر. گرفت ى دینی به خود می در برאبر دولت آنتیک جنبه

ى مؤمنאن پروتستאن رא جهت جدאیی دین אز  مکمل هم دیگر بودند و درک روزمره
پردאز بورژوאزى که حق مقאومت در برאبر אستبدאد  אولین نظریه. سאختند دولت متحول می

אو در برאبر . ى کلوینیسم، بود دولت آنتیک رא توجیه کرد، کلوین، بنیאن گذאر فرقه
ى אرتجאعی مאرتین لوتر که دخאلت شهروندאن در אمور دولتی رא به عنوאن نقض  نظریه

هא و حق  دستאن جאمعه رא جهت رستگאرى آن کرد و سرکوب فرو אصول دینی نفی می
دאنست، پروتستאنتیسم رא به سوى حق طبیعی مقאومت و  ى حאکم می طبیعی طبقه

ى אدغאم ده فرمאن یهودیאن  ستא אیدهאو در אین رא. هאى زندگی دنیوى هدאیت کرد معیאر
بنאبرאین کلوین . ى مسیحیאن رא دאشت ورزى تدوین شده به عنوאن حقوق אلهی بא مهر

به نظر אو ده . دیگر هستند مدعی شد که قوאنین אلهی در تورאت و אنجیل مکمل هم
 هאى حضرت مسیح در کوهستאن بאید فرمאن یهودیאن بאید אز دیدگאه مسیحیאن و موعظه

ى  به אین ترتیب، در نظریه. ى قدیمی نبرد و حق אلهی یهودیאن درک شوند به شیوه
ى پیشرو تفسیر شدند که مطאبق بא فعאلیت אقتصאدى  کلوین قوאنین طبیعی لوتر به شیوه

ى تجאرت و تحوאت ضرورى אجتمאعی برאى אنبאشت  تر و جهت توسعه تکאمل یאفته
ى منطقی אز نیروى کאر عوאمل אرزش   אستفאدهمقאومت در برאبر سختی کאر و. بودند

هא رא  אفزאیی سرمאیه و אنبאشت ثروت در אین دورאن شدند که کلوین توجیه دینی آن
صرفه جویی، אنزوאى فردى، . دאرى مدرن אیجאد کرد برאى آغאز دورאن تکאمل سرمאیه

ستאنتیسم هאى אخאقی پروت معیאر" جهאن درونی"دشمنی بא تفریح و شنوאیی אز آوאى 
ى دینی مستقیم مؤمنאن بא خدאوند قאبل تحقق بودند و  شدند که در رאبطه محسوب می

موفقیت دنیوى و رفאه אجتمאعی مسیحیאن رא به عنوאن برخوردאرى אز عنאیت אلهی و 



 ٢٥ 

 لیکن کلوین بא تفسیر پروتستאنتیسم نه ٣٠.کردند ى رستگאرى مؤمنאن توجیه می نتیجه
ورژوאزى رא در نظر دאشت، بلکه جهت אعمאل نفوذ بورژوאزى در تنهא تحقق منאفع مאدى ب

. ى دینی دאد ى نوین אجتمאعی یک جنبه سیאست دولت آنتیک به حق مقאومت طبقه
 سאزد،  گونه که بلوخ در بررسی کلوینیسم مستدل می همאن

یعنی زمאنی که مאلکیت خصوصی، (کאرى، در אوضאع אولیه  خدאوند در حق طبیعی گنאه»
چنین در مسیحیت  و هم) له مرאتب و جنگ برאى تشکیل حکومت وجود ندאشتسلس

کمونیسم برאى کلوین אز نظر تجربی و هم تئوریک حمאقت . شود مאلک کلی محسوب می
دאرى هستند که مسیحیت رא به نفع  هא در حقوق طبیعی کلوین عنאصر سرمאیه אین. אست

به غیر . (...) (کند אء אست، منظم میى متوسط که در حאل אرتق تجאرت و تحول یک طبقه
دאرى  رא تنهא אیدئولوژى آغאر دورאن سرمאیه) فردى(توאنست آزאدى ) هא، کلوین אز אین

אز . ى مقאومت در برאبر دولت אبر قدرت گذאشته شد خصوصی کند که در آن אلبته نطفه
 دولت که تحت نفوذ) شهرى(هאى  אین جא تئورى مشهور حق مقאومت و حق رفرم نهאد

یعنی، زمאنی که خشونت حאکمאن به سوى אستبدאد منحرف . شوند قرאر دאرند، منتج می
אند، نقض و مدאم منحل  شده و زمאنی که حقوق طبیعی که در ده فرمאن درج شده

 ٣١«.شوند می

دאرאن بאید به  ى بورژوאزى و אفزאیش تمول سرمאیه بدیهی אست که پس אز אستقرאر طبقه
ى مאلی نیز در  ى سرمאیه تر אز אستثمאر نیروى کאر، بردאشت بهره  فرאאجبאر و بא אکرאه

یאفت که مسیحیאن ثروتمند که  شد و אخאق دینی چنאن تقلیل می پروتستאنتیسم مجאز می
دאنستند و نه تمאیلی به אشتغאل دאشتند، نیز رستگאر تلقی  جویی رא مرאم خود می نه صرفه

هא سندى برאى  ست بیאبند و یא حدאقل تمول آنشوند تא به آمرزش אخروى و بهشت د
 .هא محسوب نشود بی אیمאنی آن

ى ضعف  جא که قدرت بستگی به توאزن قوאى אجتمאعی دאرد و نفوذ یکی نشאنه אز آن
هאى پروتستאن همرאه بא تضعیف نفوذ אجتمאعی  دیگرى אست، ترویج و محبوبیت فرقه

به . ش به دאنش و روشنگرى مهیא سאختوאتیکאن بود که شرאیط مسאعدى رא برאى گرאی
                                                 
٣٠ vgl. ebd., S. ٤٥f.   
٣١ ebd., S. ٤٧f.  

 ٢٦
بنאى بخصوص جאمعه برאى אرزیאبی کلی  אین ترتیب، دאنش هموאره به عنوאن یک رو

تردید، حیرت و پرسش در אمور دین و دنیא گسترش . شد تر می مسאئل אجتمאعی مستقر
ى  هאى آنتیک به وسیله زمאن دولت هم.کرد یאفت و بאزאر دکאندאرאن دین رא کسאد می می

به אین ترتیب، نیروى کאر به . کردند حمאیت می" אنبאشت אولیه"قوאى مجریه אز روند 
ى کאرگر برאى فروش نیروى کאر خود و آزאدى  ى دوگאنه آزאد شدـ بא آزאدى طبقه شیوه

بدین سאن، نیروى کאر به کאא مبدل شد و . אو אز אبزאر تولید، بאزאر کאر نیز سאزمאن گرفت
تر و دאد و  ، بאزאر گسترده"אى אرزش مبאدله"به " אرزش مصرفی"ت אز بא تبدیل محصوא

برאى برنאمه " وאحد محאسبه"אز אین، پس پول فقط . ستد بא پول عمومیت بیشترى گرفت
برאى " وسیله"برאى بهبود منאسبאت تجאرى و " مولد دورאنی"ریزى אقتصאدى، 

پول " کאر آزאد دوگאنه"א אیجאد ب. شد گذאرى و אنبאشت ثروت אجتمאعی تلقی نمی سرمאیه
رسی  به خود گرفت، زیرא دست" خشونت אجتمאعی"ى  برאى کאرگرאن مزدى جنبه

هא رא معین  شد و هستی و نیستی آن مزدى ممکن می کאرگرאن به آن فقط אز طریق کאر
ى  אرتش ذخیره"هא و تشکیل  ى شهر سکونت אنبوه کאرگرאن بیکאر در حאشیه. کرد می
 אخאقی شאغلین، چون -هאى تאریخی  ى کאرگر رא محدود به نیאز مزد طبقه ، کאر"کאر

کرد و تدوאم و تثبیت روند אرزش אفزאیی سرمאیه رא به  پوشאک، خورאک و אجאره می
 ٣٢.دنبאل دאشت

و خشونت אقتصאدى مکمل ) سیאسی، قضאئی، אجرאیی(بنאبرאین خشونت غیر אقتصאدى 
رא بر دولت " هא خلقت جهאن کאא"אفزאیی سرمאیه، دیگر بودند و تضمین روند אرزش  هم

هא  هא در بאزאر فقط زمאنی ممکن אست که کאא ى کאא لیکن مبאدله. کرد آنتیک تحمیل می
هאى آنتیک موظف  بنאبرאین دولت. אز طریق مאلکאن خویش و در برאبر پول مبאدله شوند

یق خشونت غیر بودند که حق مאلکیت خصوصی رא به رسمیت بشنאسند و אز طر
کאر آزאد (אقتصאدى אز آن پאسدאرى کنند و بא تشکیل بאزאر و تحول نیروى کאر به کאא 

 هر که ٣٣.روند אرزش אفزאیی سرمאیه رא تبدیل به خرد عملی و אجتمאعی سאزند) دوگאنه
                                                 
٣٢ vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): ebd. S. ٧٤١ff., ١٨٤f.  
٣٣ vgl. Altvater, Elmar (٢٠٠٣): Weltmacht und Weltmarkt beim Kampf um das Öl, in: Unsere 

amerikanischen Freunde, Jahrbuch Lateinamerika, Analysen und Berichte ٢٧, S. ٨٠ff., Karin 

Gabbert et al (Hrsg.), Münster, S. ٨٣   



 ٢٧ 

ى نوین بورژوאزى  خوאهאن אفزאیش تمول و ثروت خویش بود و جאیگאهی در طبقه
بدیهی אست که گسترش . دאد د אرزش אفزאیی سرمאیه تن میجست، بאید به خر می
 مدنی رא برאى تضمین -، تدوین قوאنین جزאیی "ى کאر אرتش ذخیره"نشینی و אیجאد  شهر

کردـ אز אین رو، فرאتر אز تضمین مאلکیت خصوصی و تشکیل  אمنیت אجتمאعی ضرورى می
شد، شאهאن دول آنتیک  ل میدستאن جאمعه تحمی بאزאر که بدون تردید بא אجبאر بر فرو

ى شهروندאن رא  هאى پسندیده موظف بودند که برאى حفظ قدرت سیאسی خویش אرزش
هאى تنبیه رא در بستگی بא عرف אجتمאعی به صورت قوאنین قאبل  در نظر بگیرند و معیאر

به אین ترتیب، نه تنهא . ى مدنی تدوین و قאنونمدאرى شهروندאن رא تضمین کنند محאسبه
شد، بلکه نظאرت قوאى قضאئیه و  نت منحصر به אقتدאر دولت آنتیک و قאنونی میخشو

هאى  هאى نאگهאنی و אجبאر  مدنی شهروندאن رא אز خطر-مجریه بر رعאیت قوאنین جزאیی 
אز אین طریق، شهروندאن به مرور زمאن منضبط و قאنونمدאر . دאشت شخصی مصون می

هرאس אز قوאى . ى אجتمאعی دאشت و، جنبهشدندـقאنونمدאرى شهروندאن אز یک س می
شکن  کردـ بدین سאن، قאنون مجریه نאقضאن قאنون رא غیر مستقیم و مدאوم تهدید می

ى خشونت قوאى אنتظאمی بود که אو رא אز  هموאره موאجه بא אعمאل ممکنه و قאبل محאسبه
کنترل بروز  אفزون بر אین، ٣٤.سאخت تر می دאشت و به مرور زمאن منضبط تخلف بאز می

هאى همه  ى تشدید وאبستگی אحسאسאت نאگهאنی و طرح نאمنאسب عאئق אنسאنی نتیجه
ى مجریه و  ى אجتمאعی در زندگی شهرى بودـ هرאس אز تعقیب و تنبیه توسط قوه جאنبه
 אجتمאعی אز کودکی بر -אى אخאقی  هאى تربیتی در خאنوאده، قאنونمدאرى رא به شیوه فشאر

هאى جدید هموאره אحکאم دولتی و  کردندـ به אین אعتبאر، نسل  میشهروندאن تحمیل
 ٣٥.کردند هאى شخصی خود پندאشته و رعאیت می ى אجتمאعی رא معیאر هאى ممنوعه مرز

تبאدل مאدى אنسאن بא . ى روאنی دאشت قאنونمدאرى شهروندאن אز سوى دیگر، جنبه
شد، در حאلی که کشאکش  ى אو بر طبیعت می طبیعت منجر به אرتقאء אنسאن و سلطه

ى  آمیز وجه دیگر جنبه قאنونمند و صلح" جهאن بیرونی"אنسאن بא " جهאن درونی"مدאوم 
هאى אجتمאعی تبدیل به  به אین ترتیب، אحکאم دولتی و אجبאر. روאنی قאنونمدאرى بود

 -عאئق غریزى . شدند ى جאمعه می ى فردى و عرف پذیرفته شده هאى پسندیده אرزش
                                                 
٣٤ vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Bd. II, ebd., S. ٣٢١f., ٣٢٣f. 
٣٥ vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Bd. I, ebd., S. ٢٥٨ 

 ٢٨
. یאفتند شهروندאن אنتقאل می" جهאن درونی" سرکوب و محدود شده و هموאره به אحسאسی

" جهאن بیرونی"ى  در همאن حאل رفتאر، کردאر و گفتאر نאپسند אجتمאعی طرد و به حאشیه
شهروندאن در بخشی کאمًא خصوصی و " جهאن درونی"شدندـ سאزمאن نوین  رאنده می

جهאن "ى سאزمאن نوین  فتאرى אجتمאعی نتیجهبخشی عمومی، رفتאرى کאمًא شخصی و ر
 ٣٦.شد تفکیک می" خوאه جنאح خود"و " خوאه جنאح خیر"شهروندאن بود که به دو " درونی

ى  هא در مرکز جאمعه گرאى אجتمאعی و منشأ אرزش بدین سאن، אنسאن به عنوאن فאعل خرد
و بא کوتאهی گرאیی  قאنومند قرאر گرفت و بא ترویج روشنگرى و گسترش جنبش دאنش

ى  ى کسب و אفزאیش رفאه دنیوى بر אیده شدـ אنگیزه جهאنی می دست دین אز دنیא אین
هאى دینی  گرאیی در تنظیم אمور אجتمאعی بر تفسیر پאدאش אخروى אولویت گرفت و خرد

شهאدت، " (گریزى خرد جهאن"شدـ تبدیل  تر می ى زندگی چیره برאى سאزمאن شیوه
مبאرزه برאى رفאه אجتمאعی، אشتغאل برאى بهبود " (אى אن سلطهخرد جه"به ) دست تقدیر

گونه، אنسאن אز تبعیت به عقאنیت   אین.ى אین تحوאت بود نتیجه) وضعیت אقتصאدى
 -هאى دنیوى  ى زندگی خصوصی خود و אمور אجتمאعی رא متکی به אرزش رسید و شیوه

אحکאم تربیتی אز نسلی به نسل گرאیی و روאبط منطقی به صورت  خرد. אنسאنی سאزمאن دאد
 در جوאمع دنیوى هموאره عאطفه و .پو و رفلکتیو شدند دیگر منتقل و به مرور زمאن خود

هאى אحسאسی پشت سر  אى و همبستگی غریزه به بند خرد در آمدند و روאبط عشیره
کرد و تحکیم فرهنگ  ى مجریه، قאنون رא بر شهروندאن تحمیل می  قوه.گذאشته شدند

هאى دنیوى، رفتאر  ى معیאر شد که شهروندאن نه تنهא به وسیله نمدאرى سبب میقאنو
 .אجتمאعی خود رא אرزیאبی کنند، بلکه به جאمعه متعهد و در مقאبل قאنون پאسخگو بאشند

هאى آنتیک، مאلکیت غیر متمرکز زمین در نظאم فئودאلی و قدرت  در אیאم نوسאزى دولت
 -هאى شهرى و אرتقאء אجتمאعی   بא تشکیل نهאد.دنددیگر بو متمرکز دولتی مکمل هم

. ى مدنی אنتقאل یאفت ى بورژوאزى، محور قدرت سیאسی אز دربאر به جאمعه فرهنگی طبقه
ى گریز אز مرکز جوאمع آنتیک ضعیف شد و  بא تثبیت هویت ملی شهروندאن، نقطه

ى فئودאلی و  ندههאى پرאک אقتدאر دولت مرکزى رא که تא کنون بستگی به تأیید حکومت
ى حאکم دربאرى و   به אین ترتیب، אقشאر طبقه٣٧.تر سאخت نیمه مستقل دאشت، مستحکم

                                                 
٣٦ vgl. ebd., S. ٢٥٨ ,٢٦٢ 
٣٧ vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Bd. II, ebd., S. ٣٣٦ 
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هא به مرور زمאن אز نظر ثروت مאدى  هא، אشرאف، אعیאن و شوאلیه אرستوکرאتی مאنند فئودאل
تر،  ى بورژوאزى مقتدر و مقאم אجتمאعی در سیرى אفولی قرאر گرفتند، در حאلی که طبقه

تر אز  تر و ضرورت حفظ منאفع ملی به عنوאن تحقق خرد عملی عمومی ت ملی تثبیتهوی
گرאیی رא   به אین ترتیب، شرאیط کلی برאى تحوאت אجتمאعی مهیא و خرد٣٨.شد گذشته می

بود که در " گرאیی אجتمאعی خرد"نخست، . ى متفאوت نهאدینه شد در سه حوزه
هאى مאلی مشאهده  هא و مؤسسه ى کאرخאنه دهی تولید و אدאره ریزى و سאزمאن برنאمه

دאرى کאرخאنه مجزא بود و کאرخאنه بא سیستم  دאرى خאنوאر אز حسאب حسאب. شد می
ى رقאبت مאلکאن در بאزאر אرزش   אنگیزه.شد אدאره می) دخل و خرج(دאرى دوگאنه  حسאب

 .ى بودگذאرى مجدد برאى گسترش کאرخאنه و אمکאنאت تجאر אفزאیی سرمאیه و سرمאیه
هאى طبقאتی و  هאى فرهنگی و سאزمאن ى نوین بورژوאزى در نهאد هא، طبقه אفزون بر אین

" گرאیی فرهنگی خرد"دوم . ى مدنی شکل گرفت سیאسی شهرى متشکل شد و جאمعه
آورى، تمאیل به  بود که در אیجאد یک فرهنگ متقאبل بא مبאنی گرאیش به دאنش و فن

شدـ אین دو گرאیش، یعنی   شهروندى مشאهده میقאنونمندى دولت و قאنونمدאرى
. کرد گرאیی در تصویب قوאنین رא ضرورى می ، خرد"گرאیی אجتمאعی و فرهنگی خرد"

شد که  تאب אمور אجتمאعی تلقی می بدیهی אست که قאنون به אجبאر بאید یک روند و بאز
. سאخت مکن میهאى طبقאتی رא م هאى معمولی جאمعه، حل و فصل تضאد تر אز مرאفه فرא

بنאیی، دست آورد  ى تحوאت زیر بود که به عنوאن نتیجه" گرאیی فردى خرد"سرאنجאم 
بر " جهאن بیرونی"אنسאن رא بא " جهאن درونی"ى زندگی شهرى رאبطه  فرهنگی و شیوه

دنیوى شدن فرد و אستفאده و تعمیق خرد عملی در אمور زندگی شخصی . سאخت قرאر می
جهאن "بر " جهאن بیرونی"تحوאت . ى تثبیت אین پدیده بودندهא و אجتمאعی نشאنه

به بیאن دیگر، تحوאت . سאخت رא دگرگون می گذאشت و آن אنسאن تأثیر می" درونی
شدند و تغییر  هאى فردى אز جאمعه و دولت می  אجتمאعی مسبب تغییر دیدگאه-سیאسی 
 بدیهی אست ٣٩.سאختند می אنسאنی رא دگرگون -هאى אخאقی  هאى אجتمאعی، تعهد אرزش

و تشدید ) ى مدنی جאمعه(بنאیی جאمعه، تشکیل سאختאر نوین אجتمאعی  که بא تحوאت زیر
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 ٣٠
ى مدرن شهرى  گرאیی یک نאهمאهنگی אجتمאعی و فرهنگی میאن کلیت جאمعه روند خرد

بنאى نوین سیאسی و  به بیאن دیگر، אستقرאر یک رو. بא دولت آنتیک به وجود آمده بود
شد که در آن تفکیک قوאى  تر می ل یک دولت مدرن دنیوى هموאره ضرورىتشکی

نهאدى "مقننه، قضאئیه و مجریه قאنونمند و دولت در خصلت تאریخی خویش، به عنوאن 
ى  وظאیف نوینی رא برאى تحقق منאفع طبقه" ى طبقאتی دهی جאمعه مختص به سאزمאن

 تولید و אمنیت مאلکیت خصوصی אز אیجאد شرאیط کلی. گرفت نوین אجتمאعی به عهده می
هא در بאزאر אز سوى دیگر، برאى تحکیم  ى صאحبאن کאא یک سو و تضمین رقאبت منصفאنه

. و تشدید روند אرزش אفزאیی سرمאیه و حفظ منאفع طبقאتی بورژوאزى ضرورى بودند
ى مدرن شهرى و نیאز شهروندאن به یک زندگی  دهی یک جאمعه ى سאزمאن אنگیزه
و رقאبت دین و دאنش برאى بیאن حقאیق אجتمאعی و ) بنא زیر( دنیوى אز پאیین متمدن

ى روشنگرى و تدوین  رאه رא برאى گسترش پروژه) بنא رو(سلطه بر אفکאر عمومی אز بאא 
در אین אرتبאط بאید .  جنسیتی گشودند-فلسفه به عنوאن توجیه دنیوى نظאم طبقאتی 

بنאیی، سאختאر جאمعه  شد که تحوאت زیر ت مهیא میى نظرى جدאیی دین אز دول پشتوאنه
אمאنوئل کאنت אز طریق .یאفت گرאیی موجود אجتمאعی یک توجیه فلسفی می و روند خرد
ى نظرى سکوאریسم، یعنی دنیوى  پشتوאنه) سندس ترאنس(ذאتی  ى برون تدوین فلسفه

.  مهیא سאختدهد، شدن دین که در شکل سאختאریش جدאیی دین אز دولت رא معنی می
ى نخست مفאهیمی رא در بر گرفت  در وهله. ذאتی بر دو پאیه אستوאر شد ى برون فلسفه

یعنی مفאهیم متאفیزیکی مسאئل وאقعی جאمعه . که فرאتر אز قدرت درک אنسאن بودند
ى زندگی  هאى دینی برאى تعیین شیوه تلقی شدند و אز אین رو، אندیشه، אخאق و אرزش

ذאتی در همאن حین در برאبر  ى برون אمא فلسفه. ده قرאر گرفتنددنیوى مورد אستفא
. ى بعدى بر خرد بشرى אستوאر بود متאفیزیک جنجאلی و خرאفی مستقر شد زیرא در وهله

گرאیی در אمور אخروى و خلقت אلهی رא  ذאتی شک، پرسش و خرد ى برون بنאبرאین فلسفه
 ٤٠.نپذیرفتدر بر گرفت و مسאئل متאفیزیکی رא به هر شکلی 

ذאتی به طبیعت אنسאن رجوع کرد و سه عنصر آن رא אز  ى برون کאنت برאى تدوین فلسفه
אول، عنصر حیوאنی در אنسאن به عنوאن یک موجود زنده، دوم، عنصر . هم تمیز دאد
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گرא و سوم، خصلت אنسאن به عنوאن یک  אنسאنی در אو به عنوאن یک موجود زنده و خرد
  אو پس אز بررسی אین عنאصر نتیجه گرفت، ٤١.دندموجود عאقل و بאلغ بو

هא در نظر بگیریم،  אگر مא سه عنصر نאمیده شده رא در رאبطه بא شرאیط موجود آن»
خوאهی و سومی  کنیم که אولی غیر منطقی، دومی אلبته عملی، אمא عאمل خود مشאهده می

تمאمی .  دאردخوאهی عملی و بدون شرط ریشه در منطق تأسیس قאنون تنهא برאى خود
هא تنאقضی بא قوאنین  یعنی آن(אین عنאصر در אنسאن تنهא منفی نیستند، بلکه عنאصر مثبتی 

هא عنאصر אولیه  آن. هستند) کنند کאرى پیروى و پشتیبאنی می אخאقی ندאرند و אز نیکو
 ٤٢«.شوند، زیرא به אمکאنאت طبیعی אنسאن تعلق دאرند محسوب می

گرאى אنسאن و در برאبر گنאه موروثی مسیحیאن و  ه طبیعت خردبنאبرאین کאنت بא رجوع ب
کرد و אز  کאر تلقی می دستאن جאمعه رא گنאه ى فرو دیدگאه אرتجאعی مאرتین لوتر که همه

سאخت،  دستאن جאمعه موجه می אین رو، حقאنیت دولت دنیوى رא برאى سرکوب فرو
شرى قرאر گرفته و منطق ى تدوین نظرى یک دین رא دאشت که در حدود خرد ب אیده

ذאتی  ى برون بدیهی אست که فلسفه. پذیرفت سאאرى رא می جدאیی دین אز دولت و مردم
نزد مؤمنאن پروتستאن به سرعت عمومیت یאفت زیرא بאزتאب و تدوین نظرى همאن 

ى  به אین ترتیب، دین به چنبره. دאد وقאیعی بود که به صورت אبژکتیو در אجتمאع رخ می
بא ترویج دאنش . ى نظرى و فلسفی یאفت ى در آمد و سکوאریسم یک پشتوאنهخرد بشر

ى زندگی دنیوى پی در پی  ذאتی، دین برאى تعیین شیوه ى برون بشرى و تعمیم فلسفه
گرאیی אنسאن در אمور دینی و دنیوى عوאملی  دنیوى شدن شهروندאن و خرد. رنگ بאخت

خאرج " (ى حقوقی جאمعه"אز ) کلیسא" (خאقیى א جאمعه"ى جدאیی  بودند که تعمیم نظریه
ى بیش אز دو قرن  אین پدیده نتیجه. و تشکیل جوאمع سکوאر رא تضمین کردند) אز کلیسא

فعאلیت روشنفکرאن و دאنش پژوهאن برאى بאزنگرى در אستفאده אز منאبع دینی و نفوذ 
شرאیط   پیشאجتمאعی کلیسא در تعیین روאبط دنیوى بود که به درستی مسبب אیجאد

هאى دیگر منجر به گشאیش אفق و  هא و سنت رویی بא فرهنگ رویא. شد" نوزאیش مسیحی"
گرאیאن و روشنگرאن سرאنجאم منجر  فعאلیت אنسאن. پویش درونی جوאمع مسیحیאن شدند
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 ٣٢
ى  تحت سلطه" دین אلهی"دאرى و تمدن بر تدین شد و  گرאیی بر دین به אستیאى خرد

 در אین אرتبאط توفیق دאنش بر دین پیرאمون طرح حقאیق .خرد بشرى قرאر گرفت
ذאتی رא  ى برون ى تشکیل و تعمیم فلسفه אجتمאعی و تشکیل زیربنאى مسאعد مאدى زمینه

 دینی به سوى تحکیم -به אین ترتیب، אز یک سو روند تحوאت אجتمאعی . مهیא سאختند
. אفی جאمعه به زوאل گرאییدى زندگی دنیوى کشیده شد و אز سوى دیگر روאبط خر طریقه

אى فلسفی و تאریخ   אجتمאعی در دست نسلی بא پشتوאنه-אز אین رو، تحوאت سیאسی 
هאى سکوאریسم و مدرنیسم بود، یعنی بא به عقب  مبאرزאتی قرאر گرفت که مجهز به אیده

ى دین אز دولت خوאهאن אفسون زدאیی אز  رאندن نقش دین در روאبط אجتمאعی و تجزیه
معه، تحقق فردیت، אختیאرאت تאم فردى در حریم خصوصی، حق אنتقאد و برخورد جא

آورى برאى אحقאق אهدאف دنیوى، عمومیت  گیرى دאنش و فن ذאتی، فرא فلسفی و نقد درون
نسل معאصر . شد گرאیی دنیوى می אخאقیت شغلی و گرאیش به تقبل مسئولیت و خرد

ى دین אز دولت  אمعه رא دאشت، یعنی بא تجزیهى مدرنیزאسیون دولت و ج زمאن אنگیزه هم
گرאى אنسאنی قאبل אستنتאج  و تصویب قوאنین دنیوى که فقط بא رجوع به طبیعت خرد

هא و  دאنشگאه. ى אقتصאدى و אرزش אفزאیی سرمאیه رא بر אندאخت بودند، موאنع توسعه
رفه אین روند ى متوسط و م مدאرس بא تأیید אقشאر جدید چون کאرمندאن دولتی و طبقه

که אز אرتقאء بورژوאزى در منאطق پروتستאن پشتیبאنی  کردندـ در حאلی رא تثبیت می
شد و אقشאر جدید پروتستאن برאى ترویج روאبط دنیوى نقشی אسאسی دאشتند، مجאمع  می

ى وאتیکאن، مאنعی در برאبر تحوאت ضرورى جאمعه بودند و بא אکرאه  کאتولیک تحت سلطه
 روشن אست که ترکیب متفאوت ٤٣.دאدند ه تغییرאت ضرورى جאمعه تن میو به אجبאر ب

 אجتمאعی متنوعی رא در אروپאى غربی و میאنه به بאر -دینی به אجبאر تحوאت سیאسی 
 سאزد،  گونه که گرאمشی در אین אرتبאط برجسته می همאن. آورد

 وسیع هر کجא رفرمאسیون لوترى و کلوینیسم گسترش یאفتند، نخست یک جنبش»
مردمی و سپس در دورאن بعدى یک فرهنگ وאא به وجود آوردند، אصאح طلبאن 

در وאقع رفرمאسیون در دورאن אوج . אیتאلیאیی موفقیت بزرگ تאریخی کسب نکردند
هאى غیر  چنین در کشور خویش ضرورتًא سبک رنسאنس رא אخذ کرد و خودش رא هم
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نکرد، אمא ) پروتستאنتیسم(پرورش پروتستאن گسترش دאد، آنجא که ملت خدمتی به 
هאى پروتستאن ممکن سאخت که بא سرسختی و  پسند رفرمאسیون برאى کشور دورאن عوאم

هאى صلیبی سپאه کאتولیک مقאومت کنند و همچنین ملت آلمאن  موفقیت در برאبر جنگ
 هאى فرאنسه در جنگ. هאى مدرن אروپא تکאمل بیאبد ترین ملت به عنوאن یکی אز سرزنده

 میאدى رאه بא ١٨در قرن . دینی سאخی شد و کאتولیکیسم ظאهرًא به پیروزى رسید
گرאیی برאى یک رفرم بزرگ ملی بאز شد که قبل אز אنقאب  روشنگرى، ولتریسم و دאنش

رא همرאهی کرد که در وאقع برאى   میאدى جریאن دאشت و آن١٧٨٩در سאل ) فرאنسه(
تر אز رفرم لوترى در   و אخאقی بود، אلبته کאململت فرאنسه یک رفرم بزرگ روشنگرى

ى بسیאر مسאعد אئیک  آلمאن، زیرא אنبوه کشאورزאن کشور رא نیز در بر گرفت، یک زمینه
گرאیی و  کرد که بא تغییر یک אیدئولوژى کلی، אئیسیته، ملی دאشت و سعی می

شکوفאیی فرهنگی پرستی رא جאیگرین دین کند، אمא آن هم مستقیمًא منجر به یک  وطن
 ٤٤«.نشد، به غیر אز در دאنش سیאسی به عنوאن دאنش حقوق مثبت

بא در نظر دאشتن تنوع دینی در אروپא و نتאیج متفאوت کشمکش دین، دאنش و فلسفه در 
مره قאبل توضیح אست که چرא جدאیی دین אز دولت و تحقق جوאمع  تعیین درک روز

هאى  در کشور. خویش بسیאر متفאوت بودندسکوאر و مدرن אروپאیی در مسیر تאریخی 
ى مردمی برאى تحقق خرد عملی، جدאیی دین و  پروتستאن چون אنگلستאن و هلند אنگیزه

ى حאکم عمومیت  ى مدرنیسم که در طبقه دولت و مدرنیزאسیون دولت و جאمعه بא אیده
 دولت آنتیک رא به دموکرאسی" بلوکی تאریخی"دאشت، همאهنگ شدند و به صورت 

ى قאنون אسאسی و  مدرن بورژوאیی متحول سאختندـ مشروط نمودن سلطنت به وسیله
تعهد کلیسא به سکوאریسم، بهאیی بودند که طبقאت حאکم אین دو کشور برאى حفظ 

ى  جאیگאه אجتمאعی و منאفع مאدى خویش پردאختندـ در کشور کאتولیک فرאنسه که אیده
ى مردمی برאى تحقق جدאیی دین אز   אنگیرهى حאکم عمومیت ندאشت، مدرنیسم در طبقه

جא که حقوق  אز آن. دولت و مدرنیزאسیون אمور אجتمאعی شکل دیگرى به خود گرفت
هאى دینی در برאبر  گرאیی بشرى به کאتولیکیسم رאه نیאفت و مقאومت نهאد طبیعی و خرد

رאنسه نه کرد، در ف ى مردمی برאى تعیین زندگی دنیوى خویش عقب نشینی نمی אنگیزه
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 ٣٤
تر אز رفرمאسیون لوترى در آلمאن بود،  تنهא روشنگرى و تحوאت אخאقی به مرאتب کאمل

به . گرفت ترین بخش بورژوאزى رא نیز در بر دستאن و کشאورزאن و بزرگ بلکه אنبوه فرو
אین ترتیب، אیدئولوژى نאسیونאلیسم که ترکیبی אز ضرورت تشکیل دولت אئیک، حفظ 

ى  تضאد بین אنگیزه. گزین تفسیر نوین دینی شد پرستی بود، جאى  وطنمنאفع ملی و خوى
هאى  مردمی برאى تحقق خرد عملی، جدאیی دین و دولت و مدرنیزאسیون جאمعه بא אیده

تشکیل دموکرאسی مدرن . ى حאکم منجر به אنقאب کبیر فرאنسه شد آنتیک طبقه
هא و  ى ترאکم بغض تیجهى خشونت، ن بورژوאیی و אستقرאر دولت אئیک به وسیله

هא رא به صورتی آشتی  هאى آن خوאست هאى شهروندאن فرאنسوى بود که در אمیدى نא
 بدیهی .دאد ى حאکم دربאرى و وאتیکאنی قرאر می نאپذیر در برאبر دیدگאه متحجر طبقه

אست که אصאحאت دینی در אیتאلیא بא شکست موאجه شد زیرא אستقرאر وאتیکאن در شهر 
کرد به غیر אز אین، که رنسאنس به صورت آرאم، رفته   حل دیگرى رא مجאز نمیرم، رאه

هאى אیتאلیא، אسپאنیא و پرتقאل و  ى حאکم کشور بنאبرאین طبقه. رفته و به אجبאر پذیرفته شود
رژیم אمپرאطورى پروس بא אهאلی پروتستאن و کאتولیک در هرאس אز אنقאبی مאنند فرאنسه، 

 بنאبرאین جدאیی دین אز دولت، .مدرنیزאسیون دولت و جאمعه شدندى  خود حאمل אنگیزه
سאختאر دموکرאسی مدرن بورژوאیی و تعهد کلیسאى کאتولیک به سکوאریسم، درאز مدت 

هא אدغאم و   قضאئی אین کشور-در سیستم سیאسی " אنقאب منفعل"و به صورت رفرم یא 
گرאى אنسאن منشأ   طبیعت خردهאى مدرن بورژوאیی،  بא تشکیل دولت.نهאدینه شدند

ى تعقل،  ى زندگی فردى و אمور אجتمאعی شد و پروژه אستنتאج قوאنین برאى تنظیم شیوه
گرאیאن آنتیک دربאرى،  گرאیی دنیوى و سکوאریسم بر تعبد گرאیی، خرد یعنی کثرت

در همאن حאل جوאمع مدنی برאى سאزمאن אفکאر عمومی . فئودאلی و وאتیکאنی فאئق آمد
 شخصی پאدشאه - بא تدوین قאنون אسאسی مدرن نه تنهא قدرت אنحصאرى .אنونمند شدندق

به شکل قدرت مقبول دولتی دگرگون شد، بلکه قوאنین جزאئی مدنی معیאر روאبط 
بنא بر بررسی یورگن هאبرمאس  .قאنونمدאرى و אعمאل خشونت غیر אقتصאدى دولت شدند

. אصل אول، قאنونمندى مثبت אست. توאر شدقאنون אسאسی جوאمع مدرن بر سه אصول אس
شود و بא تحقق  گرאى بشرى به صورت مثبت אرزیאبی می به אین معنی که طبیعت خرد

قوאنین دیگر . گرאى خویش دست یאفته אست سאאرى جאمعه به روند طبیعی و خرد مردم
گر،  به بیאن دی.ى دینی ندאرند شوند و جنبه אستنتאج نمی" مقدس אلهی"אز אحکאم 



 ٣٥ 

هאى موکאن  خوאست هא و در نمאیندگאن مردم در مجلس برאى تحقق אهدאف، אنگیزه
تאب  گرאى אجتمאعی بאز کنند و در قوאنین مصوبه روאبط خرد خویش قאنون تصویب می

سאאرى و  گرאیی دنیوى جאیگزین دین سאאرى خرد بنאبرאین بא تحقق مردم. یאبند می
یک حریم خصوصی شهروندאن אز حریم عمومی  אصل دوم، تفک.شود گرאیی می سنت
 شهروند در حریم خصوصی خود אختیאرאت تאم دאرد و دولت موظف به حمאیت .אست

 אختیאرאت شهروند در حریم خصوصی خود .بאشد قאنونی אز حریم خصوصی شهروندאن می
هאى دینی، אندیشه و אیدئولوژى دولتی و یא عرف و אخאق پذیرفته  محدود به אرزش

 در حریم خصوصی همه چیز مجאز אست به غیر אز موאرد .شود ى جאمعه نمی شده
در .  אصل سوم، قאنونمدאرى شهروندאن אست.مشخصی که توسط قאنون ممنوع شده אند

هאى فردى در حریم خصوصی شهروندאن حفظ و توسط قאنون حمאیت  که אنگیزه حאلی
 به حریم عمومی جرم شوند، تعرض یک شهروند به حریم خصوصی دیگرאن و یא می

 لیکن مجرم قאبل .گیرد شود و مجرم مورد تعقیب و مجאزאت قرאر می محسوب می
مجאزאت فقط کسی אست که عאقل، بאلغ و در وقت אرتکאب جرم حضور ذهن دאشته 

هאى مدرن بورژوאیی دست نمאیندگאن دین אز   بدیهی אست که بא تشکیل دولت٤٥.بאشد
گرאى بشرى در تدوین مصوبאت حقوقی   و طبیعت خردتصویب قوאنین دنیوى کوتאه شد

אز آن پس که حقوق طبیعی منشأ אستنتאج قوאنین אجتمאعی . یک جאیگאه אنحصאرى گرفت
دست جאمعه  شد، نه تنهא رفته رفته توجیه دینی دولت به زوאل گرאئید، بلکه طبقאت فرو

 روحאنی مجאز به ى حאکم فئودאلی و ى مقאومت دست یאفتند که طبقه به یک אندیشه
ى  ى بورژوאزى در برאبر طبقه جא که طبقه لیکن אز آن. هא نیست تحقیر و بندگی אنسאن
ى سکوאریسم و مدرنیزאسیون دولت و جאمعه بود، بא אستفאده אز  حאکم حאمل אندیشه

هאى مدرن تحقق منאفع مאدى خویش رא نیز در نظر  حقوق طبیعی و אستقرאر دولت
کند، بورژوאزى אز طریق تدوین قאنون  ه بلوخ به درستی نقد میگونه ک همאن. دאشت

آلیزه کردن منאفع مאدى خویش رא در سر دאشت زیرא  ى אیده אسאسی مدرن אندیشه
مאلکیت خصوصی رא جزء قאنون אسאسی و حق אینفک دنیوى אنسאن و مطאبق بא طبیعت 

حقوق طبیعی אنسאن אى به جزء لغو  گرאى بشر قلمدאد کرد که سرאنجאم نتیجه خرد
 دهد،  گونه که بلوخ אدאمه می همאن. ندאشت

                                                 
٤٥ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): ebd., S. ٣٥١f.   

 ٣٦
آلیزه  אش אغلب فقط خودش رא אیده حقوق طبیعی) تدوین(بورژوאزى در حאل אرتقאء، در »

آورى و אغلب بא کمאل  ، אلبته برאى سود)ى حאکم بא طبقه(کرد، אمא پس אز جא بجאیی 
 ٤٦«. تغییر دאدخودش رא در تضאد بא حقوق طبیعی) موאضع(وقאحت، 

کردند که منאفع  پردאزאن بورژوאزى بאید אز حقوق طبیعی چنאن אستفאده می بنאبرאین نظریه
هא، یعنی مאلکیت خصوصی، אستقرאر بאزאر و ضرورت אرزش אفزאیی سرمאیه بא  مאدى آن

پردאز بورژوאزى جאن אک نאم  ترین نظریه برجسته. خرد بشرى همאهنگ به نظر بیאید
برאى אو طبیعت ملک .  طریق حقوق طبیعی مאلکیت خصوصی رא توجیه کرددאشت که אز

شود و אنسאن بنא بر طبیعت خویش و אز طریق کאر یدى طبیعت رא  همگאنی محسوب می
 گونه که وى אدאمه می دهد،  همאن. آورد دهد و مאلکیت آن رא بدست می تغییر می

 مא .قی אز شخص אو ندאردهیچ کسی به غیر אز אو ح. אنسאن مאلک شخص خویش אست»
. ى کאر بدنی و یدى אو در مفهوم אصولیش متعلق به אو אست توאنیم بگوییم که نتیجه می

دهد،  کند و אو به آن وضعیت رضאیت می هر چیزى که אو رא אز אوضאع طبیعی مجزא می
אو بא کאر خود مخلوط و به آن אضאفه کرده אست، چیزى که متعلق به אو אست و در 

خورد، ذغאل طبیعی که  علفی که אسب من می. (...) شود به مאلکیت אو تبدیل مینتیجه 
کنم و آن معدنی که  کند، فلز معدنی که من در جאیی אستخرאج می ى من تهیه می بنده

من بא دیگرאن حق אشترאکی אز آن دאرم، بدون تصمیم و تأیید شخص دیگرى نتیجتًא 
 ٤٧«.شود تبدیل به مאلکیت من می

کند،   جא بאفאصله آن وقאحت بورژوאزى که بلوخ به درستی به آن אنتقאد میدر همین
در حאلی که توجیه مאلکیت خصوصی אز طریق کאر شخصی میسر . شود هویدא می

. گیرد نیز به مאلک تعلق می) سرمאیه(و אسب ) کאر بیگאنه(گردد، لیکن نتאیج کאر بنده  می
دאند، بאید به אجبאر مאلکیت رא چنאن  جא که אک طبیعت رא ملک همگאنی می אز آن

بنאبرאین אک . هא به طبیعت دست رسی دאشته بאشند ى אنسאن محدود کند که همه
شود که هیچ کسی مجאز نیست که محصوאت طبیعت رא آن قدر تصאحب  مدعی می

                                                 
٤٦ Bloch, Ernst (١٩٦١): ebd., S ١١  
٤٧ Locke, John (١٩٦٦): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. ٨, Ernesto Grassi 

(Hrsg.), München, S. ٢٧f.  



 ٣٧ 

אمא אو بאفאصله אز طریق  ٤٨.کند که فאسد شوند و معیشت همسאیه رא غیر ممکن سאزد
تبאدل محصوאت فאسد شدنی بא אشیאء و پول دوبאره حدود مאلکیت خصوصی رא بر אنبאر و 

هאى وى پیرאمون توجیه مאلکیت بخصوص در رאبطه بא نقش   تنאقض گفته٤٩.دאرد می
به نظر אو אرزش אشیאء بی . شود تر می אجتمאعی پول و אرزش طא و نقره به مرאتب روشن

هא  گونه که אنسאن ه توאفق אجتمאعی دאرد، همאنفאییده مאنند پول، طא و نقره بستگی ب
 دهد،  گونه که אک אدאمه می همאن. אند برאبر بر زمین به توאفق رسیده پیرאمون مאلکیت نא

رא بدون אین که فאسد  هא آن توאند برאى مصرف، یک شئی دאئمی بאشد که אنسאن پول می»
אى معیشت خویش در برאبر شود، پس אندאز کنند و بتوאنند پس אز توאفق متقאبل بر
جא که طא و نقره  אز آن. (...) محصوאت وאقعًא قאبل مصرف אمא فאسد شدنی عوض کنند

ى کمی دאرند،  هא فאییده نسبت به آذوغه، لبאس و وسאیل حمل و نقل برאى زندگی אنسאن
אگر هم در بخش ) حتא(کنند،  אرزش خود رא تنهא به دلیل توאفق אنسאنی دریאفت می

برאبر زمین  هא بא مאلکیت نא گی کאر معیאر وאقعی بאشد، کאمًא روشن אست که אنسאنبزر
 ٥٠«.אند موאفقت کرده

بنאبرאین אک بא رجوع به حقوق طبیعی یک توجیه غیر منطقی برאى مאلکیت خصوصی 
کند، بلکه  سאزد و آن رא نه تنهא متنאسب بא طبیعت אنسאن و خرد بشرى تلقی می می

אو ضرورت . دאند ى یک توאفق אجتمאعی می ى مولد אز אبزאر تولید رא نتیجههא آزאدى نیرو
قאنون رא در برکنאرى موאنع حقوق طبیعی אنسאن، یعنی تصאحب مאلکیت خصوصی خאصه 

سאزد،  گونه که میشאئیل هאینریش به درستی در אنتقאد به אک برجسته می همאن. کند می
لکیت خصوصی قאبل قبول نیست زیرא وجه אستفאده אز حقوق طبیعی برאى توجیه مא

. ى آن אز هستی אنسאن قאبل אستنتאج بאشد کند که ریشه جهאنشمول آن אیجאب می
 دهد،  گونه که وى به درستی אدאمه می همאن

یعنی توجیه مאلکیت خصوصی אز طریق حقوق (هאى سوبژکتیو  אگر تعیین אین אرزش»
هאى אخאقی  ده بאشند، پس به אجبאر אحسאسى یک معیאر אبژکتیو بאید بو نشאنه) طبیعی

                                                 
٤٨ vgl. ebd., S. ٣٥  
٤٩ vgl. ebd., S. ٤١ 
٥٠ ebd., S. ٤٢f.  

 ٣٨
بאید به همאن אندאزه موجود و به ) ى אشکאل فرهنگی همچنین همه(هא  تمאمی אنسאن
אجتمאعی بودن . تאریخی אنسאن و به محرک طبیعی אو تعلق دאشته بאشند تجهیزאت فرא
ء אرجא) قאبل(אز אین طریق به طبیعت و محرک طبیعی אنسאن ) فقط(فرد بورژوא 

 ٥١«.אست

بنאبرאین تدوین مאلکیت خصوصی به عنوאن حقوق طبیعی אنسאنی و تحقق خرد بشرى نه 
قאبل אثبאت אست و نه به دلیل نبرد אبژکتیو ) ى هستی شنאسی فلسفه(אز نظر تئوریک 

بא تمאمی אین وجود، در جوאمع مدرن . شود طبقאتی در پرאتیک אجتمאعی مشאهده می
دیل به אصل אینفک قאنون אسאسی شد و دولت به عنوאن بورژوאیی مאلکیت خصوصی تب

אز آن پس، شکل . شکل نوینی یאفت" ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"
ى طبقאتی قאنونمند شد و در تضאد بא حقوق طبیعی אنسאن و خرد بشرى  ى جאمعه وאرونه

آیند که  ر به نظر میهא ظאهرًא آزאد، آگאه و برאب به אین ترتیب، אنسאن. قرאر گرفت
در . کنند شאن مبאدله می محصوאت کאر یدى و بدنی خویش رא برאى تأمین معیشت

آن محسوب " قیمت طبیعی"و אرزش کאא " نهאد طبیعی"نتیجه، نه تنهא بאزאر یک 
ى روند طبیعی  شود، بلکه تصرف ثروت אجتمאعی و تشکیل مאلکیت خصوصی نتیجه می

خشونت "جא که نقش پول به عنوאن  هא، אز آن زون بر אینאف. رسد جאمعه به نظر می
مאند، مאلکیت خصوصی ظאهرًא شکل  گאنه پوشیده می در برאبر کאر آزאد دو" אجتمאعی

شود و حقوق فردى به شرאیط  אنسאن تبدیل به مאلک می. گیرد توאفق אجتمאعی به خود می
هא و  تمאمی همبستگی. بدیא رسی אنسאن به مאلکیت خصوصی تقلیل می مسאعد برאى دست

هאى אنسאنی و عאطفی منحل و تبאدل אشیאء بא پول که تحت قوאنین بאزאر به وقوع  تعلق
אرزش אفزאیی . شوند گرאى אمور אجتمאعی می אنجאمند، جאیگزین رشد طبیعی و خرد می

سرمאیه معیאر موفقیت فردى، ثروت و مאلکیت خصوصی میزאن مقאم אجتمאعی و 
ى  جאمعه دیگر نتیجه. گیرند دى ترאز توفیق سیאست אقتصאدى قرאر میشکوفאیی אقتصא

آید که برאى حفظ نسل بشر و بنא بر طبیعت  هא به نظر نمی אتحאد و אشترאک אنسאن
گیرد و אز طریق تقسیم کאر אجتمאعی به אوضאع אقتصאدى  گرאى אنسאنی شکل می خرد

، تشکیل مאلکیت خصوصی بא حقوق هא بא وجود تمאمی אین تنאقض.بخشد همگאنی بهبود می

                                                 
٥١ Heinrich, Michael (١٩٩١): Die Wissenschaft von Wert, Hamburg, S. ٢٥ 



 ٣٩ 

طبیعی بشر توجیه و منطق بورژوאزى برאى אرزش אفزאیی سرمאیه تبدیل به منطق و 
در قرن نوزدهم میאدى . مאنیفست قאنونمند جوאمع مدرن در אروپאى میאنه و غربی شد

ى سیאسی  پردאزאن دאنش אقتصאد کאسیک به صحنه آموزشگאه حقوقی و تאریخی و نظریه
ى خویش در  شنאسی و אقتصאدى رא به سلطه د و تمאمی مبאحث فلسفی، جאمعهآمدن

هאى سکوאر در אروپאى میאنه و غربی بود و  אین دورאن مصאدف بא تشکیل دولت. آوردند
. شد هאى אجتمאعی تلقی می تאب ضرورت قאنون אسאسی مدرن متنאسب بא خرد بشرى و بאز

ى کאرگر به عنوאن آنتאگونیسم سرمאیه به  بقهى طبقאتی بورژوאزى، ط زمאن بא سلطه هم
ى مدنی به  هאى مدرن و تشکیل جאمعه لیکن אستقرאر دولت. میدאن مبאرزאتی کشیده شد

אى بعد אز کسب אکثریت آرאء אنتخאبאتی، بא قدرت  אین معنی نبود که هر قشرى و یא طبقه
 אز همאن زمאن که ى بورژوאزى دولتی به طور دلخوאه چنین و چنאن کندـ אهدאف طبقه

گردאندن  بورژوאزى אز یک سو بאز. برאى کسب قدرت سیאسی خیزش کرد، متضאد بود
دאنست، אمא אز سوى دیگر، خوאهאن تضمین  حکومت به ملت رא، رسאلت تאریخی خود می

ى حאکم و حکومت بر  حقوقی مאلکیت خصوصی و אستقرאر خویش به عنوאن طبقه
ى بورژوאزى، ژאن ژאک روسو، تحقق  پردאز برجسته رو نظریهאز אین . دستאن جאمعه بود فرو

نظאمی رא در نظر دאشت که مאلکیت خصوصی رא تقدیس و אز آن به صورت تجאوز 
وى آزאدى طبیعی و مدنی אنسאن رא بא حق مאلکیت برאبر دאنسته و . کرد نאپذیر دفאع می

 دهد،  که אدאمه میگونه  شود و همאن میאن مאلکیت خصوصی و عمومی تمאیز قאئل می
אگر אقتدאر هیئت حאکمه بر پאیه حق مאلکیت אستوאر אست، אین حق حقی אست که هیئت »

حאکمه بאید بیش אز همه بر آن אحترאم بگذאرد؛ حق مאلکیت وقتی حق خصوصی و فردى 
که به صورت حق مشترک تمאم  نאپذیر אست؛ به محض אین אست حق مقدس و تجאوز

توאند آن رא  گیرد و אین אرאده می تحت سلطه אرאده عمومی قرאر میآید،  می شهروندאن در
نیست و نאبود کند، بنאبرאین، هیئت حאکمه به هیچ وجه حق ندאرد به אموאل אفرאد 

  ٥٢«توאند آن رא تصאحب کند درאزى کند، אمא به نحو قאنونی می دست

                                                 
دאرد אجتمאعی، هیئت تحریریه، ژرאر شومین، آندره سنیک، کلود مورאلی، ژوزه مدینא، ترجمه مرتضی  قرאر): ١٣٧٩(رسو، ژאن ژאک  ٥٢ 

   אدאمه١٢٧ى  کאنتریאن، تهرאن، صفحه

 ٤٠
یعی و مدنی به אین ترتیب، تحقق چنین نظאمی مאلکیت خصوصی برאبر بא آزאدى طب

دאد אجتمאعی میאن  شود که به معنی تصویب یک قرאر گرאى بشر تلقی می ى خرد نتیجه
نهאدى مختص "شهروندאن و دولت אست و در نتیجه دولت مدرن بورژوאیی رא به عنوאن 

گونه که بلوخ بא  همאن. کند بא אهدאف نوینی موאجه می" دهی نظאم طبقאتی به سאزمאن
 کند،  دאد אجتمאعی روسو رא نقد می مقאومت אنسאن، قرאرאستنאد به حق طبیعی 

دאد رא جאیگزین تمאمی روאبط فאمیلی و پدرسאאرאنه کرد،  دאرى که قرאر نخست سرمאیه»
هא، یعنی شرط دورאن مدאوم  میאن مאلکאن کאא) رאبطه(حאکمیت אلتزאم منطقی به عنوאن 

که به ) روسو(دאد אجتمאعی  ین قرאرهمچن. رא به وجود آورد)  کאא- پول -کאא (אرزش 
بאشد، به אین معنی که بر  אرجאء شده، کאمًא منطقی می) وضعیت طبیعی(אوضאع אولیه 

دאد دولت، مאنند هر  که قرאر هنگאمی. ى حقوقی میאن رقبאى آزאد بر قرאر شده אست رאبطه
א برאى אنقאب شود، رאه ر אش می جאنبه אجرא نشود، فسخ آن ضمیمه پیمאن تجאرى אگر یک

 ٥٣«.گشאید אز نظر حقوقی می

کند، אگر که  گرאیی אنسאن و حقوق طبیعی بشر وى رא مجאز به אنقאب می بنאبرאین خرد
نهאدى مختص به "سאزى نیروى کאر و جאمعه مختل شود و دولت به عنوאن  بאز

بینی  אز אین رو، بد. قאدر به אجرאى وظאیف خویش نبאشد" ى طبقאتی دهی جאمعه سאزمאن
אش بא حقوق طبیعی بشر مאنند آزאدى و برאبرى  ى مبهم گرאیی و رאبطه بورژوאزى به خرد

دאرى  ى طبقאتی و نظאم سرمאیه هא برאندאزى جאمعه کאمًא قאبل توضیح אست زیرא تحقق آن
پردאزאن  عوאمل אین تضאد در אهدאف تئوریک و حقوقی نظریه. رא به دنبאل خوאهد دאشت

ولت مدرن بورژوאیی قرאر گرفته بود که مאنعی در تحقق حقوق طبیعت قאنون אسאسی د
 .گرאیی بشر سאخت אنسאن و تعمیق خرد

هאى مدرن  אز یک سو و تنאقض قאنون אسאسی دولت) بنא زیر(هאى אبژکتیو طبقאتی  تضאد
بא حقوق طبیعی و خرد بشرى אز سوى دیگر، عوאمل تعمیق شک و ) بنא رو(بورژوאیی 

אز אقتصאد کאسیک ) אیمאننت کریتیک(ذאتی  د شنאخت و تشکیل نقد درونپرسش در رون
ترین  אلیستی آلمאنی به عنوאن پیشرفته ى אیده אنگلیسی، سیאست אنقאبی فرאنسوى و فلسفه

ى کאرل مאرکس  هאى معאصر אجتمאعی در אروپאى غربی و میאنه بود که به وسیله پروژه
                                                 
٥٣ Bloch, Ernst (١٩٦١): ebd., S ٢١٧ 



 ٤١ 

قאب کאرگرى برאى برقرאرى سوسیאلیسم علمی ى אن به وجود آمد و تبدیل به אندیشه
دאنست که  ى بورژوאزى می ى حقوق طبقه ى حق رא نشאنه مאرکس به درستی فلسفه. شد

مאرکس بر خאف جאن אک . گرفت در برאبر حقوق طبیعی אنسאن و خرد بشرى قرאر می
رא در نظر ) ئیى אبتدא معאمله(ى אشیאء بא پول در بאزאر  هא و مبאدله که فقط دورאن کאא
در بאزאر تفאوت قאئل شد و مאلکیت ) فرم(و شکل مبאدله ) مאهیت(دאشت، میאن محتوא 

ى  خصوصی رא به عنوאن خلع نتאیج کאر شخصی، کאر אضאفی پردאخت نشده و نتیجه
 دهد،  گونه که وى אدאمه می همאن. אستثمאر نیروى کאر روشن سאخت

אس روز אفزون، تصرف کאر بی אجرت گذشته ى کنونی بمقی تنهא شرط تصرف کאر زنده»
هر אندאزه . (...) دאر بیشتر אنبאشته بאشد بیشتر میتوאند אنبאشت کند هر قدر سرمאیه. אست

هא אنطبאق دאشته بאشد یعنی  ى کאא هر کدאم אز معאمאت منفرد هموאره بא قאنون مبאدله
فروشد، و حتی بپذیریم که אین دאر مرتبًא نیروى کאر بخرد و کאرگر مرتبًא آنرא ب سرمאیه

ى אینهא عیאن אست که  معאدله بر אسאس אرزش وאقعی نیروى کאر אنجאم میشود؛ بא همه
هא אستوאر אست،  ى تولید و دورאن کאא قאنون تملک یא قאنون مאلکیت خصوصی، که بر پאیه

ل تیک ویژه، درونی و غیر قאبل אجتنאب خویش بضد مستقیم خود بد ى دیאلک بوسیله
 .میشود

هא قرאر دאشت بقدرى چرخید که دیگر جز  ى برאبر ى مبאدله ى אبتدאئی که بر پאیه معאمله
نمאئی אز آن بאقی نمאند، زیرא אوًא قسمتی אز سرمאیه که در برאبر نیروى کאر مبאدله 

عوض تصאحب شده אست و ثאنیًא تولید  میشود خود جزئی אز حאصل کאر غیر אست که بא
ى  یعنی کאرگر نه تنهא بאید بجبرאن آن بپردאزد بلکه مجبور אست אضאفهى آن  کننده
دאر و کאرگر فقط  אى بین سرمאیه ى مبאدله بنאبرאین رאبطه. אى نیز بر آن ضمیمه کند تאزه

ى دورאن، صرفًא شکلی بیگאنه אز محتوى אست که حقیقت  نمאئی אست متعلق به پروسه
محتوى عبאرت אز אینست . یروى کאر شکل אستخرید و فروش دאئمی ن. آنرא میپوشאند
عوض تصرف  ى غیر رא، که پی در پی بא دאر قسمتی אز کאر تجسم یאفته که سرمאیه

بدوًא אینطور بنظر مא . ى غیر مبدل مینمאید میکند، دאئمًא و אز نو بمقدאر بیشترى کאر زنده
אאقل אزم بود אین . ى کאر شخصی قرאر گرفته אست رسیده بود که حق مאلکیت بر پאیه

فرض پذیرفته شود زیرא صאحبאن کאאئی متسאوى אلحقوق در برאبر هم אیستאده بودند که 
ى آنهא برאى تصאحب کאאى غیر فقط אنتقאل کאאى خود بود و کאאى خود نیز جز  وسیله

 ٤٢
دאر مאلکیت بمثאبه حق تصرف کאر بی  אکنون אز طرف سرمאیه. אز رאه کאر حאصل نمیشد

غیر یא محصول آن و אز جאنب کאرگر مאنند عدم אمکאن تصאحب محصول خویش، אجرت 
ى ضرورى قאنونی میشود که مبدأ  جدאئی بین مאلکیت و کאر، نتیجه. دیده میشود

 .حرکتش ظאهرًא یگאنگی آنهא بود

ى تولید کאאئی جلوه  دאرى هر قدر مبאین بא قوאنین אولیه ى مאلکیت سرمאیه بنאبرאین شیوه
هیچوجه نאشی אز نقض אین قوאنین نیست بلکه بعکس نאشی אز بکאر بردن همین کند ب

 ٥٤«.قوאنین אست
هא میسر  ى برאبر گیرد، مبאدله ى אبتدאئی که در بאزאر صورت می بنאبرאین در معאمله

شود، در حאلی که אنبאشت سرمאیه אز طریق سلب مאلکیت نتאیج کאر شخصی و  می
بنא بر بررسی مאرکس، منشאء مאلکیت خصوصی . پیوندت یאستثمאر نیروى کאر به وقوع م

به بیאن دیگر، אز . سلب نتאیج نیروى کאر بیگאنه و مقدאر کאر אضאفی پردאخت نشده אست
جא که אرزش مصرف نیروى کאر אیجאد אرزش אضאفی אست و אرزش مصرف بنא به  آن

شود و بنא   قلمدאد میى کאر یدى و بدنی אنسאن پردאزאن بورژوאزى نتیجه אستدאل نظریه
ى سلب مאلکیت  بر אصول حقوق طبیعی به مאلک آن تعلق دאرد، مאلکیت خصوصی نتیجه

بنאبرאین مאلکیت خصوصی برאبر بא . دیگرאن و یא بهتر، تصرف مאلکیت אجتمאعی אست
تصرف אضאفه تولید و ثروت אجتمאعی אست و نتیجتًא در تضאد بא طبیعت אنسאن به عنوאن 

گرא که برאى אمنیت אجتمאعی و بهبود אوضאع אقتصאدى، جאمعه رא تشکیل  ردیک موجود خ
 .گیرد کند، قرאر می دهد و تقسیم کאر می می

 میאدى ١٧٩٣ى حقوق بشر که در سאل  در نتیجه روشن אست که چرא مאرکس بیאنیه
אلبته אو منکر ضرورت قאنونمندى جאمعه و . کرد در فرאنسه منتشر شده بود، رد می

رא برאبر بא " حقوق شهروند"هא نبود، بلکه به قوאنینی אنتقאد دאشت که  ونمدאرى אنسאنقאن
کرد که در  نویسאن بورژوאزى رא متهم می مאرکس قאنون. کردند قلمدאد می" حقوق بشر"

، یعنی یک אنسאن خود پرست، "حقوق شهروند"صرفًא " حقوق بشر"ى  تدوین بیאنیه
אند زیرא به غیر אز آزאدى وجدאن، آزאدى مذهب و  همحدود و منزوى رא مد نظر دאشت

                                                 
٥٤ Marx, Karl (١٩٨٢):, ebd. S. ٦٠٩f. und  

  אدאمه٥٢٨ى  ى אیرج אسکندرى، אز نشریאت حزب توده אیرאن، صفحه سرمאیه، جلد אول، ترجمه): ١٣٥٢(مאرکس، کאرل 



 ٤٣ 

تسאوى حقوقی بر אمنیت مאلکیت خصوصی אسرאر ورزیدند، در حאلی که אنسאن موجودى 
 مאرکس تحقق ٥٥.یאبد ى آزאد، به آزאدى دست می אجتمאعی אست و فقط در یک جאمعه

ى و روאبط بنאى אقتصאد دאند که زیر ى حقوق بشر رא فقط زمאنی ممکن می نאمه عهد
אو به درستی برאبرى و آزאدى شهروندאن در . אجتمאعی متنאسب بא آن אیجאد شده بאشند

هא مد نظر هستند و به  دאند زیرא فقط منאفع آنی אنسאن دאرى رא ظאهرى می نظאم سرمאیه
به نظر مאرکس آزאدى . شوند ى سیאسی، אوضאع אجتمאعی در نظر گرفته نمی غیر אز جنبه

دهی نیروى کאر خویش به صورت نیروى کאر אجتمאعی  مشروط به سאزمאنو رهאیی بشر 
 دهد،  گونه که אو אدאمه می همאن. אست

تنهא وقتی אنسאن وאقعی، منفرد، شهروند אنتزאعی رא دوبאره به خود برگردאند و אنسאن به »
אش، کאر فردیش و روאبط فردیش، به هستی نوع  عنوאن یک فرد در زندگی تجربی

هאى אجتمאعی  هאى خود رא به عنوאن نیرو ده بאشد، تنهא وقتی אنسאن نیروتبدیل ش
تشخیص دאده و سאزمאن دهد، تא دیگر نیروى אجتمאعی به شکل نیروى سیאسی אز אو جدא 

 ٥٦«.نگردد، تنهא در آن موقع אست که رهאیی بشر کאمل خوאهد شد

ى  نאمه  بورژوאزى و عهدبنאبرאین آزאدى אنسאن و برאبرى شهروندאن که در قאنون אسאسی
אند بא منאفع  حقوق بشر אز طریق حقوق طبیعی مستدل و אز نظر سیאسی تضمین شده

به . گیرند دאرى در تضאد قرאر می فردى، مאلکیت خصوصی و سאختאر طبقאتی نظאم سرمאیه
شود که شکل کאא و  אى ممکن می نظر مאرکس تحقق آزאدى و برאبرى فقط در جאمعه

دیگر به عنوאن صאحبאن کאא  هא بא یک یج نیروى کאر، یعنی روאبط אنسאنشکل کلی نتא
 دهد،  گونه که אو אدאمه می همאن. تبدیل به روאبط مسאوى و مسلط جאمعه شده بאشند

هא אز آن جهت و لحאظ که کאر  رאز אکسپرسیون אرزشی برאبر و همسنگ بودن کلیه کאر»
 مگر هنگאمیکه مفهوم برאبرى بشرى אنسאنی بطور کلی هستند نمیتوאند کشف شود

شود مگر در  אمא אین ممکن نمی. بدرجه אستحکאم یک אعتقאد مردمی رسیده بאشد

                                                 
   אدאمه٢٩ى  אفق، صفحه. ى ع ى یهود، ترجمه ى مسئله دربאره): ١٨٤٣(مقאیسه، مאرکس، کאرل  ٥٥ 
  ٣٤ى  همאنجא، صفحه ٥٦

 ٤٤
אى که شکل عمومی حאصل کאر صورت کאא به خود بگیرد و در نتیجه رאبطه  جאمعه

 ٥٧«.אنسאنهא بא یکدیگر بمثאبه دאرندگאن کאא، منאسبאت אجتمאعی مسلط گردد

ى  ى و آزאدى در پرאتیک بورژوאیی به معنی برאبرى سیאسی در جאمعهبنאبرאین برאبر
طبقאتی، آزאدى در אستثمאر نیروى کאر بیگאنه همرאه بא آزאدى در بאزאر و אستبدאد در 

حقوق "به " حقوق بشر"روشن אست که در אین سאختאر אجتمאعی . کאرخאنه אست
برאبرى אشکאل ظאهرى به خود یאبند و آزאدى و  و אنسאن به مאلک تقلیل می" شهروند

به אین ترتیب، אنسאن به عنوאن عضوى אز جאمعه نه تنهא کאمًא فردى عمل . گیرند می
کند، بلکه دیگرאن رא אبزאر توفیق אجتمאعی خویش و یא خود رא آلت دست دیگرאن  می
ن ى بورژوאیی در تضאد عریאن بא حقوق طبیعی אنسא جא که سאختאر جאمعه אز آن.پندאرد می

و خرد بشرى قرאر دאرد، کאمًא روشن אست که چرא جنبش کאرگرى در برאبر آن شکل 
در אوאخر . ى مאرکسیسم تبدیل به مبنאى تحقق سوسیאلیسم علمی شد گرفت و אندیشه

هאى  هאى طبقאتی و אنقאب قرن نوزدهم و אوאیل قرن بیستم میאدى אروپא شאهد אوج نبرد
 -هאى کאرگرى  سیאلیستی در روسیه و شکست جنبشتوفیق אنقאب سو. אجتمאعی بود

. سوسیאلیستی در אروپאى غربی و میאنه مصאدف بא دورאن אمپریאلیسم کאسیک بود
هאى אجتمאعی אز یک سو و سیאست کشور گشאیی جهت صدور سرمאیه  سرکوب جنبش

لیکن . کرد هאى مدرن بورژوאیی رא معین می ى دولت هאى مستعمره برنאمه به کشور
شکن و تغییر אیدئولوژى  مند به دولت مستبد قאنون بدیل دولت دموکرאتیک قאنونت

. هאى مدرن بورژوאیی نهאدینه بود ى دولت لیبرאلیسم به فאشیسم در خصلت دوگאنه
مدאرى، عمومیت مصوبאت رא  بدیهی אست که אعتمאد و אعتقאد به قאنون و אصل قאنون

ى  هرًא حقوق אنحصאرى و אختصאصی طبقهکرد و ظא برאى تمאمی شهروندאن ضرورى می
ى אنقאبی و  بنאبرאین تعمیم و تحکیم قאنون یک مطאلبه و אندیشه. אندאخت حאکم رא بر می

جא که تسאوى حقوقی در جوאر نא  אمא אز آن. منطبق بא حقوق طبیعی و خرد بشرى بود
ق بא حقوق مند بود و منطق אرزش אفزאیی سرمאیه منطب برאبرى مאلکیت خصوصی قאنون

شد، در نتیجه אهدאف אقتصאدى بر وظאیف سیאسی و  طبیعی אنسאن و خرد بشرى تلقی می
ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"گرفت و دولت به عنوאن  مدنیت אولویت می

                                                 
٥٧  Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٧٤, und  

  ٩٥جא ص  همאن): ١٣٥٢(مאرکس، کאرل 
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، موظف بود که אمنیت مאلکیت خصوصی و روند אرزش אفزאیی سرمאیه رא "طبقאتی
هאى  شکنی و تشکیل دولت دאف به قیمت قאنونتضمین سאزد، حتא אگر تحقق אین אه

بنאبرאین رقאبت آزאد در بאزאر بא تسאوى ظאهرى حقوقی و . شد فאشیستی ممکن می
خشونت אقتصאدى بא خشونت غیر אقتصאدى مکمل هم دیگر و دو روى یک سکه بودند و 

ه ى تولید و بیאن سیאسی آن ب شکوفאیی אقتصאدى و یא بروز بحرאن در حوزه. هستند
کنند که کدאم روى سکه  صورت حق אنقאب و ضرورت تحقق سوسیאلیسم معین می

ى قאنون   برאى توجیه سرکوب بאر دیگر אز طبیعت به عنوאن سرچشمه٥٨.نمאیאن شود
مدعی حکومت بر جهאن אست و بא " نژאد برتر آریאیی"אستفאده شد، یعنی زمאنی که  سؤ

حق حیאت ندאرند و یא " هאى پست نژאد"که کند  אیدئولوژى سوسیאل دאروینیسم אدعא می
به אین ترتیب، . هא تنهא پیروى אز قאنون طبیعت אست هא به بندگאن و تحقیر آن تبدیل آن

ى אو אز  یאبد و אعمאل وحشیאنه ى حیوאن تقلیل می گرאیی به درجه אنسאن אز عאمل خرد
لت و אیجאد لغو قאنونمندى و مقبولیت دو ٥٩.شوند طریق قאنون طبیعت توجیه می

ى مقאبله بא هرج و مرج نتאیج تضאد مאلکیت خصوصی بא حقوق  حکومت نظאمی به بهאنه
پردאز نאسیونאل سوسیאلیسم  گونه که نظریه همאن. بشرى هستند طبیعی אنسאن و خرد

 کند،  آلمאنی، کאرل אشمیت، حکومت نظאمی و אستقرאر دولت فאشیستی رא توجیه می
به وجود بیאید، روشن אست که دولت پא بر جא ) ظאمیحکومت ن(אگر אین אوضאع »

جא که حکومت نظאمی همیشه  אز آن. شود مאند، در حאلی که حق به عقب رאنده می می
یک چیز دیگرى אز آنאرشی و هرج و مرج אست، در مفهوم حقوقی هنوز نظم وجود دאرد، 

ید אز برتریش در جא بدون ترد وجود دولت در אین. حتא אگر نظאم حقوقی موجود نبאشد
حق چیزى . (...) کند حفאظت می) شهروندى و אجتمאعی(هאى حقوقی  برאبر تحقق معیאر

אست که برאى ملت آلمאن فאییده دאرد، فאییده چیست؟ ملت آلمאن אز طریق 
 ٦٠«.شود هאى بزرگش אز آن آگאه می کنسرن
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אز یک سو بא حقوق بنאى אیدئولوژیک، حقوقی و سیאسی نאسیونאل سوسیאلیسم  بنאبرאین رو

طبیعی אنسאن و خرد بشرى در تضאد אست و אز سوى دیگر در אرتبאط دیאلکتیکی بא 
به بیאن دیگر، سوسیאل دאروینیسم شکل دنیوى ترور و . بنאى אقتصאدى قرאر دאرد زیر

ى طبقאتی بر  ذאتی جאمعه هאى مدرن بورژوאیی אست که אز تضאد درون توحش دولت
 .کند بنאى جאمعه وאکنش می ولت فאشیستی بر زیرخیزد و بא تشکیل د می
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 گرאیی و توحید منطقی در אیرאن بאستאن آیین خرد
 

هאى  بنאى אقتصאدى کشور ى אیرאن بאستאن به کلی بא زیر بنאى مאدى جאمعه جא که زیر אز آن
ى بخصوص  وهאروپאى غربی و میאنه تفאوت دאشت، در نتیجه نه تنهא تضאد طبقאتی به شی

دستאن جאمعه و شکل بخصوص دولت  ى حکومت بא فرو کرده، بلکه رאبطه خود بروز می
ى  ى توزیع رشد و طبیعتًא بر نوع و شیوه ى تولید و حوزه که مستقیمًא אز تضאد در حوزه

کرده אست،  אستفאده אز نیروى کאر، یعنی سאختאر אقتصאدى و אمور אجتمאعی وאکنش می
  .به بوده بאشندتوאنسته مشא نمی

אیرאن شرאیط جغرאفیאیی و אقلیمی بسیאر متنوعی دאرد که אز دورאن بאستאن تא عصر نو 
شאهنشאهی אیرאن در دورאن بאستאن אز . کرده אست هאى متفאوت تولید رא ممکن می شیوه
هאى دریאى مدینترאنه در غرب وسعت  هאى هندوکوش در شرق گرفته تא کرאنه کوه

هאى خلیج فאرس و  ه تمאمی منאطق دریאیی خزر در شمאل تא کرאنهدאشته در حאلی ک
. شده אست ى تمאمیت אرضی کشور محسوب می دریאیی عمאن در جنوب متعلق به حوزه

کشאورزى ) ى هومید منطقه(در شمאل אیرאن و در حوאلی دریאى خزر به دلیل وفور بאرאن 
ور به دلیل تفאوت شدید در منאطق مرکزى کش. بدون مستقאت آبیאرى אمکאن دאشت

دمא در فصول متفאوت سאل و بאرندگی پرאکنده که نتאیج تنوع دشت و کوهستאن هستند، 
) هومאنس ترאنس(نشینی  אى وجود دאرند که دאمدאرى همرאه بא زندگی کوچ مرאتع حאشیه
ى  منطقه(لیکن بزرگترین بخش אین منطقه تحت تأثیر خشکی طوאنی . کنند رא ممکن می

 قرאر دאرد و در آن سکونت و کشאورزى بدون אستفאده אز مستقאت آبیאرى ممکن )אرید
ى هدفمند אز منאبع آب אجتنאب  אین مאنع طبیعی دخאلت אنسאن رא برאى אستفאده. شود نمی

ى کشور بستگی به  بنאبرאین سکونت و کشאورزى در بزرگترین منطقه. کند نאپذیر می
 پرאکندگی بאرאن و تنوع شرאیط ٦١. چאه و سد دאردبنאى تأسیسאت آبیאرى مאنند قنאت،

ى  مאلکیت بر زمین جنبه. شود هא می אقلیمی منجر به پرאکندگی منאطق کشت و روستא
آورى אولیه و سطح پאیین بאر آورى نیروى کאر،  אشترאکی دאرد و بא در نظر دאشتن فن

                                                 
٦١  vgl. Ehlers, E. (١٩٨٠): Iran: Grundzüge einer geographischen Landeskunde, in: 

Wissenschaftliche Länderkunde, Bd. ١٨, Darmstadt, S. ٦٨f., ٩٠f., ٢٥f.   

 ٤٨
ت کشאورزى محصوא. بنאى مستقאت آبیאرى فقط אز طریق کאر אشترאکی ممکن אست

کفא و  هאى خאنگی همאهنگ و به صورت خود ى אرزش مصرف دאرند که بא نیאز جنبه
زمین زرאعی (جא که مאلکیت بر אبزאر تولید  אز آن. شوند ریزى و تولید می אشترאکی برنאمه

گیرد، نه پول به  ى אشترאکی دאرد، نه بאزאر در روستא شکل می جنبه) و مستقאت آبیאرى
شود و نه سلسله مرאتب  یאبد، نه אرزش مصرف تبدیل به אرزش مبאدله می یروستא رאه م

ى تولید و نه در  بنאبرאین در אوضאع אولیه تضאد نه در حوزه. گیرد در روستא شکل می
لیکن سאکنאن روستא هموאره در خطر تهאجم عشאیر نیمه . کند ى توزیع بروز می حوزه

هא به غنאئم جنگی دست  ت و אموאل آنى محصوא وحشی قرאر دאرند که بא مصאدره
شود برאى  بنאبرאین تشکیل قوאى دفאعی که شאمل سلحشورאن روستאیی می. یאبند می

هאى  هאى پهلوאنی، عمومیت אسطوره ترویج حمאسه. تضمین אمنیت אجتمאعی ضرورى אست
ه و تقسیم خدאیאن ب) אنیرאن، تورאن(و شر ) אیرאن(دوگאنه یعنی جنگ میאن قوאى خیر 

تאب زندگی  بאز) هא دوא(هאى بد بیگאنه  و هوאدאرאن نیرو) هא אهورא(هאى خوب خودى  نیرو
 . مسکون روستאیی و شبאنی در אوضאع אولیه و در برאبر تهאجم عشאیر نیمه وحشی هستند

אى אز  אعضאى گروه אز طریق אجرאى آیین אسطوره. אسطوره مرجع אخאقی و אجتمאعی אست
توسل به אسطوره و אجرאى آیین فرهنگی . شوند خوردאر می یعی برحمאیت قدرت فوق طب

مستقیمًא بא تغییر طبیعت در فصول متفאوت אرتبאط دאرند که به صورت مرאسم و 
به אین ترتیب، אسطوره نه تنهא تبدیل به هویت . شوند هאى سאلیאنه برگزאر می جشن

אز . کند  متهאجم تقویت میشود، بلکه همبستگی جאمعه رא در برאبر عشאیر אجتمאعی می
شود، در نتیجه بخشی אز  جא که אمور سلحشورאن אز طریق محصوאت زرאعی تأمین می آن

ى تصאحب אضאفه  אنگیزه. گیرد هא تعلق می אضאفه تولید به صورت رאنت محصولی به آن
کند که در نقאط אسترאتژیک مستقر شده و אمنیت  تولید بیشتر سلحشورאن رא مجبور می

دیگر قرאر دאرند، به عهده بگیرند و یא قوאى  هאى بیشترى رא که پرאکنده אز هم تאروس
به אین ترتیب، شهر به عنوאن مرکز قوאى . ى خویش در آورند هא رא به سلطه تدאفعی آن

گیرد و تصرف אضאفه تولید به صورت  ى حאکم شکل می مجریه و محل سکونت طبقه
در حאلی که مאلکیت . شود قتصאدى میسر میرאنت محصولی و אز طریق خشونت غیر א

هאى مولد  ظאهرًא در تملک אشترאکی نیرو) زمین زرאعی و مستقאت آبیאرى(بر אبزאر تولید 
شود که نتאیج کאر  ى حאکم شهرى محسوب می هא طبقه قرאر دאرد، لیکن مאلک وאقعی آن
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ى   در حوزهدر אین אرتبאط تضאد. کند אضאفی رא به صورت رאنت محصولی تصرف می
هאى مولد  کند زیرא نیرو بروز نمی) هאى مولد و شرאیط تولید یعنی میאن نیرو(تولید 

ى توزیع  در همאن حאل تضאد در حوزه. ى حאکم قرאر ندאرند مستقیمًא تحت نظאرت طبقه
گیرد و  به صورت نبرد طبقאتی تشکل می) رאنت زمین(پیرאمون تقسیم אضאفه تولید 

دستאن جאمعه به صورت خشونت غیر אقتصאدى  ى حאکم بر فرو همنجر به وאکنش طبق
 .شود می

فقط در شهر אست که אضאفه تولید و یא رאنت محصولی وجه אرزش مبאدله به خود 
. شود هא و مولد دورאنی، یعنی پول طא و نقره تبאدل می گیرد و در بאزאر بא وאحد برאبر می
ى אنتظאمی عوאمل تشدید تقسیم کאر ى حאکم و مאیحتאج قوא هאى لوکس طبقه نیאز

אز . شوند هאى دستی می ورى و نبوغ کאر אجتمאعی در شهر هستند و منجر به رونق پیشه
ى حאکم شهرى بردאشت  جא که אضאفه کאر به صورت رאنت محصولی برאى طبقه آن
א آورى نوینی به روست بنאبرאین نه فن. یאبند هאى شهرى به روستא رאه نمی شود، کאא می

هא در یک אوضאع  روستא. گیرد شود و نه تقسیم کאر در کشאورزى شکل می منتقل می
بنאیی جوאمع  مאند و حتא אفزאیش جمعیت منجر به تحوאت زیر אنجمאدى محفوظ می

جא که مאلکیت خصوصی بر زمین  אز آن. شود روستאیی و دگرگونی تولید אشترאکی نمی
روستאى نوین که دوبאره تحت همאن شرאیط کאر زرאعی وجود ندאرد، نقل مکאن و تشکیل 

هא  ى حאکم نیز در אفزאیش تعدאد روستא طبقه. کند، אمکאن دאرد אشترאکی زرאعت می
ى مאدى دولت و אفزאیش  هא به معنی گسترش زمینه بیند زیرא تعدد آن مشکلی نمی

 یک אز אین رو، روستא. محصوאت زرאعی و در نتیجه אمکאن تصرف رאنت بیشتر אست
ى  ى تولید و אستفאده אز نیروى کאر مאنند گذشته به شیوه کفא و شیوه نظאم بسته، خود

هאى شهرى بא محصوאت  مאند و دورאن کאא بא پول و تبאدل کאא אشترאکی بאقی می
 . شوند روستאیی میسر نمی

ى تجאرى نیز قאدر نیست که אوضאع אقتصאدى و سאختאر حکومتی رא دگرگون  سرمאیه
هא  سאزد و بא جوאمع אشترאکی و روستא هא رא برقرאر می د زیرא تאجر فقط אرتبאط شهرسאز

ى قوאى אنتظאمی به شهر منتقل شده و بא پول  رאنت محصولی به وسیله. کאرى ندאرد
ى شهرى و میאن  ى تجאرى در אین نظאم بسته در نتیجه سرمאیه. شوند مبאدله می

ل گرفته و پول عمومیت یאفته אست، حرکت هא بאزאر شک هאى دیگر که در آن شهر

 ٥٠
به אین ترتیب، . دאرد کند و در نتیجه אوضאع موجود رא بאزسאزى و محفوظ می می

ى حאکم شهرى مکمل هم دیگر و در אستثمאر کشאورزאن و  ى تجאرى و طبقه سرمאیه
ى  زمینه(بنאى متضאد אقتصאدى  دولت مرکزى که אز زیر. ورאن شریک هستند پیشه
و شرאیط אبژکتیو אقلیمی و جغرאفیאیی کشور رشد کرده אست، سیאست بخصوص ) رאنتی

پرאکندگی . کند سאزى و تدאوم نظאم طبقאتی معین و عملی می خویش رא جهت بאز
زمین زرאعی و مستقאت (هאى مولد بر אبزאر تولید  هא، مאلکیت ظאهرى نیرو روستא
ى  و شیوه) روستא(هאى مولد  ز نیروא) شهر(ى حאکم  ، جدאیی محل سکونت طبقه)آبیאرى

ى خشونت غیر  بخصوص تصرف אضאفه تولید به صورت رאنت محصولی و به وسیله
شوند که אقوאم  אى می אقتصאدى، عوאملی هستند که منجر به شکل بخصوص دولت منطقه

אى אقتصאد رאنتی  عאمل مسلط تشکیل دولت منطقه. گیرد هאى متفאوت رא در بر می و ملت
جא که  אز آن. کند ه אز تضאد אبژکتیو אجتمאعی رشد کرده و بر آن وאکنش میאست ک

ى حאکم شهرى  گسترش تمאمیت אرضی به معنی אفزאیش در آمد دولتی و تمول طبقه
. سאزد אى رא تضمین می شود، توفیق در کشور گشאیی تدאوم دولت منطقه محسوب می

دهد که بא אستفאده אز  ه אمکאن میهאى مولد به شאهنشא אستقאل ظאهرى دولت אز نیرو
دهی نیروى کאر  هאى متنوع سאزمאن قوאى متحرک دولتی אشکאل متفאوت تولید و فرم

هאى متفאوت، فرهنگ و אدیאن متنوع رא به  هא و نژאد ، ملت)هאى متفאوت زرאعی شیوه(
دستאن کشور مشکلی برאى    تنوع زبאنی، دینی و آیینی فرو٦٢.ى خویش در آورد سلطه
کند و אز אین رو، دولت تدאرک همگون سאزى آدאب، رسوم و  ى حאکم אیجאد نمی طبقه

ى  هא و אدیאن در گسترده حدود سאزش و چאلش دولت بא ملیت. بیند هא رא نمی فرهنگ آن
אى אز یک سو،  دولت منطقه. هא دאرد هאى آن شאهنشאهی بستگی به אهدאف و אنگیزه

کند و אز  هא ترویج می د و فرهنگ مدאرא رא میאن آنشو محאفظ אدیאن بی آزאر محسوب می
رضאیت کلی . کشد هאى אقتدאر گریز رא به خאک و خون می سوى دیگر، تمאمی جنبش

ى توزیع تبدیل به قیאم  ى حאکم تא زمאنی تضمین אست که نبرد طبقאتی در حوزه طبقه
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فرאتر אز אى   دولت منطقه٦٣.شود אجتمאعی نشده و تصرف رאنت محصولی مختل نمی
هא مسئولیتی به عهده  تضمین אمنیت کشورى و تشکیل شرאیط کلی تولید در حوאلی شهر

مאند که  ى روستאئیאن می سאزى مستقאت آبیאرى ضرورتًא به عهده بنא و بאز. گیرد نمی
ریزى و بא אستفאده אز نیروى کאر همگאنی میאن  مאنند گذشته به صورت אشترאکی برنאمه

ى حאکم در  جא که طبقه  אز آن٦٤.شود محصوאت زرאعی متحقق میزمאن بذر و کشت 
ى אشترאکی  کند و مאلکیت بر אبزאر تولید ظאهرًא جنبه تشکیل شرאیط تولید شرکت نمی

ى  گیرد و نه مאلکیت جنبه سאאرى تشکل می دאرد، نه یک سلسله مرאتب منظم دیوאن
شود  ست شאهنشאه متمرکز میبه אین ترتیب، قدرت سیאسی چنאن در د. یאبد حقوقی می

کند و بزرگ אرتشدאرאن،  אلعאده کسب می אى یک جאیگאه فوق که אو در صدر دولت منطقه
مאلک تمאمی אموאل کشور و אبزאر تولید و خدאیگאن تمאمی سאکنאن کشور محسوب 

کسب مقאم دولتی، אفزאیش شأن אجتمאعی و אنبאشت ثروت خصوصی فقط . شود می
 אین شאهنشאه אست که تصمیم به نیک ٦٥.ى شאهنشאه دאرد دکאمهبستگی به تصمیم خو

کند  אو אست که مقدאر تجאرت رא معین می. گیرد بختی و یא شور بختی بندگאن خویش می
אو אست که فرمאن به جنگ و אنعقאد . گیرد و تصمیم به بنא و یא تخریب شهرى می

 نظאرت بر منאطق ٦٦.ندک دهد و مقدאر رאنت محصولی رא معین می دאد صلح می قرאر
ى مرزبאنאن حکومتی אست که  جא به عهده دست کشور و بردאشت رאنت محصولی آن دور

شאهنشאه در تعیین مرزبאنאن منشأ دودمאنی و خوى . شوند אز طریق شאهنشאه معین می
هא به دولت مرکزى رא אز طریق  گیرد و تعهد آن قومی سאکنאن منطقه رא در نظر می

مאبقی אضאفه تولید به صورت . کند هא تضمین می ز אضאفه تولید به آنوאگذאرى بخشی א
جא که جאیگאه אجتمאعی رجאل دولتی  אز آن. شود پول طא و نقره به پאیتخت אرسאل می
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شود، در نتیجه אز یک  ى شאهنشאه معین می ى خودکאمه ى حقوقی ندאرد و بא אرאده جنبه

شوند و بא  ى אو محسوب می ستאن جאمعه بندهد سو، تمאمی سאکنאن کشور مאنند دیگر فرو
ى حאکم  ى طبقه אند و אز سوى دیگر، بنא به אرאده و بא تصمیم شאهنشאه به دאیره هم برאبر
نفوذ אجتمאعی و قدرت سیאسی به  ٦٧.شوند یאبند و تبدیل به رجאل دولتی می رאه می
طی، فرهنگ سیאسی تحت چنین شرאی. شود ى شאهنشאه אز بאא به پאیین محول می وسیله

جلب عنאیت . آید شود، به بאر می بخصوصی که شאمل چאپلوسی، سفسطه و توطئه می
. گیرد رسی به منאفع مאدى در אولویت فعאلیت سیאسی رجאل قرאر می شאهنشאه برאى دست

آورى  گونه אقدאمی جهت بهبود אوضאع کشورى و گسترش و אنتقאل فن به אین ترتیب، هر
توאند صאلح و صאدق  در אین نظאم سیאسی کسی نمی. شود طفه خفه میهא در ن به روستא

کند که کسی در تقאبل نظرى بא خوى  ى رجאل دولتی ضرورى می تعلق به دאیره. بمאند
ى حقوقی  بنאبرאین نه אعمאل אجبאر و قدرت سیאسی جنبه ٦٨.ى شאهنشאه در نیאید کאمه خود

سאאرى بא   و نه سلسله مرאتب دیوאنآید گیرد و به نظאرت نهאدى در می به خود می
منאفع مאدى شאهنشאه و دربאریאن معیאر خشونت . شوند هאى אدאرى بر قرאر می معیאر

رقאبت دربאریאن برאى تحقق منאفع مאدى . ى حאکم אست ى طبقه بربرאنه و غیر مسئوאنه
که بא هر جنאحی در فکر نزدیکی بیشتر به شאهنشאه אست . خویش אشکאل متفאوتی دאرد

تضאد در . ى وى אهدאف خویش رא به مرאتب بهتر متحقق سאزد کאمه אستفאده אز خوى خود
گذאرى شאهنشאه جدید به אوج  ى حאکم بخصوص در دورאن تعیین ولیعهد و تאج طبقه

کش در مرאسم آیینی جلب  رضאیت و حسن نیت شאهنشאه אز طریق پیش. رسد خود می
ى مورد אعتمאد  کوشند که شאهزאده تفאوت دربאرى میهאى م אز אین طریق، جنאح. شود می

ى حאکم در تعیین شאهنشאه به  אگر طبقه. خویش رא به مسند جאنشینی شאهنشאه برسאنند
بא . ریزد توאفق نرسد و یא جنאحی بر رقبאى خویش چیره نشود، دولت مرکزى فرو می

אنت محصولی و دستאن جאمعه אز پردאخت ر کאمگی جوאمع אشترאکی و فرو سقوط خود
جא که حکومت طبقאتی در برאبر طبیعت  אز آن. زنند خرאج به دولت مرکزى سر بאز می
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دستאن جאمعه حق مقאومت  ى حאکم برאى فرو گرאى بشر مستقر شده אست، طبقه خرد
شود و نبرد طبقאتی رא אیجאد هرج و مرج تلقی کرده و برאى حفظ منאفع مאدى و  قאئل نمی

در وאقع . سאزد ى نوین رא توجیه می کאمه ش אستقرאر یک حکومت خودجאیگאه طبقאتی خوی
کאمگی به معنی سرکوب مقאومت و حق אنقאب، به معنی ممאنعت אز  توجیه خود

گرאیی אنسאن پیرאمون تحقق אهدאف אجتمאعی خویش، و به معنی نقض حقوق طبیعی  خرد
 .بشر אست
אى אز  ست زیرא دولت منطقه  نאمحدود אوکאمگی شאهنشאه ظאهرًא به معنی אقتدאر لیکن خود

شאهنشאه بאید אز یک سو در بردאشت رאنت محصولی . بنאى رאنتی خویش مجزא نیست زیر
که " ى אیزدى فره"مفهوم . سאزى جوאمع אشترאکی رא مختل نسאزد אندאزه نگאه دאرد و بאز

صیت شאهنشאه אى بא شخ ى عدאلت אجتمאعی אست، نه رאبطه دستאن جאمعه نشאنه نزد فرو
ى  فره"کسب . گیرد بخصوصی دאرد و نه به خودى خود به هر شאهنشאهی تعلق می

گیرى אز قیאم  ى طبقאتی و پیش دهی جאمعه به معنی توفیق شאهنشאه در سאزمאن" אیزدى
شאهنشאه بאید אز سوى دیگر، . دستאن جאمعه برאى حفظ تאج و تخت خویش אست فرو

 دربאرى چنאن مسلط شود که نه یک رقیب دودمאنی برאى حفظ قدرت خویش بر روאبط
کאمگی  تدאوم خود. ى אو אدعאى אستقאل کنند برאى אو אیجאد شود و نه شאهאن زیر سلطه

شאهنشאه بستگی به توאنאیی אو دאرد که مدאم رقبאیش رא אز میאن بردאرد و شאهאن منאطق 
هא رא به نفع خویش  هאى آن هאنگیزد و سپس رقאبت و مرאف متفאوت رא بر علیه یکدیگر بر

 . پאیאن دهد
אى هموאره  کאمگی شאهنشאه حدودى دאرد و تمرکز سیאسی دولت منطقه אز אین رو، خود

אى  گشאیی دولت منطقه אفزون بر אین، کشور. موאجه بא خطر قدرت گریز אز مرکز אست
ن گسترش و شود و به אجبאر جنگ پیرאمو هאى دیگر می هאى دولت سرאنجאم موאجه بא مرز

אى نیאزمند به یک  بنאبرאین دولت منطقه. آورد محאفظت אز تمאمیت אرضی رא به بאر می
دستאن جאمعه منطبق بאشد و  ى فرو אیدئولوژى منאسب אست که אز درون بא درک روزمره

ى شאهنشאهی رא به چאلش نکشد و אز بیرون برאى  دین و آیین ملل دیگر در گسترده
 دولت مرکزى چنאن دشمنאنه در برאبر دول همسאیه قرאر بگیرد ى رאنتی گسترش زمینه

بא אستقرאر حکومت . گشאیی بسیج و تهییج کند که سلحشورאنش رא در אمر کشور
אردشیر بאبکאن که אز . سאسאنیאن در אیرאن آیین زرتشت تبدیل به אیدئولوژى دولتی شد
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 بود، بر آخرین شאهنشאه ى آنאهیتא در شهر אستخر هאى سאسאن و محאفظ آتشکده نوאده

אشکאنی شورید و دو سאل پس אز شکست سپאه אشکאنیאن و قتل אردوאن پنجم در سאل 
אو پس אز אنحאل مجلس سنא که .  میאدى بر تخت شאهنشאهی אیرאن نشست٢٢٦

אى אز دورאن سلوکیאن بود و پس אز قتل تمאمی برאدرאنش که رقبאى אو محسوب  بאزمאنده
قدرت سیאسی رא در دست ) بغ، خدאیگאن(ترین مقאم مذهبی  ن عאلیشدند، به عنوא می

 آغאز ٦٩.ى אهریمن توجیه کرد گرفت و حقאنیت حکومت خویش رא بא سرنگونی نمאینده
אز . ى سאسאنیאن مصאدف بא پیدאیش روح جدیدى در تאریخ شאهنشאهی אیرאن بود سلسله

نشی متمرکز شدند و אز یک سو، قدرت سیאسی و قوאى אنتظאمی در سنت شאهאن هخאم
بنא بر . سوى دیگر، آیین زرتشتی אیدئولوژى دولتی و دین رسمی کشور אعאم شد

 ٧٠.رود سن وجه آخرى به حق אز אبتکאرאت سאسאنیאن به شمאر می بررسی آرتور کریستین
شود و  אى که بر אقتصאد رאنتی مستقر می بא در نظر دאشتن شکل بخصوص دولت منطقه

سאزى نیروى کאر خویش אز پردאخت رאنت  شترאکی که برאى تضمین بאزمقאومت جوאمع א
زنند، روشن אست که تشکیل شאهنشאهی سאسאنیאن  بאز می محصولی به دولت مرکزى سر

گرאیی אنسאن و نقض  توجیه سرکوب خرد. فقط بא אعمאل خشونت بربرאنه ممکن بود
وى به אعترאض . ، بود)وسرت(پردאز حکومتی، تنسر  ى نظریه حقوق طبیعی بشر به عهده

 دهد، سאאر سאسאنیאن، آذر گشنسب، به خشونت شدید شאهنشאه پאسخ می خوאن
لیکن چون مردم در روزگאر فسאد و سلطאنی که صאح عאلم رא ضאبط نبود אفتאدند، به »

هאئی طمع بستند که حق אیشאن نبود، آدאب ضאیع کردند، و سنت فرو گذאشته، و  چیزه
سر در رאههא نهאده که ) دلیرى کردن و אز خطر نترسیدن(=  و به אقتحאم رأى رهא کرده،

برد، بر تفאوت مرאتب و  پאیאن آن پیدא نبود، تغلب آشکאر شده، یکی بر دیگرى حمله می
آرאى אیشאن، تא عیش و دین بر جمله تمאم گشت، آدمی صورتאن، دیو صفت و دد 

) و(هאى شאهنشאه،  چشم تو אز عقوبتآید در  אمא آنچه بزرگ می(...) سیرت شدند و 
فرمאید، در حق کسאنی که به خאف  می) کشت و کشتאر(= אسرאفی که در سفلک دمאء 

رسאند، بدאند که پیشینگאن אز آن دست אزین کوتאه دאشتند که  رأى و אمر אو کאرى می
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طאعتی و ترک אدب منسوب نبودند، هر کس به معیشت و مهم خویش  بی) به(خאیق 
غل، و به سوء تدبیر و عصیאن پאدشאهאن رא به تکلیف برین ندאشتند، چون فسאد مشت

بسیאر شد، و مردم אز طאعت دین و عقل سلطאن بیرون شدند، و حسאب אز میאن 
 ٧١«.ک جز به خون ریختن بא دید نبאیدبرخאست، آبروى אین چنین مل

אیدئولوژى شאهنشאهی ى אردشیر بאبکאن، تنسر تدوین  به غیر אز توجیه خشونت بربرאنه
אولین شאهنشאه سאسאنی لغب مؤبد مؤبدאن رא به وى . سאسאنیאن رא نیز به عهده گرفت

אز آن پس، تنسر به . אهدאء کرد و تمאمی مؤبدאن کشور موظف به پیروى אز אو شدند
آورى،  منظور تقویت אیدئولوژى شאهنشאهی و توجیه دینی قدرت متمرکز سیאسی جمع

 ٧٢. אوستא رא آغאز کردسאزى تنظیم و نو
فرزند پوروشسب אست که تאریخ ظهور אو حدود ) توشتره زره(אوستא کتאب آیین زرتشت 

وى بنא به روאیتی در سن . شود یک هزאر سאل قبل אز آغאز تאریخ میאدى تخمین زده می
بنא بر אرزیאبی منصور  ٧٣. سאلگی به دست یک تن אز تورאنیאن به قتل رسیده אست٧٧

شوند و مאبقی  هفده فقره אز کאتאهאى אوستא مستقیمًא به زرتشت نسبت دאده میشکی فقط 
در . אند زیسته ى روحאنیאنی هستند که پیش و یא پس אز وى می هא سאخته و پردאخته آن

אند و به صورت אحکאم  دورאن حکومت سلوکیאن هنوز تمאمی مطאلب אوستא مکتوب نبوده
برאى אولین بאر بאش אشکאنی אحکאم و . אند شده ل میאخאقی אز نسلی برאى نسل دیگرى نق

ى آن بא فنون و دאنش موجود  ى אوستא رא گرد آورد و تنسر پس אز مقאیسه متون پرאکنده
) مزدیسאنی(آیین אوستא  ٧٤.אى رא فرאهم کرد که در گنچ شאیگאن محفوظ شد نسخه

ن روستאیی در برאبر تאب تولید אشترאکی، زندگی شبאنی و مقאومت سلحشورאن مسکو بאز
هאى پهلوאنی رא برאى  هאى تאریخی و حمאسه وحشی אست که אسطوره تهאجم عشאیر نیمه

گرאیی بشر و طبیعت  خدא، خرد. آورند دفאع אز אیرאن در برאبر تعرض تورאنیאن به یאد می
                                                 
  אدאمه٢٧ و ٤٣ى  هאستبدאد در אیرאن، چאپ دوم، تهرאن، صفح): ١٣٨٥(مقאیسه، قאضی مرאدى، حسن  ٧١
گرאیی و زندقه در אیرאن عهد سאسאنی،  هאى مذهبی حکومت در אیرאن سאسאنی، در بدعت بنیאد): ١٣٨٤(مقאیسه، منزوى، علی نقی  ٧٢

  אدאمه٧٥ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٧٥به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 
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٥٣ אدאمه، ٤٦  
 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه -هאى مאنوى  درست دینאن، در کشאکش): ١٣٨٤(مقאیسه، شکی، منصور  ٧٤

دאمه א١٥٨ى   אدאمه، تهرאن، صفحه١٥٣کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص   

 ٥٦
. کنند سאزند که در دوگאنی و تقאبل خیر و شر جلوه می بنیאن آیین مزدیسאنی رא می

ى אیرאنیאن آیین یک توحید منطقی و אخאقی رא  گאنه هאى دو  بא رجوع به אسطورهزرتشت
روشن אست که نفی . دهند تאب می سאخت که تمدن و روح تسאمح جوאمع אشترאکی رא بאز

بنאى مאدى جوאمع  ریزى در آیین زرتشت بستگی به زیر قربאنی گאو و تحریم خون
 شخم زمین رא برאى تولیدאت کشאورزى ممکن و אستفאده אز گאو نه تنهא. אشترאکی دאشت

ترى به زیر  دאد که مرאتع وسیع ى آن אمکאن می سאخت، بلکه تولید مثل سאאنه رאحت می
ریزى همبستگی  زمאن تحریم خون هم. پא شوند کشت در آیند و جوאمع אشترאکی نوینی بر

خت و صلح و تمدن سא جوאمع אشترאکی رא برאى مقאبله بא عشאیر نیمه وحشی تضمین می
  . کرد אجتمאعی رא אز طریق אصول دینی مستدل و تقویت می

هאى بد بیگאنه  رא تحت نאم אهورאمزدא و نیرو) هא אهورא(زرتشت خدאیאن خوب خودى 
رא تحت نאم אهریمن جمع کرد و אز طریق ترویج نیکی گفتאر، پندאر و کردאر ) هא دوא(

.  رאه خیر و شر و رستگאرى مؤمنאن کردאنسאن، خرد بشرى رא معیאر تشخیص میאن
گرאیی رא معنی  مزدא دאنאیی و خرد. ى אدغאم دو مفهوم مزدא و אهورא אست אهورאمزدא نتیجه

אز אین رو، אهورאمزدא یک خدאى . شود دهد، در حאلی که אهورא مظهر قدرت تلقی می می
مظهر و ) دئوא( در تعאلیم زرتشت دیو ٧٥.حکیم، عאقل و ممتאز אز دیگر خدאیאن אست

کوب وجود مستقلی  هא אست که بنא بر بررسی عبدאلحسین زرین ى تمאم پلیدى سرچشمه
 دهد،  گونه که وى אدאمه می همאن. אز خدאى بزرگ ندאرد

توאن אین دعوى رא پذیرفت که ثنویت אبدאع زرتشت بאشد  אکنون دیگر به دشوאرى می»
אمא زرتشت بא آنکه אین ثنویت رא که . یدیא אعترאضی فلسفی و אخאقی بر אعتقאد به توح

قبل אز אو در نزد قوم به وجود آمد نفی نکرد אهورאمزدא خدאى بزرگ خویش رא برتر אز 
אز אین روست که در . شنאخت که אصل شر رא نیز به نحوى مخلوق אو نشمرد آن می

) ته مینوאسپن(نאم دאرد نیز مثل אصل خیر ) אنگره مینو(تعلیم אو אصل شر که אهریمن 
אین هم که آفریدگאر شر بא آفریدگאر . شود ى אهورאمزدא محسوب می همزאد אوست، زאده

رو بود که در دورאن همزیستی אقوאم هند و  خیر همزאد شمرده شد ظאهرًא بیشتر אز آن
אند و אز אین رو در  אیرאنی، هر دو دسته خدאیאن به یک آیین مشترک وאحد تعلق دאشته

                                                 
  אدאمه١٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא ٧٥



 ٥٧ 

دאد אهورאمزدא که پدر אسپنته مینو و دنیאى خیرست خאلق و پدر  م میآنچه زرتشت تعلی
در هر حאل تنאزع و تضאد بین خیر و شر که ثنویت زرتشت، . אنگره مینو هم هست

کند در عین حאل به فکر رستאخیز منجر  ى آزאدى אرאده رא نیز بא آن مربوط می مسأله
توجه به جدאیی خیر و شر  (...) شود که همچون ضمאنتی אست برאى گرאیش به نیکی می

 وقوع یک رستאخیز وאقع شدنی زرتشت رא متوجه پאیאن אجتنאب نאپذیر دنیא و(...) 
 ٧٦«.کرد

پرستی و تعאلی אهورאمزدא  بنאبرאین دوگאنگی در تعאلیم زرتشت نه تنهא مغאیر بא אصل یکتא
ن رא برאى אتخאص گرאى بشرى، یعنی אختیאر و آزאدى אرאده אنسא نیست، بلکه طبیعت خرد

گرא אست رאه خیر بر  آن کس که خرد. گیرد رאه خیر و پذیرش אخאق نیک در نظر می
رود و در  بخرد به رאه شر می در برאبر نא. دهد گزیند و قلمرو אهورאمزدא رא بسط می می

گرאى אنسאن در  به אین ترتیب، طبیعت خرد. رسد آخرت به سزאى אعمאل خویش می
یאبد و אنسאن بא گزینش خرد خویش و אخאق نیک به کمک  جلی میآیین مزدیسאنی ت

مزدא بر אهریمن سهیم  شتאبد و در تشکیل توحید، یعنی پیروزى אهورא قوאى خیر می
بدیهی אست که بא تبدیل تعאلیم زرتشت به אیدئولوژى دولتی نه تنهא دشمنی . شود می

توجیه، بلکه شאهنشאه در رأس אیرאن بא تورאن אز طریق دوگאنگی و تقאبل خیر بא شر 
شد و به عنوאن خدאیگאن در منظر  می" ى אیزدى فره"אى مجهز به  دولت منطقه

به אین ترتیب، تمرکز قدرت سیאسی و بسیج . یאفت دستאن جאمعه یک نقش אلهی می فرو
ى دینی و  زمین خیر، یعنی אیرאن زمین جنبه و تهییج سلحشورאن برאى گسترش سر

لیکن توحید . אى متنאسب بود بنאى رאنتی دولت منطقه گرفت که بא زیر میאخאقی به خود 
دستאن جאمعه رא در  ى قیאم فرو شد، هم زمאن نطفه منطقی که بر خرد بشرى אستوאر می

گشאیی بא شکست  אى در کشور بخصوص در دورאنی که دولت منطقه. پرورد خود می
رک تجهیزאت جنگی، رאنت محصولی رא سאزى قوאى نظאمی و تدא شد و برאى بאز موאجه می

بאخت و خدאیگאن אز منظر  شאهنشאه رنگ می" ى אیزدى فره"אز אین پس، . دאد אفزאیش می
به אین ترتیب، حق مقאومت و قیאم . گرفت ى אهریمن به خود می دستאن جאمعه وجهه فرو

جא  گر، אز آنبه بیאن دی. یאفت ى دینی و אخאقی می هאى بد بیگאنه جنبه در برאبر نیروى

                                                 
  אدאمه٥٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٤(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین ٧٦

 ٥٨
پرستی زرتشتی یک توحید منطقی אست و אز  که אهورאمزدא، خدאى جאن و خرد و یکتא

گرאى بشر رא برאى تعیین  جא که آیین مزدیسאنی دنیوى אند و به אجبאر طبیعت خرد آن
سאزى  گیرند، در موאقع بروز بحرאن אقتصאدى و אختאل در بאز سرنوشت خویش در بر می

 .سאزند  جنسیتی رא متزلزل و دگرگون می-ع אشترאکی، نظאم طبقאتی نیروى کאر و جوאم
بא تمאمی אین وجود، אتخאذ آیین زرتشتی به عنوאن אیدئولوژى دولتی برאى تثبیت 

بخصوص به אین دلیل که خدאى زرتشت، . شאهنشאهی سאسאنیאن بسیאر منאسب بود
 به عنوאن فرزندאن و مقنی אز هא رא کند و آن هאى دیگر رא نفی نمی אهورאمزدא، آفریدگאر

 کند،  کوب بر אین نکته مهم تأکید می گونه که زرین همאن. گیرد پرتو خویش در بر می
بیمرگ مقدس، در ) شאאسپنته אمه(هא رא به عنوאن אمشאسپند  אهورאمزدא هم یکدسته אز آن»

کאرگאه آفریدگאرى خویش همچون فرزند و دستیאر پذیرفت که بא خود אو هفت 
، )بهشت אردى(، אشאوهیشته )بهمن(، وهومنه )هرمزد( אهورאمزدא -شدند  شאسپندאن میאم

هא در  אین). مردאد، אمردאد(و אمرتאت ) خردאد(אرمאیتی، هئوروتאت ) شهریور(خشژه وئیریه 
. هאیی بودند که אز چرאغ نخستین روشنאیی گرفته بאشند پیدאیش خویش در حکم چرאغ

شدند و אز لحאظ دیگر  אز یک لحאظ صفאت خدאئی محسوب میאین אمشאسپندאن در وאقع 
گאه همچون مفאهیم אنتزאعی و  אوج کمאل אوصאف אنسאنی، و אز همین لحאظ אخیر بود که گه

 میترא و אیאم -درست אست که زرتشت אز אهورאهאى دیگر ظאهرًא . شدند مجرد تلقی می
 مثل سروش، אشی، گئوس -  هم یאد کرد و حتא تعدאد زیאدى אز یزدאن دیگر-نپאت 

. دید ى אهورאمزدא نمی  رא هم نאم برد אمא هیچ یک אز אینאن رא جز آفریده-אورون 
אهورאمزدא هم در تعلیم زرتشت نه فقط حکیم بلکه نفس حکمت و یא حکمت محض بود 

دאشت تא אز مخلوقאت خویش فאصله  و در حقیقت همین حکمت بود که وى رא وא می
ى  رمאنروאى متعאلی אمא عאقل خودش دست به هیچ کאرى نزند و همهگیرد و مثل یک ف

 ٧٧«. وאگذאرد- خאصه אمشאسپندאن -یش کאرهא رא به دستیאرאن و فرزندאن خو
ى آیین زرتشت شאهنشאهی سאسאنیאن به یک אیدئولوژى دولتی دست یאفت که  به وسیله

تمرکز قدرت دولتی رא هאى متنوع که  تمאمی אیزدאن بی آزאر، אدیאن متفאوت و فرهنگ
سאختند، به رسمیت  مختل و جאیگאه شאهنشאه رא به عنوאن خدאیگאن متزلزل نمی
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بدیهی אست که . دאد شنאخت و تحت حفאظت و نظאرت نظאم אهورאیی سאسאنی قرאر می می
گرفت، متعلق به  אى که در برאبر شאهنشאهی سאسאنیאن قرאر می هر جنبشی و هر نظریه

لیکن عدאلت و אخאق . گرفت ى אهریمنی به خود می شد و وجهه ی میدنیאى دیوאن تلق
کردند که قوאى אهورאیی هموאره در برאبر نیروى אهریمنی دست بאא رא  نیک ضرورى می

ى منطقی به خود بگیرند و  پرستی یک روحیه دאشته بאشد تא دوگאنگی אخאقی و אصل یکتא
 .بא خرد بشرى همאهنگ به نظر بیאیند

. یت אیدئولوژى دینی شאهنشאهی سאسאنیאن، کرتیر هرمز یک نقش אسאسی دאشتدر تثب
 ٢٨٢ تא ٢٤١אو در دورאن شאهنشאهی شאپور אول به مقאم مؤبد مؤبدאن رسید و אز سאل 

میאدى، یعنی در دورאن شאهنشאهی هرمز אول، بهرאم אول و بهرאم دوم אین رتبه رא حفظ 
و سرکوب ) کرفکو(سאسאنیאن تجویز قتل مאنی אز جمله خدمאت אو به شאهنشאهی . کرد

 میאدى، یعنی ٢١٦ مאنی فرزند پאتک אز אهאلی همدאن بود که در سאل ٧٨.هوאدאرאنش بود
بאبل مرکز تدאخل אدیאن و . در אوאخر دورאن شאهنشאهی אشکאنیאن در بאبل متولد شد

 سאمیאن در دورאن آید که برאى אولین بאر توحید عددى به نظر می. هא بود אمتزאج فرهنگ
ى  تبدیل به توجیه سلسله)  قبل אز میאد٢٠٨١ تא ٢١٢٣אز سאل (حکومت حمورאبی 
در همین دورאن زبאن سאمی جאیگزین زبאن سومرى گشت زیرא که . پאدشאهی بאبلیאن شد

هאى نوین رא  אى و گرאمرى کאفی برאى بیאن אفکאر و אندیشه زبאن سومرى אنعطאف وאژه
لیאن مردوک نאم دאشت و به عنوאن یک پروردگאر یکتא پرستش خدאى بאب. ندאشت

  .شد می
مؤمنאن אین فرقه رستگאرى رא . ى مسیحیאن אیمאن دאشت ى مغتسله پدر مאنی به فرقه

ى تعلق به אین  ى سفید نشאنه دאنستند و پوشیدن جאمه ى پאکی جسم אنسאن می نتیجه
شאهی אیرאن و کشمکش אدیאن ى منطقی گسترش شאهن آیین مאنی نتیجه. آیین بود

متفאوت پیرאمون بیאن حقیقت אلهی بود که در אدغאم توحید منطقی אیرאنیאن بא توحید 
                                                 

   و٧٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، منزوى، علی نقی  ٧٨
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    אدאمه٥٥ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٥٣کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 

 ٦٠
هאى جندیشאپور، سورא  بخصوص بאید אز نقش دאنشگאه. شد عددى سאمیאن هویدא می

، حرאن، نصیبین، אنطאکیه و אسکندریه در אدغאم و ترویج אین دو توحید )نزدیک تیسفون(
و دیصאنی )  میאدى١٥٠ تא ٨٥אز سאل (هאى مرقیونی  فرقه. وت و متنאقض نאم بردمتفא

که در אیرאن بאخترى و آسیאى صغیر عمومیت دאشتند، )  میאدى٢٢٢ تא ١٥٤אز سאل (
 .شوند محسوب می)  میאدى٢٧٢ تא ٢١٦אز سאل (ى مאنویه  پیشگאمאن فرقه

ریאفت وحی אلهی شد و در دورאن مאنی برאى אولین بאر در سن سیزده سאلکی مدعی د
אو خود رא ختم نبوت و جאنشین بودא، . شאهنشאهی אردشیر بאبکאن אدعאى نبوت کرد

وى دین و آیین خویش رא در . دאنست می) یعنی همאن فאرقلیط(زرتشت و مسیح ثאنی 
ى شאهنشאهی شאپور  رسد که وى در دوره به نظر می. کتאبی به نאم شאپورگאن درج کرد

شمول به عنوאن  ى یک دین جهאن در فکر تهیه)  میאدى٢٤٣تאجگذאرى در سאل (אول 
אى رא برאى  אیدئولوژى شאهنشאهی سאسאنیאن بوده אست که تمرکز قدرت دولت منطقه

 مאنی ٧٩.هאى متنوع توجیه کند هאى متفאوت بא فرهنگ دستאن جאمعه و ملت אنبوه فرو
گرאى بشر אستوאر אست،  ى و بر طبیعت خردگאنگی توحید منطقی אیرאنیאن رא که دنیو دو

وى جدאل خیر و شر رא که . وאم گرفت و بא روح אخروى توحید عددى سאمیאن پیوند دאد
جهאن درونی "پیوست به  به وقوع می) طبیعت" (جهאن بیرونی"به אعتقאد אیرאنیאن در 

ح אنسאن و رو) شر(ى אهریمنی  به אین ترتیب، جسم אنسאن وجه. منتقل سאخت" אنسאن
گونه که در دوگאنگی توحید منطقی  همאن. به خود گرفتند) خیر، هرمزد(ى אهورאیی  وجه

پیوندت و אنسאن אز طریق  אیرאنیאن یک نزאع مدאوم میאن אهورאمزدא و אهریمن به وقوع می
شتאبد و در تشکیل یکتאیی אلهی سهیم  گرאیی و אخאق نیک به همیאرى قوאى خیر می خرد
) خیر(و روح אنسאن ) شر(آیین مאنویه אین نزאع مدאوم میאن جسم אنسאن شود، در  می

گرאى خویش بאید برאى پیروزى نور و  شوند و אنسאن به پیروى אز طبیعت خرد وאقع می
بر خאف دین زرتشت، אسאس کیش . هرمزد بر ظلمت و אهریمن به ریאضت روى آورد

                                                 
   אدאمه و٧٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، منزوى، علی نقی  ٧٩

 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه -هאى مאنوى  پیشگفتאر، در کشאکش): ١٣٨٤(مقאیسه، کریمی زنجאنی אصل، محمد 
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 -هאى مאنوى  אلگویی شمنی אز کشאکش آنهא، ترجمه ملیحه کربאسیאن، در کشאکش: کرتیر و مאنی): ١٣٨٤. (مقאیسه، رאسل، جیمز אر
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  ٢٠ אدאمه، ١٦ى  صفحه): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא



 ٦١ 

ى دینی رא אز طریق   אندیشهوى אین. گریزى بنא شده אست و آیین مאنی بر جهאن
 بא وجودى ٨٠.אوستא تحت نאم شאپورگאن گرد آورده بود) زند، تأویل(توضیحאت تمثیلی 
ى  هאى نیک و אخאقی توحید منطقی אیرאنیאن مאنند مردאنگی، تصفیه که مאنویت جنبه

جهאن درونی "جهאن بیرونی אز پلیدى و تאریکی، یאرى هرمزد در پیروزى بر אهریمن در 
هא رא به  سאخت و آن دستאن جאمعه می بود و بنאبرאین مאنعی در برאبر قیאم فرو" نسאنא

کشید، لیکن نه آن جوهر  گریزى دینی در برאبر حکومت دنیوى به אنفعאل می دلیل جهאن
אیدئولوژیک رא که شאهنشאهی سאسאنیאن برאى بسیج و تهییج قوאى خویش و کشور 

کرد و نه بא  אى نیאز دאشت، אیجאد می لت منطقهى رאنتی دو گشאیی و گسترش زمینه
جא که توحید عددى سאمیאن  هא، אز آن אفزون بر אین. هאى אیرאنیאن همאهنگ بود אسطوره

جא که  شد، و אز آن قدسی، یعنی دینی و دنیوى تفאوت قאئل می میאن قدسی و غیر
توאنستند  میهא ن دאدند، در نتیجه آن شאهنشאهאن سאسאنی حکومت دنیوى تشکیل می

لیکن . אدعאى تقدس کنند و جאیگאه دینی مאنند بغ و خدאیگאن به خود אختصאص دهند
אردشیر بאبکאن تشکیل شאهنشאهی . ى سאسאنیאن یک توجیه دینی دאشت تشکیل سلسله

دאنست و سرنگونی و قتل אردوאن پنجم، آخرین  سאسאنیאن رא یک אمر אهورאیی می
به بیאن دیگر، حکومت . کرد ى אهریمن قلمدאد می نمאیندهشאهنشאه אشکאنی، رא غلبه بر 

گرفتند و  دنیوى سאسאنیאن و تقدیس شאهنشאه بא دین و آیین مאنی در تنאقض قرאر می
سאخت که یא شאهنشאه بאید אز حکمرאنی  אتخאذ کیش وى به عنوאن دین دولتی ضرورى می

دאد و یא אز אلغאب   میکشید و فقط یک نقش روحאنی و قدسی به خود אختصאص دست می
کرد و بیش אز حکمرאنی بر אمور دنیوى אدعאى  دینی مאنند بغ و خدאیگאن صرف نظر می

توאنست אز  بنאبرאین قאبل درک אست که چرא کیش אلتقאطی مאنی نمی. دیگرى ندאشت
شאپور אول که . طریق دربאریאن به عنوאن אیدئولوژى شאهنشאهی سאسאنیאن پذیرفته شود

ب شאپورگאن رא به אو אهدאء کرده بود، پس אز آگאهی אز عوאقب کیش مאنی، אز مאنی کتא

                                                 
 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه -هאى مאنوى  زندگאنی مאنی، در کشאکش): ١٣٨٤(אلشعرא  مقאیسه، بهאر، ملک ٨٠

   و٥٤، ٤٠، ٣٦ى  ، تهرאن، صفحه אدאمه١٩ى  کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، صفحه
گرאیی و زندقه در אیرאن عهد سאسאنی، ترجمه  אلمعאرف אسאم، در بدعت زندقه به روאیت دאیره): ١٣٨٤(مقאیسه، دوبلوא، فرאنسوא 

    אدאمه١٠٧ى   אدאمه، تهرאن، صفحه١٠٧ى  ملیحه کربאسیאن، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، صفحه

 ٦٢
لیکن مאنی אز تصمیم شאهنشאه بא خبر . وى روى گردאند و אقدאم به حبس و قتل אو کرد

 ٨١.شد و به هند گریخت
אز . ى هفتאد قرن سوم میאدى אیرאن بא خشکسאلی بسیאر شدیدى روبرو شد אز אوאخر دهه

 אشترאکی אز پردאخت رאنت محصولی سر بאز زدند و در برאبر قوאى نظאمی آن پس جوאمع
 ٢٧٢در אین אوضאع بحرאنی بود که شאهنشאه سאسאنی در سאل . سאسאنیאن قیאم کردند

دستאن جאمعه مאنی رא به אیرאن فرא خوאند و همرאه بא ولیعهدش،  میאدى برאى אنفعאل فرو
ست که مؤبد مؤبدאن، کرتیر، بא אتخאذ אین بدیهی א. هرمزد אول، به کیش وى گروید

אى و تزلزل شאهنشאهی  تصمیم موאفق نبود زیرא بحرאن אیدئولوژیک دولت منطقه
بخصوص به אین دلیل که بحرאن אقتصאدى و قیאم جوאمع . کرد بینی می سאسאنیאن رא پیش

אى به  ى رאنتی دولت منطقه אشترאکی אز درون، حکومت سאسאنیאن رא برאى گسترش زمینه
سرאنجאم کرتیر موفق شد که . دאد گشאیی و جنگ بא אمپرאطورى روم سوق می سوى کشور

مאنی )  میאدى٢٧٧ تא ٢٧٦אز سאل (در دورאن شאهنشאهی بهرאم אول، فرزند هرمزد אول 
 ٨٢.رא متهم به زندیک کند و بא نقشه و نیرنگ تدאرک قتل אو و هم کیشאن وى رא ببیند

یر به عنوאن مؤبد مؤبدאن در صدر رجאل دولتی قرאر گرفت و אز אین پس بود که کرت
هא و אدیאنی رא که در برאبر אیدئولوژى شאهنشאهی سאسאنیאن و  سرکوب تمאمی جنبش

هאى  کتیبه. ریزى و متحقق کرد ى خدאیگאن قرאر دאشتند، برنאمه کאمه حکومت خود
.  سאسאنیאن هستندى زرتشت אسنאد خشونت شאهنشאهی برאى تثبیت حکومت دینی کعبه

 دهد، گونه که אدאمه می بאلد و همאن در אین אسنאد تאریخی کرتیر אز אعمאلش به خود می
و کیش אهریمن و دیوאن אز قلمرو سلطنتی بیرون شد و آوאره گشت، و یهودאن و شمنאن »

در کشور سرکوب ) مאنویאن(و زندیقאن ) ؟(و برهمنאن و نصאرى و مسیحیאن و مکتکאن 
هאى אیزدאن بنא   و نشستگאههאى دیوאن ویرאن شد، و جאیگאه هא شکسته و אنه  بتشدند، و
 ٨٣«گردید

                                                 
  אدאمه٧٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، منزوى، علی نقی  ٨١

   و٦٤، ١٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(אلشعرא  مقאیسه، بهאر، ملک ٨٢
   אدאمه١٢ى  جא صفحه همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، کریمی زنجאنی אصل، محمد 

ى جא صفحه همאن): ١٣٨٤(، نقل قول אز تفصلی مقאیسه، تفضلی، אحمد ١٠ و ٩ى زرتشت س  کرتیر، کعبه ٨٣  



 ٦٣ 

) بدعتگرאن(هאى  من دین مزدیسنא و مغ مرد خوب رא در کشور بزرگ دאشتم و אشموع»
) من(ویرאنگر رא که در مغستאن دین مزدیسنא و تشریفאت پرستش אیزدאن رא آنچنאن که 

 ٨٤«.د، کیفر دאدم تא به خود آیندردنאم رعאیت نک شرح دאده
بא پیروزى کرتبر بر مאنی و سرکوب تمאمی אدیאن که در برאبر دین دولتی و אیدئولوژى 

لیکن אز آنجא که شکل بخصوص . حکومتی قرאر دאشتند، شאهنشאهی سאسאنیאن تثبیت شد
ختאر آورد، אین سא بنאى رאنتی אستوאر بود و وאکنش حکومت رא به بאر می دولت بر زیر

سאزى جوאمع אشترאکی تضمین و دولت  حکومتی فقط تא زمאنی تدאم دאشت که بאز
 تא ٤٥٩אز سאل (در دورאن شאهنشאهی پیروز . אى در فتوحאت خویش موفق بود منطقه
بخصوص پس אز . هאى طوאنی روبرو شد אیرאن بא تهאجمאت و نبرد)  میאدى٤٨٤
אفزون . ، אیرאن موظف به پردאخ خرאج بود)نخאقאن هفتאلیא(هאى نאفرجאم بא هیאطله  جنگ

سאزى جوאمع אشترאکی אز طریق  هאى سپאه هیאطله אختאل در بאز هא و غאرت بر کشتאر
دستאن  پیروز برאى پیشگیرى אز قیאم فرو. شد هאى طویل مدت تشدید می خشکسאلی

אى ه جאمعه بردאشت رאنت محصولی رא به تعویق אندאخت و دستور دאد که אز אنبאر
جא که אیرאن قאدر به پردאخت  אز آن. شאهنشאهی میאن مردم به رאیگאن گندم توزیع کنند

خرאج به هیאطله نبود، پیروز فرزند אرشدش، قبאد، رא به عنوאن گروگאن به אو تسلیم کرد 
گیرى در سאل  و אفتخאر شאهنشאهی در آخرین در" ى אیزدى فره"و سرאنجאم برאى بאزیאبی 

دورאن شאهنشאهی بאش، برאدر پیروز، نیز .  خود رא نیز אز دست دאد میאدى جאن٤٨٤
 ٨٥ى حאکم فرزند אرشد پیروز، قبאد، رא به مقאم شאهنشאهی رسאند دیرى نپאیید تא طبقه

دستאن  قبאد که بא کشورى ورشکسته روبر بود و تאج و تخت خویش رא در برאبر قیאم فرو
ى دربאریאن و روحאنیאن  ى و توطئه אلعאده وقدید و אز غرور ف جאمعه در خطر معאرضه می

لیکن . به ستوه آمده بود، جאنب مزدک رא گرفت و به نهضت אشترאکی مزدکیאن گروید
برد در  معروف به אنوش(ى حאکم موفق به سرنگونی و حبس אو در دژ فرאموشی  طبقه

                                                 
گرאیی و زندقه در אیرאن عهد  گرאیی در دوره سאسאنی، در بدعت نگאهی به بدعت): ١٣٨٤(کرتیر، نقل قول אز دریאیی، تورج  ٨٤

  ٥٠ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٤٧سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 
   אدאمه و١٨١ى  حهجא، صف همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، شکی، منصور  ٨٥

 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه -هאى مאنوى  کیش مزدکی، در کشאکش): ١٣٨٤(مقאیسه، یאرشאطر، אحسאن 
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 ٦٤
رא قبאد پس جאنشین قبאد، برאدرش جאمאسب، دوאم چندאنی نیאورد زی. شد) نزدیکی دزفول

 ٤٩٨هא گریخت و بא کمک هیאطله دوبאره در سאل  אز آزאدى אز زندאن به خאک هون
 ٨٦.میאدى به تאج و تخت شאهنشאهی سאسאنیאن دست یאفت

گرאیش قبאد به نهضت אشترאکی مزدکیאن فقط به دلیل تضعیف دربאریאن و روحאنیאن 
مزدک پسر بאمدאد . شد یل میدستאن جאمعه بر אو تحم زرتشتی نبود، بلکه אز طریق فرو

אو در אوאیل به پیروאن خود . به قشر روحאنیت تعلق دאشت که در مذאریه متولد شده بود
هאى زندگی به برאبرى بهره جویند و אز آنچه خوردنی و  دאد که אز خوشی אندرز می

لیکن אو بא אفزאیش . نوشیدنی אست به دوستی تقسیم کنند و אز تسلط بر هم بپرهیزند
نگدستی فرودستאن جאمعه אز طریق אستفאده אز فن تأویل گزאرشی بאطنی و رאدیکאل بر ت

אوستא و دین و آیین زرتشت نوشت که شאهنشאهی سאسאنیאن رא به کلی متزلزل 
  ٨٧.سאخت

هאى אیرאنی، یعنی نزאع مدאوم میאن خیر و شر رא אز  آیین مزدک دوگאنگی אسطوره
 آن رא به جسم و روح אنسאن بسط ندאد و אز آن لیکن مאنند مאنی. زرتشت وאم گرفت

אو کشمکش میאن خیر و شر . گریز مאنند توحید عددى سאمیאن نسאخت یک دین جهאن
رא دنیوى و در طبیعت و جهאن بیرونی مستقر سאخت و אنتخאب میאن آن دو رא به 

عی در نتیجه خرد بشرى رא برאى אستفאده אز حق طبی. ى אنسאن گذאشت ى אرאده عهده
کوب در رאبطه بא  گونه که زرین همאن. ى حאکم در نظر گرفت مقאومت در برאبر طبقه

 .سאزد آیین مزدک برجسته می
نیز ظאهرًא به אستنאد فحوאى تعلیم زرتشت אدعא دאشت که چون אصل شر ) مزدک(وى »

شود آن  بر خאف אصل خیر کور אست و אز روى تصאدف نه אز روى אرאده، منشأ אثر می
بאیست مسאوאت و  אز אین رو برאى غلبه بر אصل شر می. توאن مقهور کرد به آسאنی میرא 
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  ١٦٧، ١٥٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(نصور مقאیسه، شکی، م



 ٦٥ 

وى خאطر نشאن . عدאلت رא که فقدאن آن موجب تفوق شر شده אست אز میאن بردאشت
کرد که مردم همگی یکسאن به دنیא آمده אند، هیچ کس نیست که به حکم فطرت  می

א دאشته بאشد، مאلکیت هم به هر نحو که بیش אز دیگرى حق تمتع و تملک در אین دنی
به عאوه وى . ى אشتبאه و فریب و دروغ نیز هست هست אخترאع אنسאنی אست אلبته مאیه

دید نאشی אز عدم  جنگ و خونریزى رא که مאنع رستگאرى و نیل به همزیستی אنسאنی می
 وى در خوאند و ظאهرًא به همین سبب در بאب منشأ אین عدم مسאوאت که مسאوאت می

خرאج، رאنت (ى عصر خویش آن رא عبאرت אز אختאف در بאب زن و خوאسته  جאمعه
هאى شده  یی محدودیت غو پאرهیאفت قאبل به وجوب نوعی אشترאک و یא אאقل ل می) زمین
 ٨٨«.بود

پرورد، یعنی دورאنی که مאلکیت  آیین مزدک אستقرאر אوضאع אولیه رא در نظر مؤمنאن می
دستאن جאمعه  אى به صورت حאکم بر فرو ى אشترאکی دאشت و طبقه جنبهبر אبزאر تولید 

ى  تسلط نیאفته بود و אضאفه تولید אجتمאعی به صورت خرאج و رאنت محصولی به وسیله
گرאى بشرى رא برאى تعیین  بنאبرאین کیش مزدک طبیعت خرد. شد حکومت مصאدره نمی

گرفت و אز אین رو،  در نظر میى حאکم  سرنوشت خویش و حق مقאومت در برאبر طبقه
 جنسیتی سאسאنیאن در -دستאن جאمعه و نه تزلزل نظאم طبقאتی  نه عمومیت آن میאن فرو

هא و رسوم پهلوאنی אیرאنیאن אز  مزدکیאن بא پیگیرى אز אسطوره. אین دورאن غیر منتظره بود
 . ندکرد دستאن و بینوאیאن جאمعه تقسیم می ستאندند و میאن فرو توאنگرאن می

هאى   میאدى بود که به صورت شورش٤٩٦ تא ٤٨٨هאى  אوج جنبش مزدکیאن بین سאل
لیکن مزدک نه . ى حאکم دربאرى، אشرאفی و روحאنی بروز کرد ى طبقه مردمی بر علیه
کرد، بلکه هر گونه آزאر رسאندن به دیگرאن رא مخאلف بא  هא رא نفی می تنهא قتل אنسאن

دستאن  نوאزى، مروت و تسאمح میאن فرو ویج مهمאنتر. دאنست אصول کیش خود می
ریخت و شکوه و شوکت   جنسیتی سאسאنیאن رא فرو می-جאمعه سאزمאن طبقאتی 

 ٨٩.شکست نمאیندگאن سنن دیرین و مقدس مزدیسنی رא در هم می

                                                 
   אدאمه و٤٨٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٤(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین ٨٨

  ١٦٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، شکی، منصور 
   و١٨٣ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ٨٩

 ٦٦
شد و قبאد  عمومیت کیش مزدکیאن منجر به بحرאن אیدئولویک شאهنشאهی سאسאنیאن می

אو אز یک سو، پس אز . خت خویش مجبور به אصאحאت אجتمאعی بودبرאى حفظ تאج و ت
 میאدى به عمرאن و آبאدאى ٥٠٦ یא ٥٠٥אنعقאد قرאردאد صلح بא قیصر بیزאنس در سאل 

سאزى و مستقאى آبیאرى که در  هאى آسیب دیده بאز در אین دوره شهر. אیرאن روى آورد
. אت کشאورزى تأسیس و تعمیر شدندد دאشتند، برאى אفزאیش تولیدوهא وج نزدیکی شهر

دستאن جאمعه آسאنتر سאخت و  אز سوى دیگر، قبאد قوאنین تشکیل خאنوאده رא برאى فرو
دستאن  אلعאده در نظر گرفت و אوضאع تهی هאى فوق ى حאکم و توאنگرאن مאلیאت برאى طبقه

بر هא ضربאت سنگینی  قبאد پس אز تضمین ثبאت دאخلی کشور بאر ٩٠.رא بهبود دאد
אمپرאطورى بیزאنس وאرد آورد و سرאنجאم در دورאن کهولت خویش به فکر سرکوب و 

 میאدى مذאکرאتی رא بא قیصر بیزאنس ٥٢٥אو در سאل . אنهدאم جنبش مزدکیאن אفتאد
هא فرزند کهتر خود، خسرو، رא به عنوאن جאنشینش مقبول  آغאز کرد و در אین تمאس

خوאستند، منجر به  ، کאوس، رא به شאهنشאهی میلیکن مزکیאن که پسر אرشد אو. سאخت
 ٩١.جنجאل در دربאر و شکست אین مذאکرאت شدند

در حאلی که زرتشتیאن تحت . ى אیرאن به دو دسته تقسیم شده بود در אین دورאن جאمعه
کردند، مزدکیאن تحت نאم درستدینאن خوאهאن  نאم بهدینאن אز شאهنشאهی خسرو دفאع می

همאیی تحت   میאدى یک گرد٥٢٨سرאنجאم در אوאخر سאل . سلطنت کאوس بودند
تمאمی نجبאى سرشنאس و . ریאست قبאد برאى تعیین جאنشین وى تدאرک دیده شد

ى אدیאن در אین نشست شرکت دאشتند و زرتشتیאن در برאبر مزدکیאن  فقیهאن عאلی رتبه
ود، در אین گر درستدینאن نیز معروف ب مزدک که به אندرز. صف آرאیی کرده بودند
خسرو که حقوقش رא به عنوאن جאنشین شאهنشאه دستخوش . جلسه شرکت دאشت

سرאنجאم مردאن مسلح به . دید به خرده گیرى אز آنאن روى آورد ى مزدکیאن می توطئه
سپس حکم . سر درستدینאن ریختند و مزدک و تمאمی پیروאن אو رא به قتل رسאندند

م زندیک در کشور صאدر شد و جنبش مزدکیאن تعقیب و کشتאر تمאمی مزدکیאن به جر
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 ٦٧ 

حکومت سאسאنیאن . که دیگر رهبرى مقتدر ندאشت، مضمحل و پرאکنده گشت
هאى  هאى אشترאکی رא ضبط کرد و تمאمی مکتوبאت دینی مزدکیאن رא به شعله دאرאیی

 ٩٢.آتش سپرد
ه אعتאء آیین زرتشتیאن دوبאر) אنوشیروאن(بא سرکوب مزدکیאن و آغאز شאهنشאهی خسرو 

در همین . یאفت و دین مزدیسنא بدون معאرض برאى تمאمی אیرאن رسمی אعאم شد
بخصوص به . دورאن بود که تدوین نهאیی אوستא به همت روحאنیאن دولتی به پאیאن رسید

אین دلیل که حکومت سאسאنیאن برאى مقאبله بא تحریکאت مسیحیאن و אمپرאطورى بیزאنس 
گرאیی در אمور دینی و یא آمیزش  و یکپאرچه نیאز دאشت و نوبه یک אیدئولوژى متخאصم 

سیאست شאهنشאهی سאسאنیאن در  ٩٣.توאنست بپذیرد دین مزدیسنא بא مسیحیت رא نمی
 . درج شده אست) אنوشیروאن(ى خسرو  نאمه אین دوره به بهترین وجه در אندرز

ین و پرستش یزدאن אندאخت و אصول د آموزش و سنت אشموغאن رא بאید אز بیخ و بن بر»
 ٩٤.«پرستאن به جאى آورد آذربאد و مهرو عبאدאت رא به رאه و رسم تعאلیم شאگردאن 

אى  بدیهی אست که بא شکست جنبش مزدکیאن بحرאن אیدئولوژیک دولت منطقه
بنאى رאنتی مستقر بود و אز بدو تأسیس حکومت آنאن در אشکאل  سאسאنیאن که بر یک زیر

ى توزیع و نאهمאهنگی  عوאمل بحرאن تضאد در حوزه. אیאن نیאفتکرد، پ متفאوت بروز می
 .هא بودند بنא بنא بא رو زیر

پرستی زرتشتی مستدل به  جא که خدאى زرتشت خدאى جאن و خرد אست، یکتא אز آن
ى אهورאمزدא بر  توحید منطقی אست و אنسאن بא אرאده، آزאدى و گزینش خرد در سلطه

אست، در نتیجه آیین زرتشتی حق طبیعی אنسאن رא برאى אهریمن و نور بر ظلمت سهیم 
אى بא رجوع به آیین مزدیسنא فقط  شمאرد و توجیه دولت منطقه مقאومت ضرورى می

سאزى جوאمع אشترאکی تضمین و فتوحאت دولتی بא موفقیت  شود که بאز زمאنی ممکن می
بنא  مאهنگی زیربه بیאن دیگر، بא بحرאن אقتصאدى و شکست نظאمی نאه. موאجه هستند
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 ٦٨
شود و  عریאن می) אى و אیدئولوژى توحید منطقی دولت منطقه(هא  بنא بא رو) אقتصאد رאنتی(

دستאن جאمعه  سאزد، نزد فرو ى حאکم که تمولش رא אز رאنت محصولی تعمین می طبقه
هא برאى چیرگی بر قوאى شر،  گیرد و در نتیجه قیאم آن ى אهریمنی به خود می وجه

سאزى  جא که بحرאن بאز אز آن. گیرد ى دینی و אخאقی به خود می لمت جنبهאهریمن و ظ
شود و مقאومت جوאمع אشترאکی  ى توزیع می نیروى کאر منجر به אفزאیش تضאد در حوزه

یאبد، در نتیجه روشن  تאب می ى حאکم پیرאمون کسب قدرت سیאسی بאز در نزאع طبقه
אى چنאن  אن אیدئولوژیک دولت منطقهאست که چرא در אوאخر دورאن سאسאنیאن بحر

گسترده بود که پس אز قتل خسرو پرویز تא تאج گذאرى یزدگرد سوم، آخرین شאهنشאه 
سאسאنی، یعنی در مدت چهאر سאل ده تن به مقאم شאهنشאهی رسیدند و در کوتאه ترین 

אوضאع אقتصאدى و سیאسی אیرאن چنאن نאبسאمאن بود که . مدت ممکنه سرنگون شدند
تر  אى سאسאنیאن در برאبر هجوم אعرאب مسلمאن که هم אز نظر فنون نظאمی عقب אفتאدهقو

אز אین پس אیرאنیאن بא . بودند و هم تعدאد کمترى رא در رکאب دאشتند، شکست خوردند
در برאبر آیین زرتشتیאن، خدאى אسאم خدאى نیستی و . خدאى دیگرى آشنא شدند

 بر אسאس توحید عددى سאمیאن بنא شده אست، پرستی אسאمی یکتא. ستیزى אست خرد
 .אنسאن در برאبر قدر אلهی אرאده و قدرتی ندאرد و سرنوشت אو پیش معین شده אست

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٩ 

 ى عربستאن جزیره ستیزى و توحید عددى در شبه آیین خرد
 

 میאدى ٦٣٣ تא ٦١٠هאى  ى عربستאن و در میאن سאل دین و آیین אسאم در شبه جزیره
 אست که در مکه سאکن بود و به هللاعبدא نאم پیאمبر אسאم محمد بن. رفتندشکل گ
 سאلگی مدعی بعثت אز ٤٠אو در سن . ى قریش تعلق دאشت ى هאشمی אز عشیره طאیفه

محمد در دورאن کودکی، پدر و مאدرش رא אز دست . ، جبرئیل، شدهللاى א طریق فرستאده
س אز مرگ אو پیش عمویش، دאد و نخست تحت نظر پدر بزرگش، عبدאلمطلب، و پ

جوאنی رא بא אشتغאل به شبאنی گذرאند و پس אز سپرى  אو دورאن نو. طאلب، بزرگ شد אبو
אش، خدیجه  شدن دورאن بلوغ به אستخدאم یکی אز تאجرאن بزرگ مکه و همسر آتی

کلثوم، سکینه و فאطمه  هאى رقیه، אم خویلد، در آمد و بא אو صאحب چهאر دختر به نאم بنت
 ٩٥.شد

تحت آن شرאیط جغرאفیאیی و אقلیمی که دین و آیین אسאم شکل گرفتند، زندگی شهرى 
هאى  ریزى شده فقط در منאطق محدودى که منאبع آبی و زمین و کشאورزى برنאمه

نشینی و مאلکیت  אز אین رو، بאدیه. خیز زرאعی موجود بودند، אمکאن دאشت حאصل
زندگی در . لط تولید در אین نوאحی بودندى مس אى فرم منאسب زندگی و شیوه عشیره

ى درخت نخل  میوه. شد بאدیه فقط بא אستفאده אز فوאید درخت نخل و شتر ممکن می
هאى درخت نخل  אز پوست و شאخه. رفت نشینאن به شمאر می ى بאدیه خورאک عمده

حصیر به عنوאن سאیبאن و سبد به عنوאن لوאزم خאنگی و وسאیل حمل و نقل سאخته 
ى حیאت بود و  برאى بאدیه نشینאن شیر شتر معروف به قوت جאن و مאده. شدند می

ى کوهאن  بאدیه نشینאن אز پیه. شد گوشت آن برאى אعرאب غذאیی لذیزى محسوب می
لیکن . کردند شتر موאد سوختی و אز پوست و پشم آن لبאس، خیمه و طنאب تولید می

تر אز تأمین  زش مصرف دאشتند و فرאى אر نشینی فقط جنبه تولیدאت در زندگی بאدیه
تحت אوضאع موجود . شدند مאیحتאج خאنوאده و نزدیکאن برאى عرضه به بאزאر تهیه نمی

معیאر . شد فقط אز طریق تجאرت تمول شخصی و אرتقאء אجتمאعی در عشیره میسر می
 فقط شتر برאى تאجر نه. هאى אو بودند אرزیאبی ثروت و توאن حمل و نقل تאجر، تعدد شتر
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 ٧٠
ى  شد زیرא نوزאد شتر برאى مאلک آن جنبه قאیق صحرא، بلکه سرمאیه نیز محسوب می

دאد و  هאى دور دست رא به هم پیوند می تאجر بאزאر. ى سرمאیه رא دאشت ى سאلیאنه بهره
هאى تجאرى تبدیل به אرزش  به אین ترتیب، کאא. سאخت هא رא بر قرאر می אرتبאط شهر
هאى شهرى رא به  هא در بאزאر خمن نقره و دینאر طא دورאن کאאشدند و درא مبאدله می

ى منطقه و به  ترین عشیره ترین و پر نفوذ ى سرאن متول هא به وسیله شهر. عهده دאشتند
 ٩٦.شدند ى אمאرتی و همرאه بא نظאم مشورتی אدאره می شیوه

ى אز ى طبقאتی به صورت کلی شکل گرفته بود و نه قشر جא که نه جאمعه אز آن
ى حאکم و توجیه אیدئولوژى دولت بسیج شده بودند،  روشنفکرאن برאى حفظ منאفع طبقه

" ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"در نتیجه یک دولت مرکزى به عنوאن 
אز یک سو، . پرאکندگی قدرت سیאسی دאیل متفאوت دאشت. توאنست شکل بگیرد نمی

قאتی به صورت نهאیی بر אین منطقه مسلط نشده ى تولیدאت طب زندگی شهرى و شیوه
دאرى هم چون گذشته تسلط دאشتند و عشیره فرم منאسب  نشینی و دאم بאدیه. بودند

אز سوى دیگر، میאن אعرאب یک بینش אجتمאعی .  تولیدى بود-ى زندگی  تشکل אین شیوه
دهد و هم گیر  ى عربستאن یک هویت فرא جزیره عمومیت ندאشت که هم به سאکنאن شبه

بنאى منאسبی  بنאبرאین نه زیر. منאسبאت تجאرى و تولیدى و روאبط طبقאتی رא مشروع سאزد
هאى آن جهت توجیه و  بنא برאى تشکیل یک دولت مرکزى به وجود آمده بود و نه رو

ى  لیکن در אین دورאن گسست و گذאر شبه جزیره. אستحکאم قدرت سیאسی موجود بودند
אز אوאخر قرن ششم . אت شگرف אقتصאدى و אجتمאعی بودعربستאن در شروف تحو

دلیل تغییر אوضאع . دאرى و تجאرى در مکه رونق بخصوصی گرفت میאدى بאزאر برده
.  میאدى بود٥٧٢آغאز جنگ میאن شאهنشאهی سאسאنی و אمپرאطورى بیزאنسی در سאل 

 سزאیی ى عربستאن نقش به لیکن در אین کشور گشאیی منאطق مرکزى شبه جزیره
صحرאى خشک عربستאن نه אز نظر אقتصאدى برאى بردאشت رאنت محصولی . ندאشتند

ى אسترאتژیک برאى אین دو אبر قدرت جهאن  منאسب بود و نه אز نظر جغرאفیאیی جنبه
هאى هندى و آفریقאى  جنگ برאى تجאر قریشی فرصت منאسبی אیجאد کرد تא کאא. دאشت

، )دمشق(به مکه و سپس به سوى شאم ) یمن(شرقی رא אز طریق جنوب عربستאن 

                                                 
  אدאمه٢٠٨ى   چאپ چهאرم، تهرאن، صفحه بعد אز אسאم،-تאریخ אیرאن ): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ٩٦
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برخی אز تجאر متمول . هאى دریאى مدینترאنه حمل و نقل کنند فلسطین بیزאنسی و کرאنه
رفتند که در نوאحی متفאوت عربستאن אز طریق  אز مאلکאن معאدن نیز به شمאر می

 میאن ى تجאرى در אوאیل قرن هفتم میאدى بهره. کردند دאرى طא אستخرאج می برده
 אستقאل ٩٧.אندאز تجאرت شده بود شد و مکه تبدیل به بאر پنجאه تא صد در صد حسאب می

ى توאفق بא طوאیف  هא به وسیله אمنیت کאروאن. هא بسیאر سودمند بود تجאر مکه برאى آن
هאى  دאد هא قرאر سرאن قریش אز طریق وصلت خאنوאدگی بא آن. شد نشین تضمین می بאدیه

سرאن . کردند سאزى می دست طبقאتی خود رא در مکه بאز  جאیگאه فرאخود رא تضمین و
قریش بא گذشت زمאن אز موقعیت אجتمאعی خود برאى אیجאد אنحصאر تجאرى אستفאده 

 ٩٨.ى خود در میאن אعرאب אفزودند کردند و به شأن و نفوذ سیאسی عشیره
ى جאمعه رאنده  هא به صورت فقرא به حאشیه بא تشدید אنبאشت ثروت، אنبوه אنسאن

به . شد تر می دאرى میאن אعرאب هموאره مقبول تحت چنین אوضאعی برده. شدند می
אمא . شدند مאندند، تبدیل به برده می خصوص کسאنی که אز پردאخت وאم خود در می

بنאى  یאفت زیرא زیر دאرى فقط محدود به زندگی شهرى بود و به بאدیه گسترش نمی برده
هאى طبقאتی و  بنאبرאین تضאد. אى אین شکل تولید منאسب نبودى زندگی بر אین شیوه

عאمل تشدید تضאد رونق بאزאر . شدند تر می אجتمאعی در میאن אعرאب هموאره شدید
شد و به אجبאر  تجאرى بود زیرא אز یک سو، منجر به אفزאیش درآمد معبد کعبه می

تجمع אموאل و . אشترא جهت تقسیم ثروت به دنبאل د ى متولیאن قریشی آن مجאدله
ى عربستאن  ى حאکم در شبه جزیره ثروت אجتمאعی، تجאر قریش رא به عنوאن طبقه

رونق بאزאر . سאخت دست آنאن رא مشروع می ى کعبه جאیگאه فرא کرد و אدאره تر می مستقر
هאى دیگر رא تشدید  ى مسאلمت آمیز عشאیر عرب بא ملت تجאرى אز سوى دیگر، رאبطه

شمول تجאر،  زبאن جهאن" مولد دورאنی"من نقره و دینאر طא به عنوאن کرد و درאخ می
                                                 
٩٧ vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): Der Islam I - Mohammed und die 

Frühzeit - Islamisches Recht - Religion Leben, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. ٢٥٬١, 

Schr, Christel Matthias (Hrsg.), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S.٦٩ und  

vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥):Mohammed, Luzern/Frankfurt am Mainz, S. ٤٣f. und  
ى کریم کشאورز، چאپ   אز هجرت تא پאیאن قرن نهم هجرى، ترجمه-אسאم در אیرאن ): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

  ١٧ى  ششم، تهرאن، صفحه
٩٨ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): ebd., S. ٥٧ 

 ٧٢
بنאبرאین تא אوאخر قرن ششم میאدى . کردند ى تجאرى رא بیאن می یعنی سود سرمאیه

نهאدى مختص به "بنאى مאدى برאى تشکیل یک دولت متمرکز عربی به عنوאن  زیر
ى طبقאتی شکل  یک سو، جאمعهאز . در شروف تحقق بود" ى طبقאتی دهی جאمعه سאزمאن

אز سوى دیگر، . یאفت دאرى تسلط می نشینی و دאم گرفت و زندگی شهرى بر بאدیه می
 به عنوאن پروردگאر متعאل، برאى توجیه نظرى یک هللاپرستی و تعمیم א אیدئولوژى یکتא

بنאى مאدى אمکאن  بدیهی אست که حدود زیر. دولت متمرکز عربی بسیאر منאسب بود
אز . دאد ى عربستאن نمی אطیر و تشکیل یک فرهنگ وאא رא به אهאلی شبه جزیرهتکאمل אس

. ى سאمیאن رجوع کرد  برאى تدوین אسאم به אسאطیر پیشرفتههللاعبدא אین رو، محمد بن
هא آشنאیی  هאى אین منطقه بא آن هאى تجאریش به شهر همאن אسאطیرى که אو در سیر سفر

ى توحید عددى رא אز אدیאن دیگر سאمیאن وאم  یشهبه אین ترتیب، وى אند. یאفته بود
 دאشتند، پیوند هللاى عربستאن אز א جزیره گرفت و آن رא بא تصویر مبهمی که אعرאب شبه

شد که به   یک پروردگאر متعאل محسوب میهللابرאى אغلب אهאلی אین سرزمین א. دאد
در کعبه که . دى بאرאن قאبل تقدیس بو و خאلق سپهر و فرستنده" خدאى خدאیאن"عنوאن 

خאلق " و هللا بت مستقر بودند، یک بت ممتאز نیز وجود دאشت که به نאم א٣٦٠بیش אز 
 به عنوאن وאאترین خدא هللاא. شد پرستش می" مدبر عאلم"و " ى بאرאن فرستنده"، "آسمאن

مره و אشعאر تمאمی مردم אین  چنאن میאن אعرאب عمومیت دאشت که در אسאمی، زبאن روز
אبر (هאى אلعزى  אفزون بر אین، در حجאز سه بت مؤنث به نאم. یאفت  میتאب منطقه بאز

وجود دאشتند که به عنوאن ) خدאى سرنوشت(و אلمنאت ) پروردگאر مؤنث(، אلאت )قدرت
 ٩٩.شدند  پرستش میهللادخترאن א

 بאید אز یک سو، منאفع طبقאتی تجאر قریش رא در هللامحمد برאى ترویج دین توحیدى א
پرستی رא برאى تشکیل یک  ى چند خدאیی و بت ز سوى دیگر، אندیشهگرفت و א نظر می

بنאبرאین توحید عددى سאمیאن بאید چنאن بیאن و . אندאخت دولت متمرکز אسאمی بر می

                                                 
٩٩ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): Mohammed und der Koran - Geschichte und Verkündigung des 

arabischen Propheten, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ١٧ und  
   و١٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

   و١٣ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(دאلحسین کوب، عب مقאیسه زرین
    אدאمه٢٣ى  تشیع و سیאست در אیرאن، جلد دوم، مونیخ، صفحه): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم 
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سאخت، بلکه  ى تجאرى نمی شد که نه تنهא مאنعی در برאبر אنبאشت سرمאیه تدوین می
אز אین رو، قرآن برאى . کرد هی تلقی میى قدر אل توفیق אقتصאدى تجאر قریش رא نیز نشאنه
אى در אمت אسאمی قאئل  ى حאکم جאیگאه برجسته تجאر مسلمאن به عنوאن قشرى אز طبقه

 . آمده אست١٩٨ى  آیه) ٢(ى אلبقره  گونه که در سوره همאن. شود می
. بאکی نیست که شمא در هنگאم حج کسب معאش کرده و אز فضل خدא روزى طلبید»

ه אز عرفאت بאز گشتید در مشعر ذکر خدא کنید و بیאد אو بאشید که خدא پس آنـگאه ک
 «.که به گمرאهی کفر بودید به رאه هدאیت آورد شمא رא پس אز آن

کرد، بلکه تدאوم نظאم  بنאبرאین دین نوین نه تنهא نبאید مאلکیت خصوصی رא نفی می
برאى نمونه در . سאخت یدאرى رא ممکن و مسאوאت حقوقی مسلمאنאن رא نیز مردود م برده
 . אند  آمده٧١ و ٧٠هאى  آیه) ١٦(ى אلنحل  سوره

دهد و گאهی  همאنא خدא אست که همیشه دאنא و توאنא אست و شمא رא گאهی قوت دאنش می»
که رزقش אفزون  گیرد و خدא رزق بعضی אز شمא رא بر بعضی دیگر فزونی دאده، آن می

آیא نعمت (...) دهد تא بא אو مسאوى شوند  رא نمیدستאن و غאمאن زیאده  شده אست به زیر
 «بאید אنکאر کنند؟) به عصیאن و شرک(אیمאن به خدא رא 

ى قدر אلهی دאنست، لیکن تسلط بر آن  بא وجودى که محمد مאلکیت خصوصی رא نتیجه
به אین ترتیب، .  کردهللاא  و تبعیت אز خودش به عنوאن ولیهللارא مشروط به אیمאن به א

هא  تبאطی میאن تصאحب و غصب مאلکیت و فعאلیت مستقل و کوشאیی אنسאندیگر هیچ אر
، אאسرאء ٢٦ى  آیه) ٣(هאى آل عمرאن  برאى نمونه در سوره. برאى تشکیل آن قאئل نشد

 .  آمده אند٦٤ى  آیه) ٢٢( و אلحج ١١١ى  آیه) ١٧(
و سلطنت یא אى پאدشאه ملک هستی، تو هر که رא خوאهی ملک  بگو אى پیغمبر بאر خدא»

بخشی و אز هر که بخوאهی بگیرى و به هر که عزت و אقتدאر بخشی و هر که رא خوאهی 
 «.خوאر گردאنی، هر نیکویی و خیر بدست توست و تنهא تو بر همه چیز توאنאئی

و بگو ستאیش مخصوص خدאست که نه هرگز فرزندى و نه شریکی در ملکش بر »
ی رسد که بدست و مددکאرى نیאزمند شود و گرفته و نه هرگز عزت و אقتدאر رא درאنقص

 «.پیوسته ذאت אلهی رא به بزرگترین אوصאف کمאل ستאیش کن

 ٧٤
آنچه در آسمאنهא و آنجه در زمین אست همه ملک خدאست و تنهא خدאست که אز همه »

 «.نیאز و به همه אوصאف کمאل آرאسته אست عאلم بی
شود و تحت نظر دولت אسאمی  می هللابه אین ترتیب، مאلکیت در אسאم کًא مختص به א

ى قوאى אجرאیی و به نאم  אز אین رو، محمد قאدر بود که به وسیله. گیرد  قرאر میهللاא و ولی
وى به همین . خوאهد، بستאند خوאهد، אهدאء کند و אز هر که می  ملک رא به هر که میهللاא

) سود بאאى سود(تحریم ربא . ى سرمאیه مאلی رא مجאز کرد منوאل نیز سود سرمאیه و بهره
جא که محمد  אز آن. شد به دلیل ثبאت درونی بود که وى برאى אمت אسאمی قאئل می

ى تشکیل و گسترش دولت אسאمی رא دאشت، مجبور بود که همبستگی مسلمאنאن  אنگیزه
ى آل  برאى نمونه در سوره. رא در برאبر مشرکאن تشدید کند و אز تضאد طبقאتی بکאهد

 . آمده אست١٣٠ ى آیه) ٣(عمرאن 
אید ربא مخورید که دאئم سود بر سرمאیه אفزאئید تא چند  אى کسאنیکه بدین אسאم گرویده»

برאبر شود و אز خدא بترسید و ترک אین عمل زشت کنید بאشد که سعאدت و رستگאرى 
 «.یאبید

سאخت که بر   رא به عنوאن خאلق طبیعت چنאن مستقر میهللاهא، محمد بאید א אفزون بر אین
بخصوص به אین دلیل . یאفت ى عربستאن غلبه می جزیره ى معمول در شبه مره درک روز

ى  هא و אفزאیش توאن حمل و نقل تجאر مکه چنאن بر روحیه که تجمع ثروت، تعدد شتر
. پندאشتند نیز در אمאن می" دهر"هא خود رא حتא אز قدرت  آنאن غلبه کرده بود که آن

تאب شرאیط سخت אقلیمی و جغرאفیאیی در  ت و بאزدهریه یک درک אبتدאیی אز طبیع
نه کسی رא قאدر به پیش ) طبیعت אبژکتیو(אوضאع موجود . ى عربستאن بود جزیره شبه

آورى نیروى کאر אجتمאعی برאى  آورى و بאر کرد و نه אین אوضאع تحت فن بینی آینده می
אمنی  هא رא אز نא ریه אنسאنאیمאن ده. رسید قאبل تغییر به نظر می) طبیعت سوبژکتیو(אنسאن 

دهریאن هستی . کرد ى آذوقه معאف می رسی به آب و تهیه برאى אمرאر معאش، دست
برאى . دאنستند مره، بلکه وאبسته به روند طبیعی می ى فعאلیت روز خویش رא نه نتیجه

. رسید هא فقط حیאت אین جهאنی אعتبאر دאشت و پس אز مرگ همه چیز به پאیאن می آن
کرد، گذشت زمאن و روند طبیعت بود و אرتبאطی بא  אنسאن رא کهول و هאک میآنچه 
در אشعאر אعرאب " אیאم"و " زمאن"، "دهر"אستفאده אز مفאهیمی مאنند . ى אلهی ندאشت אرאده
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ى عربستאن אست و  جزیره ى معאصر אهאلی شبه مره دورאن پیش אز אسאم بیאن درک روز
وאئل و  حאرث، عאص بن معیط، نضر بن אبی אن، عقبه بنسفی نسبت سرאن قریش مאنند אبو

ى عمومیت درک אبتدאیی אز طبیعت در אین دورאن  مغیر به دهریאن نشאنه ولید بن
بنאبرאین قאبل توضیح אست که چرא محمد برאى ترویج دین ). ١٠٠ (١٠٠.شود محسوب می

ن رא چنאن بر אلعאلمی אسאم مאنند مسیحیאن حدودى برאى قدرت אلهی قאئل نشد و رب
אلقدس به  طبیعت אستوאر سאخت که وى حتא پس אز خلقت عאلم در شش روز مאنند روح

 و ٣٨ى  آیه) ٥٠(هאى ق  برאى نمونه در سوره. آید و نیאزى به آسאیش ندאرد عجز نمی
 .אند  آمده١١٧ى  آیه) ٢(אلبقره 

یدیم و هیچ رنج هא אست همه رא در شش روز آفر هא و هر چه بین آن مא زمین و آسمאن»
 «.و خستگی به مא نرسید

ى آفریدن چیزى کند به محض آن  هא و زمین אست و چون אرאده ى آسمאن אو آفریننده»
 «.که گوید موجود بאش به وفور موجود خوאهد شد

 در سنت توحید عددى سאمیאن و به عنوאن هللابه אین ترتیب، در آیین אسאم، א
شود که نه  فریند و چنאن فرאى طبیعت مستقر میآ אلعאلمین هستی رא אز نیستی می رب

کند، بلکه شریعت  تنهא خرد بشرى و حقوق طبیعی אنسאن رא در برאبر وجودش אنکאر می
אز . شود אسאم تبدیل به אحکאم אلهی غیر قאبل تغییر برאى تنظیم روאبط אمت مسلمאنאن می

ی نیست، تمکین אنسאن جא که بنא به دین אسאم خرد بشرى قאدر به درک حکمت אله آن
بخصوص در . شود نهאدینه می" دین مبین"ستیزى در  در برאبر قدر אلهی توجیه و خرد

ستیزى אسאم مبهوت   و خردهللاאنسאن אز بی خردى א" ى مجאزאت فلسفه"אرتبאط به 
 در تعیین تمאمی وقאیع دنیوى و هللاجא که قدرت אلهی حدودى ندאرد، א אز آن. مאند می

. شود کند که چه کسی مؤمن و چه کسی گمرאه می  و אو معین میאخروى دخیل אست
 . آمده אست٢٣ى  آیه) ٤٥(ى אلجאثیه  برאى نمونه در سوره
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 ٧٦
אش رא خدאى خود قرאر دאده، خدא אو رא  رא که هوאى نفس نگرى آن אى رسول مא می»

رده بر دل و گوش אو نهאده אست و بر چشم وى پ) قهر(گمرאه سאخته مهر (...) دאنسته 
 «ظلمت کشیده אست، پس אو رא بعد אز خدא دیگر که هدאیت خوאهد کرد؟

هא رא به تبאهی کشیده אست، برאى  هא شده و آن  که بאعث گمرאهی אنسאنهللالیکن همین א
گمرאهאن در قرآن ملقب به محאربאن، . گیرد کאرאن مجאزאت دنیوى در نظر می گنאه

هא به عنوאن عوאمل تخریب  ند و کشتאر آنאאرض هست بیمאردאن، منאفقאن و مفسدאن فی
نظم אلهی و אمت אسאمی پیروى אز دستورאت تغییر نאپذیر خدאوند و در رאستאى تحقق 

) ٣٣(هאى אאحزאب  برאى نمونه در سوره. شود  قلمدאد میهللاא سبیل رאه خدא، یعنی فی
 .אند  آمده٣٣ى  آیه) ٥( و אلمאئده ٦٢ تא ٦٠هאى  آیه

هא که در مدینه  هאیشאن مرض و نאپאکی אست و هم آن نאن که در دلאگر منאفقאن و آ»
אز (سאزند، دست  کنند و אهل אیمאن رא مضطرب و هرאسאن می تبلیغאت می) بر ضد אسאم(

آنאن بر אنگیزیم تא אز آن پس جز אندک زمאنی ) بر قتאل(نکشند مא هم ترא ) אین بد کאرى
אند بאید هر جא  אین مردم پلید به درگאه حقدر مدینه و جوאر تو زیست نتوאنند کرد، 

אست که ) ى حق و طریقه(אین سنت خدא . یאفت شوند آنאن رא گرفته جدًא به قتل رسאنید
ى אدوאر و אمم گذشته برقرאر بوده אست و بدאن که سنت خدא هرگز مبدل  در همه

 «.نخوאهد گشت
 روى زمین به فسאد کوشند، همאنא کیفر آنאن که بא خدא و رسول אو به جنگ برخیزند و»

هא رא کشته یא به دאر کشیدند و یא دست و پאیشאن رא بخאف ببرند  جز אین نبאشد که آن
 «).سی دست رאست رא بא پאى چپ و بאلعکیعن(

אאرض و محאربאن حتא پس אز نقص عضو و هאکت نیز آرאمش  لیکن مفسدאن فی
هא رא برאى  ز در نظر گرفته אست و آنهא مجאزאت אخروى نی  برאى آنهللایאبند زیرא א نمی

 در ٢٥٧ و ٣٩هאى  آیه) ٢(ى אلبقره  برאى نمونه در سوره. کند همیشه رאهی دوزخ می
 .אند هא آمده مورد آن

هא אلبته אهل دوزخند و در آتش  آنאن که کאفر شدند و تکذیب آیאت مא کردند، آن»
 «.همیشه معذب خوאهند بود
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هא رא אز جهאن  אر אیشאن شیطאن و دیو رهزن אست، آنآنאن که رאه کفر گزیدند، ی»
 «.هאى گمرאهی אفکند، אین گروه אهل دوزخ در آن مخلد خوאهند بود روشنאیی به تאریکی

گرאیی و  بنאبرאین در دین אسאم نه تنهא حقوق طبیعی بشر مאنند حق حیאت و خرد
د، بلکه אنسאن אز درک شون אستفאده אز אرאده برאى تعیین سرنوشت خویش به کلی نفی می

 در مجאزאت هللاאفزون بر بی خردى א. مאند در دین אسאم عאجز می" ى مجאزאت فلسفه"
کسאنی که خود وى به گمرאهی کشیده، אصوًא روشن نیست که چرא مجאزאت در دین 

. گیرد گنאه رא نیز در بر می ى אشترאکی دאرد و تمאمی طאیفه و حتא کودکאن بی אسאم جنبه
 . آمده אست٤٠ى  آیه) ٢٩(ى אلعنکبوت  ونه در سورهبرאى نم

אى رא به کیفر گنאهش مؤאخذه کردیم که بعضی رא بر سرشאن سنگ هאک  هر طאیفه»
ى زمین و گروهی  ى عذאب آسمאنی و برخی رא به زلزله فرو بאریدیم و برخی رא به صیحه

هא  تم نکرد، ولیکن آندیگر رא به غرق در دریא به هאکت رسאندیم و خدא به آنאن هیچ س
 «.خود در حق خویش ستم کردند

بنאبرאین محمد بא אستفאده אز توحید عددى سאمیאن، خرد ستیزى رא چنאن در دین אسאم 
ى مجאزאت و نه ضرورت رسאلت پیאمبرאن و אرشאد  بنیאن گذאشت که دیگر نه فلسفه

א معین و אو رא بא تمאمی  گنאهکאر رهللابه بیאن دیگر، زمאنی که א. هא قאبل فهم אست אنسאن
هא  کند، دیگر روشن نیست که چرא پیאمبرאن رא برאى هدאیت אنسאن אش مجאزאت می طאیفه

گویی قرآن بא خرد بشرى به خوبی قאبل توضیح אست אگر  אلبته تنאقض. کند مبعوث می
محمد در ترویج دین אسאم بא مقאومت سرאن . قرآن به صورت غیر دینی قرאئت شود

هא به طرح چنین  نشین روبرو بود و برאى هرאس و رאم کردن آن אدیهعشאیر ب
لیکن محمد موفقیت قطعی . ى دنیوى و אشترאکی روى آورد هאى مאجرאجویאنه مجאزאت

. אلنبیא نیز بنאمد  و خودش رא خאتمهللاא دאنست که قرآن رא کאم رسאلتش رא در אین می
 تمאمی حقאیق دنیوى و هللامدعی شد که אبنאبرאین وى بر خאف دیگر پیאمبرאن אولوאلعزم 

به . אخروى و قوאنین منאسب אجتمאعی رא به صورت کאمل و نهאیی به אو אبאغ کرده אست
 پیאمبر دیگرى رא هللاאین ترتیب، نه مصدאق قرآن بستگی به زمאن و مکאن دאرد و نه א

 تא ١هאى  آیه) ٩٦(هאى אلعقل  برאى نمونه در سوره. کند هא می مبعوث به هدאیت אنسאن
 .אند  آمده٥٩ى  آیه) ٦( و אאنعאم ٤٠ى  آیه) ٣٣(، אאحزאب ٤

 ٧٨
ى عאلم אست،  אى رسول گرאمی برخیز و قرآن رא بنאم پروردگאرت که خدאى آفریننده»

بیאفرید، ) که نحول نطفه אست(بر خلق قرאئت کن، آن خدאیی که אنسאن رא אز خون بسته 
ترین کریمאن عאلم אست، آن خدאیی که  تو کریمپروردگאر ) و بدאن که(بخوאن قرآن رא 

 «.بشر رא علم نوشتن به قلم آموخت
لیکن אو رسول خدא و (...) نیست ) زید یא عمرو(محمد پدر هیچیک אز مردאن شمא »

 «.ى אمور عאلم آگאه אست אلنبیא אست، خدא همیشه بر همه خאتم
یست و نیز آنچه در و کلیه خزאئن غیب دست خدאست، کسی جز خدא بر آن آگאه ن»

אفتد مگر آنکه خدא میدאند و  خشکی و دریאست همه رא میدאند، برگی אز درخت نمی
) قرآن(אى در زیر تאریکیهאى زمین، هیچ خشک و ترى نیست جز آنکه در کتאب  دאنه

 «.مسطور אست
 ى ستیزאنه  بر طبیعت و قرאئت خردهللابא אستفאده אز توحید عددى سאمیאن، אستقرאر نهאیی א

אلنبیא، سرאنجאم ظلمت در אسאم به صورت  ى خאتم  و به وسیلههللاא قرآن به عنوאن کאم
אز אین رو، دیگر نه شک و پرسش در אمور دینی جא دאشت و نه . شود نهאیی متشکل می

אصول אسאم نه بر . אستفאده אز خرد بشرى برאى درک حکمت אلهی مجאز אست
ستیزى و تعبد و تقلید   و دنیوى، بلکه بر خردگرאیی و تعقل و تعمق در אمور دینی خرد

 در رאبطه بא پرسش و در ١٠١ى  آیه) ٥(ى אلمאئده  برאى نمونه در سوره. شوند אستوאر می
 .אند  در אرتبאط بא تبعیت و فرمאن بردאرى آمده٣٢ى  آیه) ٣(عمرאن  ى آل سوره

آید و אگر  بد میאى אهل אیمאن، هرگز אز چیزى مپرسید که אگر فאش گردد، شمא رא »
چه رא مصلحت  گذאرید، قرآن برאى شمא آن رא به هنگאم نزول آیאت قرآن وא پرسش آن

گذشت که خدא آمرزنده و  خدא אز عقאب سؤאאت بیجאى شمא در. کند بאشد، بیאن می
 «.بردبאر אست

کאفر (بگو אى پیغمبر فرمאنبردאرى کنید خدא و رسول رא، אگر אز آنאن روى گردאنید »
 «.، همאنא کאفرאن رא خدא دوست نخوאهد دאشت)یدشو

گرאیی و تأکید بر تبعیت به عنوאن حکم אلهی،  بא محدودیت پرسش و ممאنعت אز خرد
جهאن "به אین ترتیب، ظلمت אسאم به . אسאم شرאیط ترویج جهאلت رא مهیא سאخت



 ٧٩ 

برאى . سאزد هא رא مهیא می کند و شرאیط بندگی و جهאلت آن مسلمאنאن رسوخ می" درونی
مאند و نه برאى אو  گאهی جهت شک و تردید در حکمت אلهی می مسلمאن دیگر نه خلوت

تنهא رאه گریز אز تسلیم . ممکن אست که جهت تغییر قسمت و رزق خویش کوشא شود
و در " درونی جهאن"در برאبر قدر אلهی و تمکین در برאبر پیאمبر אسאم، شکست אختنאق 

گرאیی بشر و ظلمت אسאم مאنع  ى خرد جא که אخאق نتیجه  آنאز. نتیجه אرتدאد אست
شود، نه تنهא در منאبع دینی سیאست  شאن می گرאیی مسلمאنאن برאى تعیین سرنوشت خرد

گیرند، بلکه  אى به خود می ى حאشیه گیرد و مبאنی אخאقی جنبه بر אخאق אولویت می
مسلمאنאن پیچیده " جهאن درونی"رאین بنאب. شود ى مؤمنאن نهאدینه می אرتجאع در אندیشه

هאى  شود و مسلمאنאن به אرزش تفکیک نمی" خوאه جنאح خود"و " خوאه جنאح خیر"و در 
تخریب، تعرض و . یאبند جهאنشمول بشرى و مفهوم حقوق طبیعی אنسאن دست نمی

گرאیی  ى روحی و روאنی ممאنعت אز خرد هאى אجتمאعی و אرتجאع جنبه ستیزى جنبه تمدن
لیکن ترویج توحید عددى سאمیאن و تثبیت . شر در אمور دینی و دنیوى هستندب

بنאبرאین قאبل فهم אست که . شود ممکن نمی" جهאن بیرونی"ستیزى بدون تسلط بر  خرد
ى سیאسی אستوאر کرد و در وאقع אز אسאم یک دین  چرא محمد مبאنی دینی رא بر فلسفه

سیאسی אسאم بر یک אعتقאد مجرد و تخیلی ى  فلسفه. دنیوى و אبزאر حکومتی سאخت
کند که  אز אمت אسאمی אستوאر אست و אدعא می) یعنی خאرج אز وجود אبژکتیو אجتمאعی(

אمא . رسی به بهشت هستند تمאمی مسلمאنאن خوאهאن کسب پאدאش אخروى و دست
تشکیل אمت אسאمی و تحقق هدف تمאمی مسلمאنאن نیאز به رهبرى به سوى رאه رאست 

به אین ترتیب، مفهوم . شود دאرد و فقط بא تشکیل یک دولت متمرکز אسאمی ممکن می
ى אمتحאنی  هא به אنگאر در یک دوره یאبد که آن زندگی دنیوى مسلمאنאن چنאن تقلیل می

فقط אز אین . برند برאى אثبאت אیمאن خویش به אسאم و تبعیت אز دولت אسאمی به سر می
ت אسאمی نیאز به کسب رضאیت مسلمאنאن دאرد و نه دولت طریق אست که نه رهبر אم

در برאبر مفهوم . یאبد گرאیی مقبولیت می אسאمی بא رجوع به خرد بشرى و کثرت
 و برאى אعمאل هللاى א مشروعیت، به معنی تشکیل یک دولت אسאمی אست که به אرאده
אس، بندگی و تعبد هر. شریعت متشکل شده و אز אین رو نیאزى به تأیید مسلمאنאن ندאرد

دستאن جאمعه אز یک سو و אستبدאد محض فرمאنروא در تضمین روند אرزش אفزאیی  فرو

 ٨٠
تאب کلیت אمت אسאمی  ى تجאرى و حفظ منאفع طبقאتی تجאر אز سوى دیگر، بאز سرمאیه
 .هستند

مسلمאنאن " جهאن درونی"و ظلمت " جهאن بیرونی"بنאبرאین تسلط دولت אسאمی بر 
. سאزند אند و شرאیط خرد ستیزى رא در אمت אسאمی و کل جאمعه مهیא می رمکمل همدیگ

در کنאر تقوא، . تقوא به معنی پذیرش بندگی مسلمאنאن و تبعیت אز دولت אسאمی אست
عبאدت معنی تمرین بندگی رא دאرد که در نمאز روزאنه و אز طریق رکوع و سجود عملی 

جهאنشمول אنسאنی و حقوق طبیعی خویش به אین ترتیب، مسلمאن אز هستی . شود می
مאند و پس אز کسب یک هویت کאذب دینی و آگאهی وאرونه، متعجب و  آگאه می نא

ى تغییر جאمعه برאى  حتא אنگیزه. گیرد ى אمت אسאمی قرאر می مبهوت در نظم بهت زده
ق گیرد و فقط به تحقق عدאلت، אعمאل دقی مسلمאن دگرگونی אمت אسאمی رא در بر نمی

 -به אین دلیل که برאندאزى نظאم طبقאتی . شود شریعت و یא تعویض فرمאنروא منتهی می
 אست و در برאبر هللاى א جنسیتی אمت אسאمی برאى مسلمאنאن به معنی مخאلفت بא אرאده

 .گیرد هא قرאر می אصول אعتقאدى آن
 تلقی هللاאى  جא که אمت אسאمی یک نظم אلهی و تشکیل و رهبرى آن تحقق אرאده אز آن

شود، در نتیجه هر جریאنی که אز درون آن رא تخریب کند و هر نظאمی که در برאبر  می
در حאلی که دولت אسאمی بא قتل . گیرد ى شیطאنی به خود می آن قرאر دאرد، وجه
אאرض و منאفقאن وحدت سیאسی و یکپאرچگی אمت אسאمی، یعنی  محאربאن، مفسدאن فی

ند، برאى ترویج قوאنین אلهی به جنگ دینی و یא جهאد در ک دאرאאسאم رא تضمین می
ى  وجه. به بیאن دیگر، دین אسאم مدعی تسلط بر جهאن אست. آورد دאرאلحرب رو می

ى یאد شده  در آیه. شود  نتیجه می١٥٨ى  آیه) ٧(ى אאعرאف  جهאنشمولی אسאم אز سوره
 .آمده אست

ى شمא جنس بشر رسول خدאیم،   بر همهبه خلق بگو که من بدون אستثنא) אى رسول مא»
خدאیی که آسمאن و زمین همه ملک אوست، هیچ خدאیی جز אو نیست که אو زنده 

، پس אى مردم به خدא אیمאن آرید و به رسول אو، پیغمبر אمی (...)میرאند  کند و می می
مא ، پیאمبرى که به خدא و سخنאن خدא گرود و ش)که אز هیچ کس جز خدא تعلیم نگرفته(

 «.بאید پیرو אو شوید، بאشد که هدאیت یאبید
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دورאن جهאد . جهאد אبزאر و אنهدאم فتنه و شرک در جهאن، هدف دولت אسאمی אست
مجאهدאن در אین نبرد .  شوندهللاى א رسد که אدیאن همه یکسره ویژه زمאنی به پאیאن می

ى هستند غنאئم دنیوى و پאدאش אخروى دست مزد. چیزى برאى אز دست دאدن ندאرند
ى  برאى نمونه در سوره. کنند  کسب میهللاא سبیل که برאى نبرد در رאه خدא، یعنی فی

 . آمده אست٣٩ى  آیه) ٨(אאنفאل 
אى مؤمنאن بא کאفرאن جهאد کنید که در زمین فتنه و فسאدى نمאند و آئین همه دین »

 «.ه אستهא بصیر و آگא که دست אز کفر کشیدند خدא بر אعمאل آن خدא گردد و چنאن
لیکن مسئولیت شکست . אنجאمد بدیهی אست که هر نبردى به پیروزى و یא شکست می

در جهאد אسאمی مسئول شکست، . گیرند  و نه فرمאنروא به عهده میهللادر جهאد رא نه א
 و هللاא. شوند ى مشرکאن می مجאهدאن هستند که به دلیل لغزش در אیمאن خود عאمل غلبه

هא، یعنی مرگ و  אهدאن نیستند زیرא سرنوشت آنفرمאنروא حتא مسئول مرگ مج
) ٣(عمرאن  ى آل در رאبطه بא جنگ ُאُحد در سوره. شאن אز پیش معین شده אست زندگی

 .אند  آمده١٥٥ تא ١٥٤هאى  آیه
منאفقאن سست אیمאن که אز (بگو אى پیغمبر تنهא خدא بر عאلم هستی فرمאنروא אست »

دאرند بא خود گویند אگر کאر مא به   تو אظهאر نمیخیאאت بאطل خود رא بא) ترس مؤمنאن
شدیم، بگو  خوردیم و گروهی در אینجא کشته نمی وحی خدא و آئین حق بود، شکست نمی

هא در قضאى  بودید، بאز אز آنאن که سرنوشت آن هאى خود هم می אى پیغمبر אگر در خאنه
آمدند تא خدא آنچه  ون میگאه אلبته بپאى خود بیر אلهی کشته شده אست אز خאنه به قتل

هא  در سینه دאرند، بیאزمאید و هر چه در دل دאرند پאک و خאلص گردאند و خدא אز درون
که אز شمא در جنگ ُאُحد پشت به جنگ کردند و منهزم شدند  آگאه אست، همאنא آنאن

هא در  هא رא به سبب نאفرمאنی و بدکردאریشאن به لغزش אفکند و خدא אز آن شیطאن آن
 «.شت که خدא آمرزنده و بردبאر אستگذ

دאرد که مدאم  ى سیאسی אز یک سو، دولت אسאمی رא وא می بدیهی אست که אین فلسفه
گאنگی دینی و אندیشه به سرکوب روى  برאى تشکیل دאرאאسאم و جلوگیرى אز چند

کند که برאى ترویج دین و אنهدאم  אز سوى دیگر، دولت אسאمی رא موظف می. بیאورد
ى  به بیאن دیگر، دولت אسאمی نسبت به حوزه. تنه و شرک متوسل به جهאد شودف

 ٨٢
אش ذאتی مخرب و  ى غیر حکومتی אش ذאتی مستبد و مرتجع و نسبت به حوزه حکومتی

متجאوز دאرد، لیکن دولت אسאمی نه در زمאن شکست در جهאد و نه در سرکوب 
ود زیرא توحید عددى سאمیאن رאه رא ش دستאن جאمعه بא بحرאن אیدئولوژیک موאجه می فرو

سאزد و بندگאن و مسلمאنאن رא در پرسش قدر خویش و  گرאیی مسدود می برאى خرد
ى سیאسی אسאم برאى אیدئولوژى یک دولت  بنאبرאین אندیشه. دאند حکمت אلهی مجאز نمی

אسب کند، بسیאر من شود و بر آن وאکنش می بنאى رאنتی אستوאر می אى که بر زیر منطقه
سאزى نیروى کאر אست و در  لیکن تضאد אبژکتیو طبقאتی که نאشی אز بحرאن بאز. אست

شود، بאید به  مقאومت جوאمع אشترאکی پیرאمون توزیع אضאفه تولید אجتمאعی مشאهده می
אز אین رو، حق مقאومت אز یک سو بنא بر . ى بیאن بخصوص خود رא بیאبد אجبאر شیوه

هאى אلحאدى خאرج אز حدود دین و آیین  ى جنبش  شیوهگرאى بشرى و به طبیعت خرد
אز سوى دیگر، حق مقאومت به صورت حق شرعی و در حدود . شود אسאم طرح می

جא که אمت یک  لیکن אز آن. گیرد אسאم برאى تحقق عدאلت در אمت مسلمאنאن شکل می
 نتیجه شود، در  به عنوאن خאلق طبیعت و هستی אز نیستی محسوب میهللانظم אلهی و א

گیرد و توفیق مقאومت در برאبر دولت  گرאى بشرى אلویت می  بر طبیعت خردهللاحقوق א
دستאن جאمعه بא אستنאد به אسאم بر علیه  آورد که فرو مرکزى همאن نظאمی رא به بאر می

جא که حق شرعی برאى مقאومت بر طبیعت  به بیאن دیگر، אز آن. אند آن شوریده
ت، در نتیجه نظאم آتی אسאمی نیز چون حکومت دینی گرאى بشرى אستوאر نیس خرد

گذشته برאى تحقق حقوق אلهی در אمت אسאمی دوبאره به אعمאل شریعت و نقض حقوق 
 .آورد طبیعی بشر روى می

بدیهی אست که ترویج توحید عددى سאمیאن در אیرאن بא توحید منطقی אیرאنیאن تאقی 
אز . گرאیی زرتشتی مستقر شد  در برאبر خردستیزى بنیאدى אسאمی دشمنאنه کرد و خرد

אین رو، کشمکش توحید منطقی و خدאى جאن و خرد אیرאنیאن بא توحید عددى و خدאى 
ستیز سאمیאن، אز یک سو و تحوאت دینی و رقאبت دین، دאنش و فلسفه  نیستی و خرد

ى مره برא پیرאمون بیאن حقیقت و تسلط بر אفکאر عمومی אز سوى دیگر، درک روز
 .کنند  جنسیتی در אیرאن رא مدون می-مقאومت אجتمאعی و توجیه حکومت طبقאتی 
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 ستیزى و توحید عددى سאمیאن در אیرאن بאستאن ترویج آیین خرد
 

قحאفه آغאز شد و در طی  אبی بکر بن گشאیی אعرאب مسلمאن در دورאن خאفت אبو کشور
یאمبر אسאم دیگر به چشم پ. خطאب، به אوج خود رسید حکومت جאنشین وى، عمر بن

 سאل رسאلتش در ٢٣خود ندید که آن دین مخرب، مرتجع و متعرضی که در عرض 
ى عربستאن سאخته بود، چگونه تبدیل به אیدئولوژى مجאهدאن אسאم برאى  جزیره شبه

نخست در جنگ . ى سאسאنیאن אیرאنی شد گشאیی و אنهدאم تمدن چهאر صد سאله کشور
אبی وقאص سپאه  مجאهدאن אسאم به رهبرى سعد بن)  میאدى٦٣٤در سאل (قאدسیه 

هرمزد رא منکوب کردند و رאهی فتح مدאین  فرخ سאאرى رستم پسر سאسאنی به سپه
لیکن فروپאشی نهאیی شאهنشאهی سאسאنیאن پس אز جنگ . شدند) پאیتخت سאسאنیאن(

אم به رهبرى در אین کאرزאر مجאهدאن אس. میسر شد)  میאدى٦٤٢در سאل (نهאوند 
אلیمאن مقאومت سلحشورאن אیرאنی رא که تحت نظر سپهبد فیروزאن بودند، در  حذیفة بن

نאمند، رאه  می" אلفتوح فتح"پس אز אین جنگ که אعرאب مسلمאن بא אفتخאر . هم شکستند
هאى متمدن و جوאمع אشترאکی  برאى مجאهدאن אسאم گشوده شد که אز طریق چپאول شهر

ى אرضی سאسאنیאن رא به  אز ترور و تحمیل توحش بر אیرאنیאن تمאمی گستردهو بא אستفאده 
بنאى  ى عربستאن زیر جزیره جא که نه شبه אز آن. ى خאفت אسאمی در آورند سلطه

هאى عقلی به  سאخت و نه مبאحث دینی به صورت کشمکش گرאیی می منאسبی برאى خرد
تی در توحید منطقی אیرאنیאن بא توحید ى مسلمאنאن تفאو אسאم رسوخ کرده بود، خلیفه

بنאبرאین حکومت אسאمی אیرאنیאن رא به عنوאن مجوس در ردیف . دید عددى سאمیאن نمی
به אین . معین کرد) مאلیאت(هא جزیه  پرستאن یهودى و عیسوى قرאر دאد و برאى آن یکتא

و خرאج אز ترتیب، אضאفه تولید جوאمع אشترאکی که تא کنون به صورت رאنت محصولی 
ى  هאى مولد جنبه شد، אفزאیش یאفت و برאى نیرو طریق شאهنشאهאن سאسאنی تصرف می

آورى و  در جمع. אلمאل سرאزیر شد جزیه و زکאت به خود گرفت و به سوى بیت
تبאر شرکت دאشتند و  حسאبدאرى אضאفه تولید جوאمع אشترאکی مرزبאنאن و کאتبאن אیرאنی

هم زمאن کشאکش در میאن . برد هא بهره می אز خدمאت آنحکومت אسאمی بא کمאل میل 

 ٨٤
فقط پس אز قتل علی . ى حאکم אعرאب پیرאمون مقאم خאفت אدאمه دאشت طبقه
 ١٠١.طאلب بود که قدرت سیאسی به صورت نهאیی به چنگאل אمویאن אفتאد אبی بن

نوینی بא سرنگونی شאهنشאهی سאسאنیאن و אستقرאر خאفت אسאمی در אیرאن، دولت شکل 
هאى אیدئولوژیک و سیאسی  بنאى אش رو ستیزאنه אسאم به دلیل بنیאد خرد. به خود گرفت

אز یک سو אمویאن . سאخت بنאى رאنتی می אى بא زیر منאسبی برאى یک دولت منطقه
ى خود  کردند و طאیفه ى אلهی تلقی می ى אرאده گسترش אرضی خאفت אسאمی رא نتیجه

ترین بحرאن  دאنستند، بدون کوچک ومت بر مسلمאنאن می برאى حکهللاى א رא برگزیده
. کردند ى خאفت حکومت می אیدئولوژیک بא אعمאل زور و خشونت بربرאنه بر گسترده

ى تصرف زیאده אز حد رאنت  سאزى جوאمع אشترאکی که نتیجه لیکن در پی بحرאن بאز
ن گذشته بروز ى توزیع بود، نبرد طبقאتی هم چو محصولی و تضאد אبژکتیو در حوزه

کرد و وאکنش حکومت مرکزى به صورت تشدید خشونت بربرאنه رא به دنبאل  می
ى پیکאر بא אهریمن به  گرאیی אیرאنیאن جنبه אز یک سو، نبرد طبقאتی در سنت خرد. دאشت

אز سوى دیگر، . آمد گرفت که به صورت جنبش خرمدینאن به وجود می خود می
رجیه، אمאمیه و شعوبیه אهאلی אیرאن رא برאى مقאومت هאى منشعب אسאمی مאنند خא فرقه

کردند و אز אین رو، אمکאن نبرد طبقאتی رא در  در برאبر خאفت אمویאن بسیج می
در אین אرتبאط جنبش شعوبیه אز دیگر אنشعאبیون به . سאختند ى אسאم ممکن می محدوده

 رهאیی אیرאنیאن ١٣ى  آیه) ٤٩(ى אلحجرאت  مرאتب موفق تر بود زیرא بא אستنאد به سوره
دאد אگر که به دین אسאم  هא نوید می رא אز تبعیض نژאدى و אز پردאخت جزیه به آن

در . کردند گرویدند و برאى سرنگونی خאفت אمویאن بא جنبش شعوبیه بیعت می می
 .ى یאد شده آمده אست آیه

هאى بسیאر و فرق  هאى مردم مא همه شمא رא نخست אز مرد و زنی آفریدیم و آنگאه شعب»
و بدאنید که אصل و (بشنאسید ) قرب و بعد نژאد و نسب یکدیگر رא(مختلف گردאنیدیم تא 

ترین مردمند و  ترین شمא نزد خدא بא تقوى بزرگوאر) نسب و نژאد مאیه אفتخאر نیست بلکه
 «.کאمًא آگאه אست) بر نیک و بد مردم(خدא 

                                                 
ى אینترنتی نگאه مدאرى در אیرאن، در صفحه ى دولت دאرى و فلسفه نقدى بر تאریخ دین): ٢٠٠٦(مقאیسه، فریدونی، فرشید  ١٠١  
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خوאست  אهאن برאبرى تمאمی مسلمאنאن بودند و دربنאبرאین شعوبیאن بא אستنאد به قرآن خو
ى حאکم אموى برאى حفظ منאفع مאدى  هא طبقه لغو قوאنین نژאدى رא دאشتند که طبق آن

فقط אز אین طریق بود که حکومت אسאمی . دאد ى خویش به خאفت مشروعیت می طאیفه
آن و آیین هوאدאرאن شعوبیه مدعی بودند که قر. گرفت یک هویت عربی به خود می

فروشند،  هא بر دیگر مسلمאنאن فخر می نאزند و אز طریق آن هא می אسאم که אعرאب به آن
پردאزאن شعوبی حتא در אشعאر خویش אز  برخی אز نظریه. אختصאص به אعرאب ندאرند

אین تאزه مسلمאنאن که برאى  ١٠٢.رאندند برترى نژאدى אیرאنیאن نسبت به אعرאب سخن می
و جאیگאه طبقאتی خویش به אسאم گرویده بودند، به אعرאب حسאدت حفظ منאفع مאدى 

אز . ى عربستאن و نه در אیرאن ظهور کرده بود جزیره ورزیدند زیرא אسאم در شبه می
ى אدغאم در دستگאه  بنאى مאدى دאرد، אین نو رسیدگאن אنگیزه جא که حسאدت هم زیر آن

ت و بندگی، توאنאیی و فقر رא به عنوאن دستی، مאلکی خאفت رא دאشتند که حکومت و فرو
ى  توحید عددى سאمیאن در برאبر توحید منطقی אیرאنیאن به طبقه. قدر אلهی توجیه کنند

که بא بحرאن  دאد، که نبرد طبقאتی رא سرکوب کند، بدون אین تبאر אمکאن می حאکم אیرאنی
دستאن جאمعه  وکرد که فر لیکن گزینش אین هدف ضرورى می. אیدئولوژیک موאجه شود

نیز به אسאم אیمאن آورده و سعאدت و خیر خویش رא دیگر نه در אین دنیא، بلکه در 
אى فقط زمאنی ممکن بود که אسאم بא  لیکن تحقق چنین برنאمه. آخرت جستجو کنند

 .یאفت شد و در אیرאن گسترش می دستאن جאمعه همאهنگ می ى فرو مره درک روز
هرمز، ملقب به   سردאر אیرאنی به نאم بهزאدאن پسر وندאدجنبش شعوبیه تحت رهبرى یک

دستאن جאمعه رא که אز خشونت حکومت אمویאن و אفزאیش  אو فرو. مسلم قرאر دאشت אبو
ى אصلی אو  مسئله. کرد رאنت محصولی به ستوه آمده بودند، برאى قیאم بسیج و تهییج می

אمیه و אستقرאر  ى بنی نی خلیفهتحقق عدאلت بود که به אعتقאد وى فقط אز طریق سرنگو
بא وجودى که تאزه وאردאن אز  ١٠٣.شد خאفت یکی אز نوאدگאن نزدیک پیאمبر ممکن می

کردند، لیکن אنبوه אیرאنیאن  بא جنبش شعوبیه بیعت می" محمد אلرضא من آل"طریق عدאى 
 אسאم هא بودند، به ورאن و دستفروشאن شهرى نیز میאن آن ورאن، پیله روستאیی که پیشه

                                                 
  אدאمه٣٨٤ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین ١٠٢
١٠٣ vgl. Watt, W. Montgomerry (١٩٨١):ebd., S. ٤٨ 
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هא در سرنگونی אمویאن برאى خאصی אز حکومت אسאمی و  אیمאن ندאشتند و شرکت آن

 ١٠٤.ى مسلمאنאن بود ى خلیفه خشونت بربرאنه
ى אموى رא یکی پس אز دیگرى منکوب  قیאم شعوبیאن אز خرאسאن آغאز شد و قوאى خلیفه

در )  میאدى٧٥٤  تא٧٥٠אز سאل (אلعبאس  سرنگونی אمویאن بא אعאم خאفت אبو. کرد
ى אموى، مروאن دوم، به نتیجه   میאدى و قتل آخرین خلیفه٧٥٠ى سאل  ژאنویه
. هم زمאن بא אستقرאر خאفت عبאسیאن روند אستعجאم حکومت אسאمی آغאز شد ١٠٥.رسید

ى یک دین  تر אز אدعאى خویش، در وאقعیت نیز جنبه אز אین پس بود که אسאم فرא
ى حאکم همرאه   روند אستعجאم خאفت بא کشمکش در طبقه.شمول به خود گرفت جهאن

ى سیאسی پیرאمون  אول، کشمکش در حوزه. کرد ى متفאوت بروز می بود که در دو حوزه
عאمل אین کشאکش . ى خلیفه بא شریعت بود ى خאفت و رאبطه ى منאسب אدאره شیوه

یک طرف، אشرאف در . ى سیאسی متفאوت به دربאر بودند دخول אقشאر جدید بא فلسفه
هא در مقאم رجאل دولتی و برאى אفزאیش نفوذ سیאسی و تثبیت  آن. تبאر قرאر دאشتند אیرאنی

جאیگאه אجتمאعی و حفظ منאفع قشرى خویش، خلیفه رא مאنند شאهنشאه فرאى قوאنین 
گرفت و  گאمگی می ى خود به אین ترتیب، حکومت אسאمی جنبه. دאدند شرعی قرאر می

یאزى به تبאدل نظر بא کאرشنאسאن علوم دینی برאى تعیین سیאست کشورى خلیفه دیگر ن
رجאل دولتی شאمل آن . مאند ندאشت و نفوذ سیאسی و אجتمאعی فقهאى אسאمی محدود می

شد که در مهאجرت به هندوستאن شرکت نکرده  تبאر می ى حאکم אیرאنی قشرى אز طبقه
אز . ى אجرאیی دאشت تی خویش نیאز به قوهبود و برאى حفظ جאیگאه אجتمאعی و منאفع طبقא

جمله بאید אز خאندאن برمکیאن یאد کرد که برאى حفظ و گسترش نفوذ سیאسی خویش در 
ى אین خאندאن  خאلد برمکی که سرکرده. אوאخر خאفت אمویאن به جبنش شعوبیه پیوست

ر خאفت بود، پس אز خیאنت به אمویאن تمאمی ثروت و نفوذ خود رא در אختیאر אستقرא
ى عبאسی، مورد توجه אو  אلعبאس، אولین خلیفه عبאسیאن گذאشت و در دورאن حکومت אبو

دאر خلیفه رسید و حسن نیتش به حکومت عبאسیאن بאعث  אو به مقאم خرאج. قرאر گرفت
                                                 

   אدאمه و٦٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(چ مقאیسه، پطروشفسکی، אیلیאپאولوی ١٠٤
  ٣٩١، ٣٨٨ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

   אدאمه، و٧٥ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ١٠٥
vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٣٣  
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شد که אو در دورאن خאفت منصور نه تنهא به مقאم وزאرت برسد، بلکه فرمאنروאیی 
پسر خאلد برمکی، یحیی نאم دאشت که مאنند . به عهده بگیردطبرستאن و موصل رא نیز 

پدرش در دربאر به نفوذ زیאدى دست یאفت و در عصر عبאسیאن بر אرمنستאن و 
به غیر אز وزאرت و אمאرت، برمکیאن در دربאر به عنوאن . آذربאیجאن فرمאنروאیی کرد

قאطعאنه معین کאتب، ندیم و مربی אشتغאل دאشتند و سیאست خאفت عبאسیאن رא 
 ١٠٦.کردند می

طرف دیگر کشمکش سیאسی، علمאى دینی بودند که برאى حفظ جאیگאه אجتمאعی و منאفع 
ى مسلمאنאن  به אین ترتیب، خلیفه. دאدند قشرى خود خلیفه رא تحت شریعت قرאر می

אفزون . شد برאى تعیین سیאست کشورى محتאج به قشرى אز کאرشنאسאن علوم دینی می
ى  אسی در دربאر، علمאى دینی بא رقאبت، جنجאل و مقאومت در حوزهبر کشمکش سی

جنאح אول علمאى . سאخت هא رא در دو جنאح متفאوت منشعب می فقهی روبرو بودند که آن
گویی قرآن אز یک سو و نقش  دلیل تشکیل אین جنאح تنאقض. گرفت ظאهرى رא در بر می
فرאتر אز . فت אز سوى دیگر، بودى توجیه دینی خא  و سرچشمههللاא آن به عنوאن کאم

گونه که رضא  ى مجאزאت אسאمی که به آن אشאره کردم، همאن ستیزى در فلسفه خرد
سאزد، قرآن אصوًא فאقد یک نظم منطقی אست و אز آن  آیرملو به درستی در برجسته می

 د، ده گونه که وى אدאمه می همאن. אستنتאج شریعت به عنوאن אحکאم אلهی غیر ممکن אست
شود و نه تقدم و تאخر  شود، نه به جאئی ختم می نه אز جאئی آغאز می(...) قرآن »

 آیه بدون هر نظم منطقی ٦٢٠٠قریب به " کتאب دینی"در אین . אتفאقאتش معلوم אست
آیند، بدون آن که مجموعًא אز جאى مشخصی آغאز و به  یא تعریف شده به دنبאل هم می

 אین نظر، کمאکאن آن مجموعه روى هم אنبאشته شده قرآن אز. جאى مشخصی ختم شوند
بکر، بر برگ  هאئی אست که گویא روزى در زمאن پیאمبر و نیمه حکومت خلیفه אبو "وحی"

و پوست درختאن، سنگ، چوب و مصאلحی אز אین دست نوشته شده بوده و بدون هر 

                                                 
   و٥٠، ٤٥ אدאمه، ٤١ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٠٦

    אدאمه٤٤٢ى  جא صفحه نهمא): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

 ٨٨
ن אین مجموعه אست که אאאین ) فقط(فرقش . گونه طبقه بندى، در جאئی אنبאر شده بود

 ١٠٧«مصحف אست
سאخت که برאى  گویی و نظم غیر منطقی قرآن علمאى دینی رא مجبور می بنאبرאین تنאقض

هאى  هאى متنوع و متفאوت ملت هא بא فرهنگ אستنتאج قوאنین شرعی و همאهنگی آن
ى خאفت אز خرد خویش אستفאده کنند و تفسیر منאبع دینی رא ممکن و مجאز  گسترده
دאنند و مصدאق منאبع دینی رא  می" هللاکאم غیر مخلوق א"علمאى ظאهرى قرآن رא . سאزنند

نیز جزء ) אحאدیث(به غیر אز قرآن، سنت پیאمبر . کنند محدود به زمאن و مکאن نمی
ى  بشرى و به وسیله هא بא אستفאده אز خرد رود و تفسیر آن منאبع دینی به شمאر می

فقیه که אز אین شیوه برאى تدوین قوאنین شرعی אولین . شود ممکن می" رأى"و " قیאس"
هא אین אسلوب رא  علمאى دینی که بعد. ى حنفی، بود گذאر فرقه حنیفه، بنیאن بهره برد، אبو

" אصحאب אلحدیث"قشر دیگرى אز فقهא که به . لقب گرفتند" אصحאب אلرأى"پذیرفتند، 
ج شریعت شرک معروف بود، در אوאیل אستفאده אز خرد بشرى رא برאى אستنتא

هא نیز پس אز چندى  لیکن آن. کرد پندאشت و بא تفسیر قرآن و אحאدیث مخאلفت می می
ى قرآن و محدودیت منאبع دینی برאى تدوین قوאنین شرعی پی  به بنیאن خردستیزאنه

رא پذیرفتند، در حאلی که تفسیر عقلی " رأى"و " قیאس"بردند و به אجبאر אستفאده אز 
به אین ترتیب، برאى . هא کردند אللفظی و ظאهرى آن دود به تفهم تحتمنאبع دینی رא مح

محدود به " رأى"و " قیאس"گیرى אز אختאف نظر و تفرقه در میאن فقهא אستفאده אز  پیش
ى  لقب علمאى ظאهریه نیز به دلیل אستفאده. אلکلمه شد قشرى אز علمאى نאفذ" אجمאع"

هא دאده  رع بא عرف و شریعت بא طریقت به آنقشرى אز فقهא אز אین فنون برאى تطبیق ش
دلیل تشکیل بאطنیאن تאقی . گرفت  جنאح بعدى علمאى بאطنی رא در بر می١٠٨.شده אست

                                                 
، نشر ١، جلد "رسمی و بא وאسطه"هאى قرآنی و تحریفאت قرאئت   محدودیت-قرאئت قرآن غیر دینی ): ٢٠٠٦(آیرملو، رضא  ١٠٧

١٧٣ى   لیترאتور، سوئد، صفحه-אینوאند   
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vgl. Noth, A. (١٩٧٥): Zum Verhältnis von Recht und Geschichte im Islam, in: Saeculum, Bd. 

٢٩, S. ١٩٠ff., Freiburg/München, S. ٣٤١, und  

vgl. Tibi, Bassam (١٩٩٤): Im Schatten Allahs - Der Islam und die Menschenrechte, 

München, S. ١٩, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Bd. I, ebd., S. ١٨٨, und  
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. ستیزى در אسאم بود گرאى بشرى بא توحید عددى سאمیאن و بنیאن خرد طبیعت خرد
شدند و  یهא منאظرאت دینی برگزאر م بغدאد و بصره אز جمله مرאکزى بودند که در آن

ى  אلنهرین و گسترده هאى دیگر بین هאى دینی تمאمی شهر گرאیی و کشمکش نتאیج خرد
جא که אین دو شهر אز نظر  אز آن. دאدند خאفت عبאسیאن رא تحت تأثیر خود قرאر می

جغرאفیאیی در قلب خאفت قرאر دאشتند، نه تنهא تجאرت منאطق متفאوت کشور رא به هم 
نتאیج אین تقאبل . رفتند هאى متفאوت به شمאر می ه אمאکن تقאبل فرهنگدאدند، بلک پیوند می

. شدند گرאیی پیرאمون حکمت אلهی و تحوאت دینی مشאهده می در تشدید روند خرد
گرאیی زندیکאن بودند که بא تردید در אمر خلقت و تعمیق  عوאمل تشدید روند خرد

جستند و אیمאن مسلمאنאن رא  پرسش پیرאمون حکمت אلهی در منאظرאت دینی شرکت می
کوب زندیکאن به چند  بنא بر بررسی زرین. سאختند به توحید عددى سאمیאن متزلزل می

אول، دهریאن بودند که شאمل فیزیک دאنאن، ستאره شنאسאن، . شدند دسته تقسیم می
هא مאنند یونאنیאن مאده رא قدیم شمرده و خلقت هستی אز  آن. شدند پزشکאن و فאسفه می

ى אلهی  در ضمن نه تنهא منکر وقوع حوאدث אز طریق אرאده. پذیرفتند نیستی رא نمی
برאى دهریאن فقط حیאت אین جهאنی . شدند، بلکه به حیאت אخروى نیز אعتقאد ندאشتند می

. ى تقدیر، بلکه گذشت زمאن و فرسودگی אنسאن بود אعتبאر دאشت و هאکت نه نتیجه
کردند،  ت که بر خאف دهریאن وجود خدא رא אنکאر نمیى بعدى طبیعتیאن نאم دאش دسته

جא که جسم و روح אنسאن رא אز یکدیگر  بلکه فقط منکر حیאت אخروى بودند و אز آن
ى آخرى مאنویאن و  دسته. شمردند دאنستند، هאکت رא بאعث نیستی هر دو می مجزא نمی

منطقی אیرאنیאن در هא بא אستنאد به אصول توحید  آن. گرفت مزدکیאن رא در بر می
کردند و אیمאن به توحید عددى سאمیאن رא مختل  هאى دینی شرکت می منאظره

 ١٠٩.سאختند می
پیروאن مאنی که אجدאدشאن پس אز سرکوب و אز بیم کشتאر سאسאنیאن به هندوستאن 

هאى  گشته و در شهر هא به زאدگאه پدرى خویش بאز گریخته بودند، پس אز قرن
تحت حفאظت و نظאرت حکومت אسאمی قرאر ) زرتشتی(אن مجوس אلنهرین به عنو بین

                                                                                                             
vgl. Busse, H. (١٩٧٥): Tradition und Akkulturation im islamischen Modernismus (٢٠/.١٩. 

Jahrhundert), in: Saeculum, Bd. ٢٦, S. ١٥٧ff., Freiburg/Mnchen, S. ١٥٩  
١٢٩ אدאمه، ١٢٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین ١٠٩  

 ٩٠
هאى אین منطقه و بخصوص در بغدאد چندین  مאنویאن در برخی אز شهر. گرفته بودند

هאى دینی خود رא به زبאن عربی  معبد بنא سאخته و אشتغאل به ترجمه و نگאرش אندیشه
ردند، بلکه در تبلیغ و ک علمאى مאنوى نه تنهא در منאظرאت دینی شرکت می. دאشتند

بنאبرאین روشن אست که در دورאن  ١١٠.گریز کوشא بودند ترویج אین دین دوگאنه و جهאن
ى بאطنیه رא  هאى دینی رאه یאفت و نطفه گرאیی به کشمکش خאفت عبאسیאن چگونه خرد

سعید  אبو(گرאى معتزله אز مکتب حسن بصرى  ى خرد فرقه. ى معتزله گذאشت در فرقه
تبאر بود که پس אز  אو یک فقیه אیرאنی. برخאست)  هجرى١١٠فאت در سאل אلحسن، و

هאى אلحאدى در منאطق شرقی خאفت به مقאم قאضی دאدگאه  همکאرى در سرکوب قیאم
گرאى بشرى و  ى معتزله تضאد بین طبیعت خرد عאمل אیجאد فرقه. شرع شهر بصره رسید

هא بא شאگردאنش   پیرאمون آن بود که حسن بصرىهللاآزאدى אنسאن در برאبر قدرت א
 אین ١١١.کرد عبید جر و بحث می و عمرو بن)  میאدى٨٤٨وفאت در سאل (عطא  وאصل بن

نمאیندگאن . ى متخאصم قدریه و جهمیه شده بود کشمکش قبًא منجر به تشکیل دو فرقه
ى قدریه معبد جهنی و غیאن دمشقی بودند که אعتقאد به خرد بشرى و آزאدى  فرقه

شد،  قدریאن کسی رא که مرتکب به گنאه کبیره می. در رفتאر و کردאرش دאشتندאنسאن 
ى אخאقی قאئل بودند و بאید مفهوم  دאنستند زیرא برאى مجאزאت אلهی جنبه کאفر می

ى قدریه مخאلفאن خود  هوאدאرאن فرقه. کردند مجאزאت אخروى رא אز نظر دینی توجیه می
 هللاאنتهאى א صفوאن، معتقد به قدرت بی هא، جهم بن ى آن نאمیدند زیرא نمאینده رא جهمیه می

لیکن אو قאدر به . دאنست بود و אز אین رو، سرنوشت אنسאن رא אز پیش معین شده می
شد که چرא خدאوند بندگאنش رא برאى אنجאم گنאهאنی که مسئول آن  توجیه אین تضאد نمی
میאنی گرفت که אز یک سو، معتزله در אین אرتبאط یک موضع . کند نیستند، مجאزאت می
 رא مورد پرسش قرאر ندهد و אز سوى دیگر، אنسאن رא مسئول گنאه هللاقدرت بی אنتهאى א

بنאبرאین وאصل . خود دאنسته و مجאزאت אخروى رא برאى خرد بشرى قאبل قبول کند
عطא مدعی شد که مرتکبאن گنאه کبیره نه مؤمن و نه کאفر، بلکه فאسق هستند و میאن  بن

در جوאر " منزلة بین אلمنزلتین"ى  به אین ترتیب، نظریه.  אیمאن منزلتی دאرندکفر و
                                                 

 مزدکی در אیرאن عهد -هאى مאنوى  نویسی بر مאنویت در عصر אسאمی، در کشאکش ردیه): ١٣٨٤( طאهرى عرאقی، אحمد مقאیسه، ١١٠
 ١٠٠ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٩٩سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 

١١١ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٠٥ ,٦٧ 
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توحید، عدل، وعد و وعید و אمر به معروف و نهی אز منکر تبدیل به یکی אز אصول 
 ١١٢.אعتقאدى معتزلیאن شد

به عنوאن یکی אز אصول אعتقאدى " منزلة بین אلمنزلتین"ى  روشن אست که تدوین نظریه
گرאى مجאزאت  ى توجیه خرد عطא אنگیزه ط وאبسته به אین نبود که وאصل بنمعتزلیאن فق

ى پیאمبر برאى کسب قدرت سیאسی،  אز یک سو، نزאع میאن صحאبه. אلهی رא دאشت
هאى متفאوت خאرجیه، אمאمیه و شعوبیه در برאبر خאفت אمویאن و  هאى خونین فرقه قیאم

 אز دخאلت مستقیم برאى تعیین هللاאع אکرد که אمتن عبאسیאن به معتزلیאن تحمیل می
ى ظאلم   نزد مسلمאنאن وجهههللاحکومت مورد نظرش رא توجیه کنند و אجאزه ندهند که א

ى خאفت بود که تمאمی  هאى خאرجیه در گستره אز سوى دیگر، نفوذ فرقه. به خود بگیرد
نی مؤمنאن ى دی هא رא وظیفه نאمیدند و قتل عאم آن غیر خوאرج و گنאهکאرאن رא کאفر می

ستیزى نهאدینه شده در אسאم  خرد" منزلة بین אلمنزلتین"ى  در برאبر، نظریه. شمردند می
دאد که پس אز توبه אز گنאهאنشאن  سאخت و به مسلمאنאن אمکאن می رא אندکی محدود می

بنאبرאین معتزلیאن میאن گنאهאن . متعلق به אمت אسאمی و جزء مؤمنאن محسوب شوند
کردند و گنאهאن  دאر می شرک و אیمאن به ظلم خدא که אصول دین رא خدشهکبیره مאنند 

صغیره مאنند قتل نفس، زنא و شهאدت دروغ تفאوت قאئل شدند و فقط قتل گروه אولی رא 
 .دאنستند، مجאز شمردند که کאفر می

 هللاتأکید بر אصل توحید و تنزیه א. مאبقی אصول دینی معتزلیאن نیز همین אنگیزه رא دאشتند
אز صفאت بشرى و مقאبله بא تجسیم و یא تشبیه خدא بא אنسאن برאى אنطبאق خرد بشرى بא 

در אین אرتبאط معتزلیאن . ستیزى در قرآن بودند توحید عددى سאمیאن و אلغאء بنیאن خرد
دאدند که خدא  هא دیگر توضیح نمی آن. ى سلبی אتخאذ کردند  یک شیوههللابرאى شنאخت א

ى אدیאن دیگر رא پیرאمون شنאخت  شود، بلکه نظریه ممکن میچیست و درک אو چگونه 
شدند که خدא یکتא و  در برאبر تصور یونאنیאن אز خدאوند مدعی می. کردند خدא אنکאر می

گیرد و  بی همتא אست، نه شبאهتی به אنسאن دאرد و نه جسم אست، نه در زمאنی قرאر می
                                                 
١١٢ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert 
Hidschra - Eine Geschichte des religiöse Denkens im frühen Islam, Bd. I, Berlin/New York, 
S. ٢١f. und  

    אدאمه١٢٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא

 ٩٢
در برאبر .  و نه طول و عرضی دאردبرد، نه گوهر و مאده אست نه در مکאنی به سر می

یאبد و نه  אیمאن مسیحیאن مدعی بودند که خدא نه وאلد אست و نه مولود، نه رویت می
ى  در برאبر אعتقאد زرتشتیאن و مאنویאن وحدت مطلقه. شود حوאس قאدر به درک אو می

یرאمون گرאیی پ کردند و بא אستفאده אز مبنאى توحید عددى سאمیאن خرد خدא رא طرح می
 .شمردند אین نکته رא شرک می

ى یونאنی برאى جدل پیرאمون אصولی دینی אستفאده  معتزلیאن به همאن منوאل که אز فلسفه
رא  روى آوردند که אز ظאهر قرآن بאطن آن) زندیکאن(کردند، به فن تأویل مאنویאن 

ی عدل مدعی هא بא אستنאد به אصل دین آن. بشرى همאهنگ سאزند אستنتאج کنند و بא خرد
لیکن هم .  ذאتًא حکیم و عאدل אست و شر و ظلم رא نبאید به وى نسبت دאدهللاشدند که א

به אین . کند زمאن אدعא کردند که عدل خدא אختیאر אنسאن رא در אتخאذ אعمאلش אیجאب می
گرאى بشر نزدیک شدند و دریאفت  אى به مفهوم طبیعت خرد ترتیب، معتزلیאن تא אندאزه

هא، معتزلیאن אز  אفزون بر אین.  طبیعی و אختیאر אنسאن رא ممکن سאختندمفאهیم حقوق
طریق تأویل آیאت قرآن تقدم صفאت אلهی بر خلقت طبیعت رא אنکאر کردند و مאنع 

 ١١٣. و تشبیه وى بא אنسאن شدندهللاتجسیم א
. توאنست به همین مبאحث خאتمه یאبد گرאیی در حکمت אلهی نمی بدیهی אست که خرد

אلنبیא אست و  یی و نظم غیر منطقی قرآن אز یک سو و אدعאى محمد که خאتمگو تنאقض
کند אز سوى دیگر، معتزلیאن رא مجبور سאخت که در برאبر علمאى   رא قرאئت میهللاא کאم

" هللاکאم مخلوق א"دאنستند، قرآن رא  می" هللاکאم غیر مخلوق א"ظאهریه که قرآن رא 
شد و شریعت  آن وאبسته به زمאن و مکאن میبه אین ترتیب، نه تنهא مصدאق قر. بنאمد

گرفت، بلکه אستفאده אز فن تأویل برאى אستنتאج بאطن قرآن אز  شأن نزول به خود می
 وحی رא فقط هللابنאبرאین معتزلیאن مدعی شدند که א. یאفت ظאهر آن یک توجیه دینی می

 مصدאق .گیر آن بوده אست برאى آن אوضאع بخصوص نאزل کرده که پیאمبر אسאم در
ى  آیه) ٢(ى אلبقره  ى معتزله نאسخ و منسوخ بودن قرآن بود که بא אستنאد به سوره نظریه
 .تى یאد شده آمده אس در آیه. شد می بیאن ١٠٦

                                                 
١٤٥ אدאمه، ١١٨ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ١١٣  
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رא مترک سאزیم، بهتر אز آن یא مאنند آن  هر چه אز آیאت قرآن رא نسخ کنیم یא حکم آن»
 «.ز توאنא אستدאنند که خدא بر همه چی بیאوریم، آیא مردم نمی

کאمه بسیאر  ى علمאى معتزله و آیین بאطنیאن برאى אستقرאر یک حکومت خود אندیشه
شد و قدرت  منאسب بودند زیرא אز یک سو، خلیفه مאنند پیאمبر فرאى شریعت مستقر می

אز سوى دیگر، تمرکز قدرت . گرفت سیאسی بدون چون و چرא در אختیאر אو قرאر می
بنאى رאنتی مستقر بود،  ى عبאسیאن که אلبته بر زیر אفت گستردهى خ سیאسی برאى אدאره

گرفت،  هאى متنوع رא در بر می هאى متعدد و فرهنگ هאى دیگر تولید، ملت ولیکن شیوه
شد که مאنند پیאمبر شریعت رא نسخ کند אگر  بنאبرאین خلیفه مجאز می. بسیאر منאسب بود

در برאبر ظאهریאن . گرفت  حאکم قرאر میى که در تضאد بא سیאست دولت و منאفع طبقه
به אین ترتیب، نه تنهא خلیفه مאنند . אستقرאر یک خאفت مشروعه رא در نظر دאشتند

شد، بلکه تدوین قوאنین شرعی و אتحאذ  تمאمی مسلمאنאن تحت شریعت مستقر می
 .شد علمאى بא نفوذ ظאهرى می) אجمאع(هאى سیאسی وאبسته به توאفق  تصمیم

ى مشروعیت دאدن به نظאم طبقאتی  א که هدف توجیه قدرت سیאسی و شیوهج אز آن
ى حאکم دאرد، بنאبرאین غیر منتظره نیست که چرא  بستگی به منאفع جنאحی در طبقه

گرאیی خویش تمאیل به معتزلیאن و بאطنیאن دאشتند و  تبאر در سنت خرد رجאل אیرאنی
دאنستند، در حאلی که علمאى  می" هللاکאم مخلوق א"برאى توجیه خودکאمگی، قرآن رא 

رאندند و برאى אفزאیش نفوذ سیאسی و حفظ منאفع  ظאهریه אز خאفت مشروعه سخن می
نאمیدند و خوאهאن نظאرت بر  می" هللاکאم غیر مخلوق א"مאدى و قشرى خویش قرآن رא 

 در دورאن خאفت مأمون و پس אز قطع ١١٤.אجرאى قوאنین شرعی و مقאم خאفت بودند
ى معتزلیאن گذאشته و  ى אو بא شیعیאن، توجیه مشروعیت قدرت سیאسی به عهده رאبطه

 میאدى دستور به تشکیل ٨٣٣مأمون در سאل . قلمدאد شد" هللاکאم مخلوق א"قرآن 
ى سیאسی خאفت رא بر تمאمی علمאى  دאد که فلسفه) محنه(هאى تفتیش عقאید  دאدگאه

אحد و אجبאرى برאى تمאمی مسلمאنאن ضرورى אز نظر אو אستقرאر دینی و. دینی تحمیل کند
دستאن  هאى دیگر دینی مאنند خאرجیه و אمאمیه قیאم رא حق شرعی فرو بود زیرא فرقه

                                                 
١١٤ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٧٧f., ١٨٣, und  
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧):Bd. IV, ebd., S. ٧٣٤  

 ٩٤
. کردند هא رא برאى سرنگونی خאفت عبאسیאن بسیج و تهییج می دאنستند و آن جאمعه می

دאنستند  رى میعلمאى معتزلی نیز ترویج یک دین אجبאرى رא برאى تمאمی مسلمאنאن ضرو
در دאدگאه تفتیش عقאید، . شمردند هאى دیگر دینی رא אزم می و تعقیب و سرکوب فرقه

 هم ١١٥.אست" هللاکאم مخلوق א"علمאى ظאهریه مجبور به אستدאل بودند که چرא قرآن 
אلحکمت در بغدאد تأسیس شد و گروهی אز کאرشنאسאن،  زمאن تحت خאفت مأمون بیت

هאى  ى کتאب به אین ترتیب، ترجمه. یستی رא به عهده گرفتهאى هلن ى کتאب ترجمه
یونאنی که در دورאن خلفאى אموى برאى آشنאیی بא دאنش پزشکی آغאز شده بود، به 

" علم کאم"بא אستفאده אز چنین منאبعی بود که تمאیل به . ى فلسفه گسترش یאفت حوزه
 ).١١٦ (١١٦.منجر به تشکیل یک جنبش אجتمאعی شد

گرאیی در حکمت אلهی مאنع אفزאیش نفوذ سیאسی و אجتمאعی علمאى  که خردبدیهی אست 
ى حאکم به אجبאر به  تر אز طبقه گرאیی فرא شد، لیکن تشدید روند خرد ظאهریه می

هאى  بخصوص به אین دلیل که کشمکش. یאفت دستאن جאمعه نیز رאه می ى فرو אندیشه
شد و به صورت منאظره و در  نی نمیهאى دی عقلی پیرאمون منאبع دینی محدود به محفل

ى  رسد که بخصوص אیرאنیאن به منאظره به نظر می. پیوست אمאکن عمومی به وقوع می
ى آن بא خرد  هא کشمکش پیرאمون قرآن و رאبطه אند و میאن آن دینی بسیאر عאقمند بوده

אس  אنبنא بر بررسی یوسف ف. شده אست تر برگزאر می بشرى به مرאتب بیشتر و بنیאدى
شدند و אغلب مردم تمאیل به  در آذربאیجאن منאظرאت دینی در شهر بאیאقאن برگزאر می

هאى אهوאز،  در منאطق فאرس و خوزستאن منאظرאت دینی در شهر. ى معتزله دאشتند فرقه
هאى سوאحل خلیج فאرس  شدند، در حאلی که אهאلی شهر אرאگون و אسکرمکرم برگزאر می

هאى جیرفت و  אکثر אهאلی شهر. دین אسאم آشنא شده بودندאز طریق معتزلیאن بא 
رفتند و در منאطقی که معتزلیאن  ى معتزله به شمאر می سیرجאن نیز אز هوאدאرאن فرقه

هאى بزرگ  ى جغرאفیאیی رא تحت نفوذ خود ندאشتند، لیکن אهאلی شهر تمאمی گسترده

                                                 
١١٥ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٨٢, und  
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٤٤٧f., ١٩٩, und  

   אدאمه٢٢٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ .
١١٦ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٨٧, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ١٩٩f., ٢٠٠f., ٢٠٧  
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ند، هرאت، بאله، نیشאبور، خאرزم و شאپور، رאمهرمز، دאرق، אستعאر، بیرج جא مאنند جندى آن
 אستفאده אز ١١٧.شدند هאى دینی אز هوאدאرאن אین فرقه محسوب می سمیرא אز طریق منאظره

دאد که نאهمאهنگی سیستم فکرى  گرאیی و فنون عقلی یونאنیאن به معتزلیאن אمکאن می خرد
א خرد بشرى مخאلفאن رא بر مאء کنند و אز طریق تأویل قرآن، متون دینی رא چنאن ب

همאهنگ سאزند که در منאظرאت دینی به توفیق کאمل دست یאفته و بر رقبאى خویش 
ى  ستیزى بنیאدى در قرآن، אنگیزه جא که علمאى معتزله بא وجود خرد אز آن. غلبه کنند
گرאیی  گرא و تأویل آن رא دאشتند، بאید به אجبאر אصولی رא به عنوאن حدود خرد درک خرد
محمد אقبאل . دאر سאزند تند که مبאدא مبאنی توحید عددى سאمیאن رא خدشهگرف در نظر می

" وحدت صرف خدא"אهورى بא אستنאد به یوسف אلبصیر مرאم معتزلیאن رא که حفאظت אز 
  .کند قلمدאد شده אست در پنج אصل خאصه می

فرض وجود آفریننده . ٢. فرض وجود جزء אیتجزى و عرض ضرورت دאرد .١»
صفאتی که سزאوאر خدא . ٤. فرض وجود אحوאل خدא ضرورت دאرد. ٣. ردضرورت دא

  ١١٨«.رغم کثرت صفאت אز مورد قبول אستאحدیت خدא علی . ٥. نیستند، مردودند
گرאیی پیرאمون حکمت  بنאبرאین معتزلیאن خود رא موظف کرده بودند که در رאستאى خرد

به אین ترتیب، . دאر نسאزند א خدشهאلهی אندאزه نگאه دאرند و حدود توحید عددى سאمیאن ر
هא به مفهوم  بא وجود شنאخت و אستفאده معتزلیאن אز فنون عقلی یونאنیאن و نزدیکی آن

هאى دینی بنא شد،  حقوق طبیعی نه تنهא مאنعی در برאبر تکאمل فلسفه אز میאن کشمکش
بאر آمد که گرאیی محدود به  ى منאظره برאى دفאع אز אصول دینی بא خرد بلکه یک شیوه

گرאیی در אمور دینی و دنیوى محدود به  لیکن خرد. شد" علم کאم"هא معروف به  بعد
تشدید . یאفت دستאن جאمعه نیز رאه می ى علمאى معتزلی نبود و به مبאحث فرو منאظره

 אز سوى دیگر، هللادستאن جאمعه אز بی خردى א گرאیی אز یک سو، و حیرت فرو روند خرد
و تردید در حکمت אلهی و بحرאن مشروعیت خאفت عبאسیאن منجر به تعمیق شک 

אز سوى دیگر، ترویج جنبش کאم نه . سאخت شد و حکومت אسאمی رא متزلزل می می
شد، بلکه  ى دینی و تشدید بحرאن مشروعیت خאفت می تنهא منجر به پرאکندگی אندیشه

                                                 
١١٧ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧):Bd. IV, ebd., S. ٢٢٩ff.  
ئی، نشریه  آریאن پور، در نشر مؤسسه فرهنگی منطقه. ح. سیر فلسفه در אیرאن، ترجمه دکتر א): ١٣٥٤(אقبאل אهورى، محمد  ١١٨

٤٧، تهرאن، ٥٥شمאره   

 ٩٦
ه بא حدود توحید گرאیی در אمور دینی هموאر علمאى معتزله بא تعمیق پرسش و خرد

. رسیدند ى دین به אرتدאد می شدند و بא خروج אز محدوده عددى سאمیאن موאجه می
ى معتزله و بحرאن אیدئولوژیک  ى چنین روندى אضمحאل فرقه بدیهی אست که بא אدאمه

بنאبرאین غیر منتظره نیست زمאنی که برخی . حکومت אسאمی در دستور کאر قرאر دאشت
אلحسن علی  ى خאفت عبאسیאن به אرتدאد رسیدند، در حאلی که אبو אز علمאى برجسته

ى ظאهرى حنبلیه  و فرقه" אصحאب אلحدیث"אسمאعیل אشعرى توبه کرد و به  אن
 ١١٩.گروید

علم "ى برهאن אز  אلحسن אشعرى نیز در אوאیل مאنند تمאمی متکلمאن معتزله به وسیله אبو
. آموخت علی جبאئی می حقوقی אسאم رא نزد אبوکرد و به אین شیوه، مبאنی  دفאع می" کאم

ى یکتאپرستی، یعنی توحید  ى تقאبل دو طرح متفאوت אز شیوه نزאع אو بא אستאدش نتیجه
منطقی אیرאنیאن بא توحید عددى سאمیאن بود که به صورت بحث پیرאمون مفאهیم خیر و 

אى אنسאن در نظر  همیشه موאردى رא برهللاهא אین بود که آیא א پرسش آن. شر آغאز شد
אى به جز אنکאر صفאت رحمאن و  אین بحث نتیجه. ترین אست گیرد که برאى אو خیر می

دאد و   رא به سوى تدאرک شر برאى אنسאن سوق میهللاى א رحیم خدא رא ندאشت و אرאده
تشدید אین نزאع منجر به دشمنی אشعرى . کرد یک ذאت אهریمنی رא به خدא منسوب می

 ١٢٠.تب אو شدبא جبאئی و ترک مک
ى אسאم نخست אدعא کرد که صحت مسאئل نه در  אشعرى برאى حفאظت אز بیضه

شود و به אین ترتیب،  ى شریعت אسאمی معین می ى خرد بشرى، بلکه در حوزه حوزه
هم زمאن مدعی شد که هر . حدود خرد بشرى و پرسش رא محدود به وحی אلهی کرد

" کسب. "دאرد" کسب"زود که אنسאن قدرت چه خدوאند بیאفریند خیر אست و به آن אف
گאه אنسאن  به אین معنی که هر. ى אنسאن در אنتخאب میאن خیر و شر אست به معنی אرאده

گونه که  همאن. کند ى عمل خیر کند، خدאوند نیز قدرت عمل خیر رא در אو خلق می אرאده
بنאبرאین نزد . هد کردى عمل شر کند، خدאوند אو رא قאدر به אین عمل خوא אگر אنسאن אرאده

 توفیق ١٢١.ى مؤمنאن گذאشته شده אست אیمאن و شرک به عهده" کسب"ى אشאعره  فرقه
                                                 
١١٩ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S.١٤٣f., ١٤٦ 
١٢٠ vgl. ebd., S. ٢٨٦ 
  אدאمه١٤٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא ١٢١



 ٩٧ 

هא نیز برאى  אشعرى در برאبر معتزلیאن بستگی به همאن فنون عقلی یونאنیאن دאشت که آن
ى جدل אشعرى  گونه که אقبאل אهورى شیوه همאن. کردند غلبه بر مخאلفאنشאن אستفאده می

 سאزد،  برאى حل تضאد جبر אلهی و אختیאر אنسאنی برجسته میرא 
وאکنش אشعرى در برאبر فرقه معتزله سبب شد که روش جدلی معتزلیאن برאى دفאع אز »

گرאیאن، نظریه صفאت خدא رא پیش  אشعریאن در رد نظر خرد. وحی אلهی به کאر رود
و אختیאر ) ى جبریه رقهف(کشیدند و در موضوع אرאده رאهی میאن جبر אفرאطی دیرین 

אفرאطی معتزلیאن جستند و אعאم دאشتند که אختیאر و نیز همه אفعאل אنسאنی، مخلوق خدא 
 ١٢٢«.ل گونאگون به אنسאن عطא شده אستאفعא" کسب"هستند، و توאنאیی 

ستیزى نهאدینه شده در قرآن و آیین אسאمی  به אین ترتیب، אشعرى در تدאوم خرد
" کسب"به אعتقאد אشعریאن، بא در نظر دאشتن قدرت . یאن گذאشتى אشאعره رא بن فرقه

ى غیر  آید و نه مجאزאت אلهی جنبه אى وאرد می אنسאن نه به قدرت بی אنتهאى אلهی خدشه
گویی  گونه که آرאمش دوستدאر به درستی تنאقض همאن. گیرد אخאقی به خود می

خدא قאدر مطلق و "ى אشאعره  هکند، نزد فرق אفشא می" کسب"אشعریאن رא در رאبطه بא 
 אفزون بر אین، אشعرى در برאبر معتزلیאن که صفאت ١٢٣.!"אنسאن مسئول مطلق אست

کردند، مدعی شد که אین صفאت حقیقی هستند،  رא تأویل می) رحمאن، رحیم (هللابشرى א
به אین ترتیب، . هא رא ندאرد אست، توאن درک آن" بאکیف"جא که خرد بشرى  لیکن אز آن

دאدند و رقאبی خویش رא   نسبت میهللایאن صفאت بشرى رא برאى شنאخت خدא به אאشعر
 ١٢٤.شمאرند منحرف می

אست، ) معقول(بא אبژه ) متعقل، عאمل شنאخت(جא که شنאخت محصول אدغאم سوژه  אز آن
. شود گرאیی و پرسش پیرאمون אبژه به درک آن نאئل می در نتیجه سوژه אز طریق خرد

א بر אصول توحید عددى سאمیאن، خدא هستی رא אز نیستی آفریده و جא که بن لیکن אز آن
در آیین אسאم ذאت אلهی بא ذאت بشرى به کلی تفאوت دאرد، در نتیجه روشن نیست که 

هאى אخאقی وى אست و  אنسאن چگونه אز طریق صفאتی که حאصل روאبط دنیوى و معیאر

                                                 
٥٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٤(אقبאل אهورى، محمد  ١٢٢  
  אدאمه٣١٨ى  אمتنאع تفکر در فرهنگ دینی، پאریس، صفحه): ١٣٨٣(دوستאر، آرאمش  ١٢٣

  ١٤٥ى  א، صفحهج همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא ١٢٤

 ٩٨
در وאقع אتخאذ صفאت . شود  میهللاخودش به خدא نسبت دאده، قאدر به شنאخت و عبאدت א

رسאند که خدא אنسאن رא  گرא رא به אین نتیجه می ، אنسאن خردهللابشرى برאى شنאخت א
ى مאدى دאرند که نخست  صفאت بشرى زمینه. آفریند آفریند، بلکه אنسאن خدא رא می نمی

کتیو یאبند و אز طریق دین و آیین تبدیل به توجیه روאبط אبژ تאب می هא بאز در אسطوره
آخر . شود אز همین منظر نیز بی אعتبאرى عبאدت روشن می. شوند طبقאتی و אجتمאعی می

توאند خدאیی رא عبאدت کند که ذאتش بא طبیعت אو کאمًא تفאوت دאرد و  אنسאن چگونه می
ى مאدى دאرد زیرא  אصوًא برאى وى قאبل درک و شنאخت نیست؟ لیکن عبאدت نیز زمینه

 .سאزد ى حאکم تضمین می معه رא در برאبر طبقهدستאن جא بندگی فرو
گرאیאن مאنند معتزله و فאسفه رא در אنکאر  بنאبرאین روشن אست که چرא אشعرى خرد

אو بא אستفאده אز فن کאم و . نאمید هא رא ملحد می دאنست و آن صفאت אلهی سهیم می
 لیکن هم زمאن ى معتزلیאن، אسאم رא אز אضمحאل قطعی نجאت دאد، ى منאظره شیوه

هאى  گرאى بشرى برאى אرزیאبی حکمت אلهی سאخت و نسل مאنعی در برאبر طبیعت خرد
אز آن پس، دیگر . رسی به دאنش و فلسفه محروم سאخت قرون آتی رא نیز אز دست

آورد،  ستیزى بنیאدى قرآن نبود که خرد بشرى رא אز درک متون دینی به ستوه می خرد
دیگر ضرورى . شد بود که قאدر به درک حکمت אلهی نمیبلکه אین حدود خرد بشرى 

نبود که قرآن אز طریق تأویل برאى خرد بشرى قאبل فهم شود، بلکه אین خرد بشرى بود 
 .شد که بאید بא موאزین دین אسאم همאهنگ می

ى אشאعره تسلط بر فن کאم به کمאل  بא אنشعאب אشعرى אز معتزلیאن و تشکیل فرقه
هאى ظאهرى تسنن  ى سیאسی تمאم فرقه ز طریق منאظرאت دینی فلسفهאشعریאن א. رسید

ى ظאهرى تشیع دوאزده אمאمی رא تحت تأثیر خود  و فرقه) حنفی، شאفعی، مאلکی و حنبلی(
دکترین (رא در برאبر אصאلت خرد بشرى ) دکترین אشאعره(قرאر دאدند و אصאلت کאم 

آورى و  ى جمع هאى ظאهرى در شیوه هدر حאلی که فرق. دشمنאنه مستقر کردند) معتزله
هא دقیقًא مشאبه אشعریאن  منאبع אحאدیث تفאوت دאرند، لیکن شکل منאظره و فن کאم آن

 سאزد،  گونه که قאضی مرאدى در نقد فن کאم به درستی برجسته می همאن. אست
. دאمא، کאم یکسره فאقد پرسش אست؛ نه אز سر حیرت אست و نه تردید به آن رאه دאر»

. ى تفکر کאمی، کوشش برאى توجیه ذهنی حکم یא پאسخ אز پیش مقدور شده، אست همه



 ٩٩ 

. אز אین رو در علم کאم אگر هم پرسشی بאشد، אین پرسش در ذאت خود، پرسش نیست
  ١٢٥«. אز طریق تسلیم محض به عقل אلهیکאم، آگאهی در فقدאن پرسش אست

אنند قرآن و سنت پیאمبر سرچشمه و معیאر بא אستفאده אز فن کאم نه تنهא منאبع دینی م
ستیزى  شوند، بلکه بא رجوع و אستنאد به توحید عددى سאمیאن که خرد سنجش حقאیق می

در آن بنیאدى אست، دیگر جאیگאهی برאى عوאمل پرسش مאنند حیرت، شک و تردید 
سאزند   رא مستقر میهللاگرאى אنسאن هیبت א ظאهریאن در برאبر طبیعت خرد. مאند بאقی نمی

مسلمאنאن . دאرند و مسلمאنאن رא אز هرאس تکفیر و قتل אز אرزیאبی حکمت אلهی بאز می
. دאر نسאزند رא خدشه" دین مبین"אند که تبعیت کنند و אز طریق پرسش حدود  موظف

آید و شنאخت  ى متون دینی در می گرאى بشر به چنبره به אین ترتیب، طبیعت خرد
فقط بא همین حدود عقلی אست که توحید عددى . شود بشرى قربאنی شریعت אلهی می

شود،   אزلی و خאلق هستی אز نیستی و زمאن و مکאن میهللاآید، א سאمیאن منطقی به نظر می
تصور " هللاکאم غیر مخلوق א"گردد، قرآن   برאى مسلمאنאن معقول میهللاتجسیم و تشبیه א

ى  تعصب دینی نشאنه. ندگیر شود و علمאى ظאهریه تفسیر متون دینی رא به عهده می می
 -بنאى مאدى دאرد زیرא אگر تردید در אلوهیت نظאم طبقאتی  گرאیی אست و زیر حدود خرد

هאى אجتمאعی  ى جنبش دستאن جאمعه عمومیت بیאبد و אندیشه جنسیتی אسאمی میאن فرو
مאنند روشنگرى و دین زدאیی אز قوه به فعل تبدیل شوند، دیگر حکومت אسאمی برאى 

 .هא אبزאر و منאبع کאفی در دست ندאرد ب آنسرکو
گرאیی و  بنאبرאین روشن אست که چرא خאفت عبאسیאن منفعتی در تشدید روند خرد

علمאى دینی که بאید אستقرאر حکومت אسאمی رא برאى . تدאوم منאظرאت دینی ندאشت
ن همאهنگ ى مسلمאنא مره رא بא درک روز کردند و تدאوم آن دستאن جאمعه توجیه می فرو
ستیزى نهאدینه شده در قرآن و مبאنی توحید عددى  سאختند، هموאره در برאبر خرد می

مאند به  ى مسلمאنאن رאه حلی نمی אز אین رو، دیگر برאى خلیفه. گرفتند سאمیאن قرאر می
بنאبرאین قאبل . گرאیی در אرزیאبی حکمت אلهی رא به کلی کفر بنאمند که خرد جزء אین

گیرد و  אش شکل می  چرא در جهאن אسאم نه فلسفه در مفهوم مشخصتوضیح אست که
گرאى بشرى دست  نه متکلمאن אسאمی به مفאهیم حقوق طبیعی אنسאن و طبیعت خرد

                                                 
٢٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٥(قאضی مرאدى، حسن  ١٢٥  

 ١٠٠
هא رא قאدر  ى دین אند و تسلط بر فن کאم آن متکلمאن אسאمی مدאفع خبره. یאبند می
ردید در حکمت אلهی تت و ى حیر گرאى אنسאن رא که نتیجه سאزد که پرسش خرد می

אست، به همאن نא کجא آبאدى بکشند که پאسخی بیش אز אقرאر نאدאنی در برאبر قدرت 
 . ندאردهللاאى به جزء کشف بندگی و نאتوאنی אنسאن در برאبر هیبت א پروردگאر و نتیجه

توאنست بدون قوאى אجرאئی  ى אشعریאن بر زندیکאن و معتزلیאن نمی بدیهی אست که غلبه
گرאیی در توجیه خאفت عبאسیאن منجر به بحرאن  جא که شکست خرد אز آن. ر شودمیس

אیدئولوژیک حکومت אسאمی شده بود، در نتیجه قאبل درک אست که چرא دکترین 
تبدیل به )  میאدى٨٥٠ تא ٨٤٠אز سאل (אشאعره در אوאسط دورאن خאفت معتصم 

 אشعریאن برאى توجیه نظאم طبقאتی ى جא که نظریه אز آن. אیدئولوژى حکومت אسאمی شد
تر بود، در سאل  ى حאکم به مرאتب منאسب  جنسیتی אسאمی و حفظ منאفع مאدى طبقه-

کאم غیر "قرآن . ى مشروعیت خאفت به صورت אسאسی تغییر کرد  میאدى شیوه٨٤٩
 دوبאره به دربאر خلیفه رאه" אصحאب אلحدیث"قلمدאد شد و علمאى ظאهریه و " هللامخلوق א
هאى دولتی  گرאیی در حکمت אلهی אرتدאد تلقی شد و دאدگאه אز אین پس، خرد. یאفتند
هאى تشیع بאطنی رא به مرگ  گرאیאن مאنند زندیکאن و معتزلیאن و علمאى فرقه خرد

 ١٢٦.محکوم کردند و به هאکت رسאندند
ی کنکאش پیرאمون قرآن به کل)  میאدى٨٦٨ تא ٨٥٤אز سאل (در دورאن خאفت متوکل 
هאى دینی مאنند  تبאر אز دربאر رאنده شدند و سرکوب فرقه ممنوع شد، رجאل אیرאنی

هم زمאن خאفت . خאرجیه، אمאمیه و معتزله و قتل عאم زندیکאن به אوج خود رسید
عبאسیאن بخصوص در دورאن زمאمدאرى אلمهدى علمאى ظאهریه و متکلمאن دینی رא برאى 

علمאى دولتی برאى . ی אیرאنیאن و زندیکאن تشویق کردمقאبله و جدل دینی بא توحید منطق
אمت و دولت אسאمی بאر دیگر تحت . توجیه مشروعیت خאفت عبאسیאن فعאل شدند

هאى  معیאر مشروعیت قوאنین و تصمیم" אجمאع"نظאرت علمאى ظאهریه قرאر گرفتند و 
" هللاخلوق אکאم م" تعویض دکترین مشروعیت خאفت عبאسیאن، אز قرآن ١٢٧.دیوאنی شد
هאى دیوאنی منجر به  تبאر אز مقאم و برکنאرى رجאل אیرאنی" هللاکאم غیر مخلوق א"به قرآن 

                                                 
١٢٦ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٢f. 
١٢٧ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٨f., und  

  ١٠٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، طאهرى عرאقی، אحمد 



 ١٠١ 

هאى  گیر سرکوب نبرد لیکن خאفت אسאمی چون گذشته در. آرאمش در دربאر شد
ى مقאومت  به بیאن دیگر، אنگیزه. طبقאتی برאى تصرف رאنت محصولی جوאمع אشترאکی بود

ى  ى تضאد אبژکتیو طبقאتی در حوزه  برאبر حکومت عبאسیאن نشאنهدستאن جאمعه در فرو
ى مزدکیאن و یא  توزیع بود که به صورت حق طبیعی مقאومت، یعنی به صورت אندیشه

شאطر  بنא بر אرزیאبی אحسאن یאر. کرد حق شرعی مقאومت به صورت غאت شیعه بروز می
زدکیه و سنبאدیه، در آذربאیجאن هאى مردمی در אصفهאن خرمیه و کودکیه، در رى م قیאم

برخی אز . ذقولیه، در چند جאى دیگر محمره و در مאورאءאلنهر مبیضه نאم دאشتند
אز جمله بאید אز جאویدאنیه در جبאل . شدند دستאن به نאم رهبرאنشאن آغאز می هאى فرو قیאم

یه در و آذربאیجאن، بאبکیه در همאن حوאلی، مאزیאریه در گرگאن و طبرستאن، سنبאد
در ضمن بאید אز . مسلمیه بیشتر در خرאسאن و مقنعیه در مאورאءאلنهر نאم برد خرאسאن، אبو

هאى قرمطیه،  ى دوم هجرى به نאم چندین قیאم مزدکیאن نیز یאد کرد که پس אز سده
 ١٢٨.زندقیه و بאطنیه به وقوع پیوستند

تبאر  رمאنروאیאن אیرאنیهאى دאخلی روبرو بود زیرא ف خאفت אسאمی אز سوى دیگر، بא جنگ
هאى  زدند و برאى تصرف رאنت محصولی حکومت אز אطאعت حکومت عبאسیאن سر بאز می

شد و  אى فعאل می به אین ترتیب، قدرت گریز אز مرکز دولت منطقه. سאختند مستقل می
جא که אسאم אیدئولوژى منאسبی برאى  אز آن. سאخت خאفت אسאمی رא متزلزل می

ى  دستאن جאمعه بود، در نتیجه طبقه  جنسیتی و سرکوب فرو-אم طبقאتی אستقرאر یک نظ
دید و نه به אحیאء אدیאن  تبאر نه ضرورتی در سرنگونی خאفت عبאسیאن می حאکم אیرאنی

بنאى אسאمی برאى تشکیل دولت  بنאى رאنتی و رو زیر. آورد بאستאنی אیرאنیאن روى می
سیتی مکمل هم دیگر بودند و مشروعیت دینی  جن-ى نظאم طبقאتی  אى و אدאره منطقه

تبאر مאنند  هאى אیرאنی אز جمله بאید אز دودمאن. سאخت ى حאکم رא تضمین می منאفع طبقه
و )  میאدى٩٠٣ تא ٨٦٧אز سאل (، صفאریאن ) میאدى٨٧٢ تא ٨٠٢אز سאل (طאهریאن 
אى  אى منطقهه یאد کرد که بא تشکیل حکومت)  میאدى٩٩٩ تא ٨٧٤אز سאل (سאمאنیאن 

 میאدى بوییאن دیلمی بغدאد رא ٩٤٥سرאنجאم در سאل . زمאم אمور رא به دست گرفتند
ى عبאسی  אز אین پس خلیفه. אאمرא در خאفت عبאسیאن رسیدند فتح کردند و به مقאم אمیر
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 ١٠٢
ى معزאلدوله دیلمی در آمد و خאفت אعرאب بر אیرאنیאن یک شکل ظאهرى به  به سلطه

  ١٢٩.خود گرفت
هאى دریאى خزر و منאطق   سאل دوאم آورد و تمאمی کرאنه١٢٨حکومت بوییאن به مدت 

אلنهرین رא تحت  مرکزى فאت אیرאن مאنند خوزستאن، فאرس و سوאح خلیج فאرس و بین
אز آن پس، شرאیط ترویج تشیع در אیرאن بهبود یאفت زیرא که . ى خویش قرאر دאد سلطه

در همین دورאن . אعتقאد دאشتند) ى پنج אمאمی شیعه(ى بאطنی زیدیه  بوییאن به فرقه
ى عبאدت،  و موאعظ، شیوه) אلکتب אאربعه(אحאدیث شیعیאن در چهאر کتאب אصولی تشیع 

אلبאقه  طאلب، در نهج אبی هאى אولین אمאم شیعیאن، علی بن گفتאر، پند و אندرز و مثאل
جعفر محمد  ده אمאمی، אبوى تشیع دوאز شده  فقیه شنאخته١٣٠.آورى و منتشر شدند جمع
، به دربאر ) میאدى٩٩١بאبویه و یא אلصدوق، وفאت در سאل  معروف به אبن(אلقمی  علی بن

 ١٣١.אلدوله در אرتبאط نزدیک بود אلدوله و فخر אلدوله، مؤید بوییאن رאه یאفت و بא رکن
ش به زمאن אخوאن אلصفא به فعאلیت سرى خود خאتمه دאدند و برאى ترویج مرאم خوی هم

) مترجم کتאب کلیله و دمنه(مقفع  هא خود رא אز مریدאن אبن آن. دאرى آمدند میدאن دین
. دאدند دאنستند و به خرد بشرى و فضאیل فلسفی نسبت به منאبع دینی אولویت می می

تشکیل و فعאلیت سرى אین . شوند אخوאن אلصفא אز پیشگאمאن אسمאعیلیאن محسوب می
مکتوبאت . ن و بאطنیאن در دورאن خאفت متوکل آغאز شدفرقه پس אز سرکوب زندیکא

هא  رسد که آن به نظر می. هא مصدאق تمאیل فلسفی و علمی אخوאن אلصفא هستند آن
بشرى و علوم  ى تجدید مبאنی دین אسאم رא دאشتند که بאید بא אستفאده אز خرد אنگیزه

א مشروط به شوאهد אز אین رو، אخوאن אلصفא صحت هر چیز ر. شد طبیعی متحقق می
دאدند و مصدאق حقیقت دین  ى مאدى می دאنستند، به مبאنی אلهی جنبه طبیعی و عینی می

 .کردند رא در همאهنگی آن بא خرد بشرى جستجو می
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جא که  شمردند و אز آن بنאبرאین پیدאست که چرא אخوאن אلصفא تعصب دینی رא مردود می
هאى نظرى   אعتقאد دאشتند، در نتیجه تفאوتدאنستند و به خرد بشرى حقیقت رא وאحد می

ى کشف بאطن  و אختאف אندیشه در مذאهب رא ظאهرى نאمیده و وحدت فلسفی رא نشאنه
אخوאن אلصفא بدون هیچ تفאوتی به مکتوبאت אدیאن دیگر אستنאد و برאى . دאنستند אدیאن می

 بאطن، آشکאر و تفאوت میאن ظאهر و. کردند کسب دאنش بشرى و علوم طبیعی تبلیغ می
دאرى رא بپذیرند  دאد که אشکאل متفאوت دین هא אمکאن می پنهאن، جوهر و نفس به آن

دאرى  ى دین روشن אست که شیوه. پرستی قرאر بگیرند که در تضאد بא یکتא بدون אین
אخوאن אلصفא برאى  ١٣٢.پیوست אخوאن אلصفא در تدאوم توحید منطقی אیرאنیאن به وقوع می

سلسله مرאتبی אز مریدאن، معلمאن، پیشوאیאن و مقربאن به خدא در نظر فعאلیت خویش 
دستאن جאمعه رא به نیکی فرא  گرفته بودند و برאى سرنگونی خאفت عبאسیאن فرو

ى אخوאن אلصفא رא  گونه که אلفאخورى و אلجر אنگیزه همאن. کردند خوאندند و بسیج می می
 سאزند،  برجسته می

بینیم  می. خدא ترא و مא رא به روحی אز جאنب خود یאرى کند! ربאنאى برאدر نیکو کאر مه»
هאشאن در אین عصر  که دولت بدکאرאن سخت نیرو گرفته، قدرتشאن هویدא گشته، کردאر

در جهאن پرאکنده شده אست؛ و چون به نهאیت אفزونی خود رسند، אنحطאط و نقصאن אز 
وزگאر و زمאن و دور و قرאنی، אز و بدאن که دولت و ملک در هر ر. پی در خوאهد آمد

و . مردمی به مردم دیگر، و אز خאندאنی به خאندאن دیگر، و אز دیאرى به دیאر دیگر אفتد
بאر אز جمعی אز علمא و حکمא و بر گزیدگאن و  بدאن אى برאدر که دولت אهل خیر، نخستین

ن وאحدند، و مردאنی که دאرى אندیشه وאحد و مذهب وאحد و دی: فضא پدید خوאهد آمد
نאیستند، و در  میאن خود عهدى بندند که بیهوده ستیزه نکنند، و אز یאرى یکدیگر بאز

 ١٣٣.«.ندאعمאل و آرאئشאن چون یک تن وאحد بאش
ى عبאسی،  زمאن بא אستقرאر حکومت بوییאن و تسلط معزאلدوله دیلمی بر خلیفه هم

. کردند رא ترویج می) אمیى هفت אم شیعه(ى بאطنی אسمאعیلیه  فאطمیאن در مصر فرقه
میمون نאم دאشت که אز ضعف خאفت   بنهللامهمترین نظریه پردאز אسمאعیلیאن عبدא
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هאى متفאوت אمאمیه مאنند حنفیه، حسنیه و حسینیه رא تحت  عبאسیאن بهره گرفت و فرقه

 .אلصאدق متحد کرد جعفر لوאى אمאمت אسمאعیل بن
روند که متأثر אز  א و بאطنیאن به شمאر میى אخوאن אلصف אى אز فرقه אسمאعیلیאن شعبه

 جنسیتی -به אین ترتیب، تضאد אبژکتیو طبقאتی . جنبش مزدکیאن و قیאم بאبکیאن بودند
אز אین رو، אسمאعیلیאن برאى . کرد به صورت حق طبیعی مقאومت بא شکل دینی بروز می

 بر زمین و تقیسم دستאن جאمعه خوאهאن مسאوאت زنאن بא مردאن، אبطאل مאلکیت بسیج فرو
آن به طور رאیگאن و عאدאنه میאن نیאزمندאن، نفی تعصب نژאدى، ملی و دینی و ترویج 

 روشن אست که تحت ١٣٤.شدند هא می ى אنسאن ى برאبرى و برאدرى میאن همه אندیشه
هאى  در حאلی که فرقه. ریزى شده بود چنین شرאیطی אنحطאط خאفت عبאسیאن برنאمه

کردند،  رى אسאم رא به عنوאن אیدئولوژى دولت مرکزى مضمحل میبאطنیه تفسیر ظאه
زدند و سیאست  אلمאل سربאز می هאى مستقل אز پردאخت رאنت زمین به بیت حکومت

بא ضعف حکومت مرکزى אوضאع نیز برאى . پدیرفتند خلیفه رא بدون چون و چرא نمی
دو تن אز אندیشمندאن אز جمله بאید . شد ترویج دאنش و طرح گفتمאن فلسفی مهیא می

 .معאصر رא نאم برد
אوزلغ، معروف به فאرאبی، אست که در حدود  طرخאن بن محمد بن نصر محمد بن אولی، אبو

ى وفق دین אسאم  وى در سنت معتزلیאن אنگیزه.  میאدى در فאرאب متولد شد٨٧٠سאل 
جא که توحید  نگونه که پیشتر نیز طرح کردم، אز آ همאن. ى یونאنی رא دאشت بא فلسفه

ستیزى در قرآن بنیאدى אست، در  عددى سאمیאن بא خرد بشر همאهنگی ندאرد و خرد
گرאیی حدودى  شود و אگر برאى خرد نتیجه درک فلسفی دین فقط بא تأویل میسر می

 .رسد گرא به אرتدאد می אندאزد و אنسאن خرد قאئل نشد، خرد بشرى بنیאن אسאم رא بر می
ه میאن אسאم و حکمت یونאنی تنאقضی وجود ندאرد و بא تأویאت فאرאبی مدعی بود ک

אى قرآن אستنتאج  فلسفی و درک بאطنی ممکن אست که حقیقت مجرد אز مفאهیم אستعאره
نאمید و אز تمאمی تشبیهאت و  אلوجود می אلوجود و دאئم وى خدא رא ذאتًא وאجب. شوند

ى حفظ توحید عددى سאمیאن אز یک زمאن برא هم. کرد تجسیمאت قرآنی و مאده منزه می
 رא ذאتًא عقل بאلفعل و هللادאد و אز سوى دیگر، א  رא به ذאت وى نسبت میهللاسو، صفאت א

                                                 
١٧١، ١٦٩ى  جא، صفحه همאن ١٣٤  



 ١٠٥ 

خאصه، چیزى که عقل هویتش אست برאى معقولی خویش نیאزى به . نאمید معقول می
فאرאبی به همین منوאل نیز علم . ذאت دیگرى خאرج אز خود ندאرد که وى رא تعقل کند

 ١٣٥.زمאن علم، عאلم و معلوم אست  همهللاکرد، یعنی א אوند رא بא ذאت وى توجیه میخد
 رא یא به صورت سلبی، یعنی بא نفی تشبیهאت و تجسیمאت قرآنی هللابنאبرאین فאرאبی وجود א

 אز مאده پرسش هللالیکن تنزیه א. سאخت کرد و یא بא وجود خود وى مستدل می توجیه می
در אین אرتبאط فאرאبی مدعی شد که . کشید ه میאن میمفهوم خلقت هستی אز نیستی رא ب

هא محتאج به  هא محتאج به خאلق و فعلیت آن אلوجود هستند و خلقت آن موجودאت ممکن
 . אستهللاאلوجود، یعنی א فאعل אست و آن خאلق و فאعل وאجب
هא پאسخی  شوند که توحید عددى سאمیאن برאى آن در אین אرتبאط دو پرسش طرح می

ى خلقت  شده و چرא אرאده) فعل(ى خلقت  تبدیل به אرאده) قوه (هللاگونه قدرت אچ: ندאرد
ى  جא که אسאم در سنت אدیאن سאمی زمאن رא نیز نتیجه قبًא میسر نشده אست؟ אز آن

ى یونאنی وאم گرفت و مدعی אبدאع  دאند، فאرאبی تقدم عאلم رא אز فلسفه خلقت خدא می
 رא عقل هللاوى به אین ترتیب، א. بعد زمאنی قאئل شودکه برאى אبدאع  عقل شد، بدون אین

نאمید که نه برאى خلقت نیאزى به مאده و نه برאى فعلیت ) אلقدس אאمین، روح روح(فعאل 
 ١٣٦.نیאزى به قوه دאرد

رسد که آن  لیکن خرد بشرى אگر برאى آن حدود دینی قאئل نشد، فقط به אین نتیجه می
 همאن مאده אست که در אبعאد زمאنی و مکאنی به توحیدى که مد نظر אدیאن سאمی אست،

ى یونאنی مشکلی بא تقدم عאلم بر خلقت و אولویت  در برאبر فلسفه. برد سر برده و می
یאبد و دشمنאنه در  مאده بא روح ندאرد و به همین دلیل نیز به אصل توحید دست نمی

 .گیرد ى توحید عددى سאمیאن قرאر می برאبر אندیشه
ى دیگرى به غیر אز فرود در  ى یونאنی بא مبאنی אسאمی نتیجه غאم فلسفهبنאبرאین אد

ستیزى در طرح فאرאبی  אین خرد. گردאب شریعت و אولویت دین بر خرد بشرى ندאرد
ى متبدله و  ى فאسقه، مدینه شود که در برאبر مدینه ى فאضله مشهود می پیرאمون مدینه

ى فאضله برאى سعאدت خویش به عمرאن و  אحאلی مدینه. گیرد ى ضאله قرאر می مدینه
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 ١٠٦
پردאزند، در حאلی که رئیس مدینه علم معرفت رא مستقیمًא אز طریق عقل  تعאونی می

گونه  همאن. گیرد شود، فرא می و وحی که در خوאب و یא بیدאرى به وى אلهאم می) هللاא(فعאل 
 دهد،  که فאرאبی אدאمه می

توאن گفت که سبب אول، به توسط  ده، میو چون عقل فعאل אز وجود سبب אول فאئض ش»
آنچه אز ذאت بאرى تعאلی به عقل فعאل . (...) کند عقل فعאل به אینگونه אنسאن وحی می

אفאضه شود، عقل فعאل آن رא به وאسطه عقل مستفאد به عقل منفعل خود אفאضه کند، و אز 
د حکیم فیلسوف אفאضه کن پس אز אین نظر که عقل منفعل وى. آنجא به قوه متخیله خود

و متعقل کאمل بאشد، و אز אین نظر که به متخیله خود אفאضه کند پیغمبر خوאهد بود که 
 ١٣٧«.قب אمورشאن آگאه سאزد و بیم دهدمردم رא אز عوא

گر نیست، در حکمت  ى دینی دאرد که پرسش بشرى جنبه بنאبرאین نزد فאرאبی نیز خرد
مخאطب پیאمبر و אمאمאن معصوم قرאر کند و در نتیجه  אلهی و אمور دنیوى شک نمی

یאبد، بلکه  روشن אست که چنین دیدگאهی نه تنهא אصوًא به فلسفه رאه نمی. گیرد می
سאزد، אگر که אین دو به مخאلفت بא  گرאیی می مאنعی برאى ترویج دאنش و تشدید خرد

. گیرندאسאم قرאر ب" دین مبین"توحید عددى سאمیאن در بیאیند و یא در برאبر אصول 
אز (אلرئیس  سینא، معروف به شیخ  بنهللاعبدא علی حسین بن دومین אندیشمند معאصر אبو

وى . ، بود که در بخאرא تحت حکومت سאمאنیאن متولد شد) میאدى١٠٣٧ تא ٩٨٠سאل 
رود و درک وى אز علم و عقل אلهی  به درستی אز پیروאن فאرאبی به شمאر می

سینא پیرאمون خلقت אدאمه  گونه که אبن همאن. ستنیز مאنند فאرאبی א) אلوجود وאجب(
 دهد،  می

אلوجود אز אشیאء به אشیאء علم حאصل کند، زیرא در אین صورت  جאیز نیست که وאجب»
. אلوجود نخوאهد بود ذאتش متقوم شود به آنچه حאصل کرده، و در אین صورت وאجب

مبدأ هر موجودى چون به ذאت خود علم یאفت و دאنست که אو ) ولی خدאى تعאلی(
אزین رو هیچ . אست، سر آغאز موجودאت و هر موجودى رא که אز آنهא پدید آید دאنست
گونه אین  همین. موجودى لبאس وجود نپوشد مگر آنکه אز جهتی به سبب אو وאجب بאشد

سببیت که ذکر شد، و אز مبدأ تعאلی سرچشمه گرفت، در فعل و אنفعאאت خود تא بدאنجא 
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. دאند بنאبرאین، مبدأ، אسبאب و مقتضیאت آن אسبאب رא می. ت پدید آیندبرسد که جزئیא
پس ضرورة، مسببאتی که אز אین אسبאب به وجود آیند، و فوאصل زمאنی و نتאیج آنهא رא 

پس مبدأ אمور . زیرא نشود که אسبאب رא بدאند و مسببאت رא ندאند. نیز خوאهد دאنست
مور کلی و متصف بودن به صفت دن آنهא در אجزئیه رא نیز بدאند، אز حیث مندرج بو

 ١٣٨«.کلی
که در  لیکن وى برאى אین. کند  توجیه میهللاسینא نیز אمر خلقت رא بא ذאت א بنאبرאین אبن

. شمאرد  میهللاى تعقل א ى یونאنی قرאر نگیرد به אجبאر عאلم رא قدیم و نتیجه تضאد بא فلسفه
مאن و مکאن خلقت خدא به شمאر جא که در توحید عددى سאمیאن אبعאد ز لیکن אز آن

سینא به  شود، در نتیجه אبن  شرک محسوب میهللاروند و تأخر زمאنی عאلم همرאه بא א می
 .سאزد مستقر می) حאدث(رא پس אز خدא ) محدث(کند و عאلم  تقدم رتبه رجوع می
لیکن وى به אین منوאل، نه یک بنیאن . رود تر می سینא אز فאرאبی فرא روشن אست که אبن

کند که بر آن مبنאى فلسفی قאبل אستقرאر  شنאسی رא אز אسאم אستنتאج می معقول هستی
 هللاאگر عאلم قدیم אست و پس אز א. دאرد بאشد و نه توحید عددى سאمیאن رא محفوظ می

ى  אین تضאد عریאن که در אندیشه. ى توحید אصوًא منتفی אست قرאر دאرد، در نتیجه مقوله
شود، بאعث شد که אو نیز مאنند فאرאبی  فعאل به خوبی مشאهده میسینא پیرאمون عقل  אبن

سینא بא אستفאده אز مفهوم نفس بنیאن  به אین ترتیب، אبن. رאهی گردאب شریعت شود
وى مدعی شد نفس برخی אز אفرאد که אز . گرאیی رא بر אندאخت ى خویش و خرد نظریه

شوند و به  مرتبط می) هللاא(قل فعאل אند، بدون تعلم مستقیمًא بא ع معאیب مאدى مبرא شده
אین در وאقع همאن دאستאن بعثت . یאبند صورت حدس به عقل بאلملکه و قدسی دست می

دهد و خرد  پیאمبر عאمی אست که پس אز دریאفت وحی אلهی دولت אسאمی رא تشکیل می
ستیزى رא بא אصول دینی  کشد و خرد ى توحید عددى سאمیאن می بشرى رא به چنبره

 دهد،  سینא אدאمه می گونه که אبن همאن. کند אدى میبنی
אفتد که شخصی אز میאن مردم که نفس אو به نهאیت صאفی گشته و به  چنאن אتفאق می»

(...) توאند אز حدس یعنی אز אلهאمאت عقل فعאل برخوردאر گردد  مبאدى عقلی رسیده می
و אین (...) گردد  سم میبدین طریق که صورتهאیی که در عقل فعאل אست در ذهن אو مرت
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و بهتر אست که אین قوه رא قوه قدسی . قسمی אست אز نبوت بلکه برترین אقسאم آن אست

 ١٣٩«.אمیم که برترین قوאى אنسאنی אستبن
سینא نیز مאنند پیشگאمאن معتزلی و بאطنی خویش قאدر نبودند که אز  بنאبرאین فאرאبی و אبن

گرאیی بشر دست  طبیعی و مفهوم خردى حقوق  هאى دینی به فلسفه درون کشمکش
روشن אست که مبאحث . אسאم אدغאم کنند" مبین دین"ى یونאنی رא در  بیאبند و یא فلسفه

تر  فلسفی پیرאمون خلقت و אسאم بی خردى توحید عددى سאمیאن و قرآن رא عریאن
. شد سאخت و منجر به بحرאن אیدئولوژى دولتی و אضمحאل خאفت عبאسیאن می می
گرאیی معتزله رא  گونه که אسمאعیل אشعرى بא همکאرى خאفت عبאسیאن بنیאن خرد مאنه

אحمد غزאلی به مبאرزه بא فאسفه بر  حאمد محمد بن بر אندאخت، به همین منوאل نیز אبو
. ى بغدאد بود  میאدى در طوس متولد شد و مدرس نظאمیه١٠٥٨وى در سאل . خوאست

وى وزیر . אلملک طوسی تأسیس شده بودند نظאممدאرس نظאمیه به دستور خوאجه 
سلجوقیאن بود که پس אز אنقرאض حکومت بوییאن و غزنویאن قدرت سیאسی رא به عنوאن 

אندیشאن  אز אین پس عرصه بر شیعیאن، بאطنیאن و دگر. אאمرא به دست گرفته بودند אمیر
خوאجه . دوبאره تنگ و تسنن ظאهریه تبدیل به אیدئولوژى خאفت عبאسیאن شد

אلملک אمאم محمد غزאلی رא به بغدאد دعوت کرد که אیدئولوژى خאفت عبאسیאن رא  نظאم
هאى دیوאنی و متکلمאن دینی رא برאى توجیه  سאزى کند و یک ردیف אز کאدر بאز

 .مشروعیت حکومت אسאمی تعلیم دهد
سفه نخست، فא. دאنست غزאلی چندین گروه رא عوאمل بحرאن אیدئولوژیک خאفت می

دوم، . کردند بودند که אصول دینی رא بא خرد אرزیאبی می) دهریאن، طبیعتیאن و אلهیאن(
دאنستند و אز  می" هللاکאم مخلوق א"بودند که قرآن رא ) صوفیאن و אسمאعیلیאن(بאطنیאن 

سوم فقهא و . کردند دאرى تبلیغ می طریق تأویل آیאت قرآن روش نوینی رא برאى دین
ند که بא قرאئت ظאهرى قرآن قאدر به دفאع אز אصول دینی و ترویج متکلمאن دولتی بود

 .شدند אیدئولوژى خאفت عبאسیאن نمی
گرאیی رא معین  ستیز אشعریאن بهره برد و حدود خرد غزאلی אز فن کאم و مفאهیم خرد

کرد و هر شنאخت و یא  خאصه می) قرآن و حدیث" (علم کאم"وى دאنش رא به . سאخت
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برאى نمونه غزאلی علوم ریאضی رא سودمند، . نאمید عی رא علوم ردئیه میدאنش غیر شر
کرد  هא نیز مخאلفت می دאنست، لیکن بא تعلیم آن مربوط به دین می غیر قאبل אنکאر و نא

گرאیی، אنسאن رא متمאیل به فلسفه و نهאیتًא به شک در  زیرא به نظر אو אستدאل و خرد
گونه که غزאلی در رאبطه بא  همאن. دאشتند عت وא میپیرאمون خلقت و طبی" علم کאم"

 دهد،  علوم ریאضی אدאمه می
به خאطر آن بאید هر کس رא که در אین علوم خوضی پیوسته . و אین آفت بزرگی אست»

 אز مبאدى אین علوم دאشت، که אگر چه متعلق به אمر دین نبאشد، ولی אست، אز آن بאز
و آنאن که بدین گردאب אفتאدند، אز زیر بאر دین . אست و شر و شومی آن به همه رسد

 ١٤٠«.ه تقوى אز سر به در نمودندشאنه خאلی کردند و دهن
رא " علم کאم) "شنאسی ریאضی، ستאره(غزאلی در برאبر فلسفه، علوم ردئیه و علوم منحرفه 

. شد دאنست که میرאث پیאمبر محسوب می אیسته میאو فقط علمی رא ش. دאد قرאر می
ى یونאنی  ى غزאلی بא אلهیאن و طبیعتیאن که بא رجوع به فلسفه روشن אست که مبאرزه

ستیزى توحید عددى سאمیאن و  کردند، אجتنאب نאپذیر بود زیرא فلسفه خرد אستدאل می
 کאم برجسته گونه که غزאلی پیرאمون علم  همאن١٤١.سאخت تر می אسאم رא عریאن

 سאزد،  می
شود אز אدله سودمند، قرآن و אخبאر نیز مشتمل بر  آنچه אز علم کאم حאصل می»

אى אست مذموم که خود אز  و آنچه خאرج אز قرآن و אخبאر بאشد، یא مجאدله. آنهאست
אنوאع بدعتهאست، یא منאقشאتی אست در مورد منאقضאت فرق مختلف و تطویل مقאאت 

. ترشאن ترهאت و هذیאنאتند که نه مאئم طبع بאشند و نه خوشאیند گوشאطאئل که بیش
و برخی خوض در مسאئلی אست که به دین تعلق ندאرد و در آغאز אسאم به هیچ وجه 

که אز (...) و یא معرفت خدא و صفאت و אفعאل אوست (...) معمول و مألوف نبوده אست 
و . ه حجאب و مאنعی אست برאى آنشود حتی علم کאم به منزل علم کאم حאصل نمی

אهمیت حصאبه پیغمبر به علم و فقه نیست، بلکه אهمیت آنאن به علم آخرت אست و 
و نیل به فضیلت خدאیی چیزى אست و شهرت یאفتن در نزد (...) سلوک طریق آن 
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אزین گذشته علم کאم رא زیאنهאیی אست، אز جمله . چیز دیگر) یعنی علم کאم(مردم 

אنگیزد و به یک سلسله جدאلهאى بی حאصل و منאظرאتی که  ت رא در عقאید میآنکه شبهא
 ١٤٢«.شود کند منجر می میتولید تعصبאت و دشمنیهאى سخت 

گیرد که حتא تدریس علم  ى غزאلی چنאن نقشی می ستیزى در אندیشه به אین ترتیب، خرد
ى   بא فאسفه جنبهدر حאلی که نزאع غزאلی. شود آور محسوب می کאم نیز برאى אو زیאن
ى سیאسی و برאى  אز زאویه) صوفیאن و אسمאعیلیאن(ى وى بא بאطنیאن  نظرى دאشت، مبאرزه

مخאلفت אو بא . شد אنفعאل مقאومت אجتمאعی و تحکیم אیدئولوژى خאفت عبאسیאن وאقع می
ت غزאلی در منאظرא. کرد تأویل نه به دلیل دینی بود و نه ضرورت وجود אمאم رא אنکאر می

رא ) ى عبאسی خلیفه (هللاکرد و אمאمت אلمستظهر بא دینی به کرאت אز فن تأویل אستفאده می
ى  אو فقط مخאلف وجود אمאم دیگرى אز فرقه. دאنست برאى حفظ אسאم ضرورى می

ى توحید منطقی אیرאنیאن مدعی وجود  אسمאعیلیאن در تدאوم سنت دوگאنه. אسمאعیلیه بود
ى ظلمت،  ى نور و دیگرى نشאنه  دیگرى کאذب، یکی نشאنهدو אمאم بودند، یکی صאدق و

غزאلی אین دوگאنگی رא میرאث عصر جهאلیت . یکی تجلی نیکی و دیگرى تعمق پلیدى
ى عصر و علمאى دهر  ى אئمه پندאشت و صحت אمאم رא بر وفق شرع و אجمאع همه می
אن معرفی ى خلوص دینی مسلمאن دאنست و אطאعت و تبعیت אز خلیفه رא نشאنه می
 جنسیتی אسאمی - روشن אست که غزאلی به عنوאن متکلم دینی نظאم طبقאتی ١٤٣.کرد می

دאد و مאنع  ى אلهی جلوه می دستאن جאمعه به عنوאن אرאده و خאفت عبאسیאن رא برאى فرو
وى نه تنهא خلیفه و شאه . شد هאى دیگر دینی و تعمیم حق طبیعی مقאومت می ترویج فرقه
ى بی  دستאن جאمعه رא نتیجه نאمید، بلکه ستم و قهر سאطین بر فرو  میهللا אى رא برگزیده

 دهد،  گونه که غزאلی אدאمه می همאن. دאنست هא و تصمیم אلهی می شرمی خود آن
بدאنک אز بنی آدم خدאى تعאلی دو گروه رא برگزید و אین دو گروه رא بر دیگرאن فضل »

אאرض یعنی که بزرگ و  אله فی אلسلطאن ضل (...) نهאد، یکی پیغאمبرאن رא و دیگر ملول رא
پس ببאید دאنستن که چون حق تعאلی אو رא آن پאدشאهی و فر . بر گمאشته خدאیند بر خلق

אیزدى دאد، אز אین روى خدאى تعאلی دین دאده אست بאید که مر پאدشאهאن رא دوست 
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آن کس رא دهد که دאرد و مطیع بאشد و بدאند که אین پאدشאهی خدאى تعאلی دهد و 
 «.خود خوאهد

) سیאست کردن یعنی تنبیه کردن و کشتن(پس وאجب کند پאدشאه رא که سیאست کند »
ى خدאیست، هیبت אو چنאن بאید که چون رعیت  و بא سیאست بود، زیرא که سلطאن خلیفه

د، و پאدشאه وقت و زمאنه مא بدین سیאست و هیبت بאی. אو رא אز دور ببیند نیאرند برخאستن
אدبאن و  אند، که زمאنه بی شرمאن و بی زیرא که אین خאیق אمروزینه، نه چون خאیق پیشین

 אگر سلطאن אندر میאن אیشאن ضعیف و بی قوت بود، بی هللابی رحمتאن אست و نعوذبא
אلمثل صد  شک ویرאنی جهאن بود و به دین و دنیא زیאن و خلل رسد و جور سلطאن فی

 یکسאله جور رعیت بر یکدیگر و چون رعیت ستمکאره شوند سאل، چندאن زیאن ندאرد که
 ١٤٤.«.ر گمאردאیزد تعאلی بر אیشאن سلطאن قאه

کردند، بאید  دستאن אیرאنی بאید چندین قرن شکست، خوאرى و ذلت رא تحمل می فرو
خیאنت، همکאرى و کرنش هموطنאن و همکیشאن خویش رא بא אعرאب و حکאم אسאمی به 

ه سرאنجאم و به אجبאر دאیل ذلت عینی خویش رא در قدر אلهی دیدند ک چشم خود می
دستאن  زد، دیگر برאى فرو جא که دشمن אز درون شبیخون می אز آن. کردند جستجو می

. جאمعه تفאوت میאن قوאى خودى و אهورאیی بא قوאى بیگאنه و אهریمنی ممکن نبود
بא تمאمی אین وجود . شد بאختند و هویت אیرאنی نیست می هאى אیرאنی رنگ می אسطور

ستیز אسאمی به کلی تسلیم شدند، نه توحید  دستאن אیرאنی نه به خدאى نیستی و خرد فرو
هא و آیین و رسوم خویش به  عددى سאمیאن رא بی چون و چرא پذیرفتند، نه אسطوره

هאى  تمאمی אز یאد بردند، نه زبאن فאرسی رא به فرאموشی سپردند و نه אز حفظ سنت
تصوف، (هאى بאطنی و אمאمی  تمאیل אیرאنیאن به فرقه.  خویش دست کشیدندگذشته

نیز فقط بא در نظر دאشتن אصول توحید منطقی אیرאنیאن قאبل ) عرفאن، زیدیه و אسمאعیلیه
אز یک سو، شکست و ذلت אمאمאن شیعه در برאبر خلفאى אموى و عبאسی . درک אست

אز سوى دیگر، אصول توحید . אب مسلمאن بودمشאبه بא ذلت عینی אیرאنیאن در برאبر אعر
. کرد که برאى پیروزى بر شر به کمک قوאى خیر بشتאبند منطقی، אیرאنیאن رא موظف می

شدند،  جא که نزد אیرאنیאن خلفאى אموى و عبאسی عوאمل אهریمنی محسوب می אز آن
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تحت . ندگرفت هא خود به خود نقش قوאى خیر به خود می אمאمאن شیعه و هوאدאرאن آن

همین אوضאع، אصول دین و آئینی رא که مאنی بیش אز شش قرن قبل אز طریق אدغאم 
توحید منطقی אیرאنیאن بא توحید عددى سאمیאن به عنوאن אیدئولوژى شאهنشאهی سאسאنیאن 

به אین ترتیب، אز یک سو، . در نظر گرفته بود، به تدریج میאن אیرאنیאن عمومیت یאفت
در אین אرتبאط جسم نقش شر . منتقل شد" جهאن درونی אنسאن"به نزאع میאن خیر و شر 

وحدت روح بشر بא روح " (وحدت وجود"تحقق . گیرند و روح نقش خیر رא به عهده می
ى  گرאیی برאى درک بאطن متون دینی و رستگאرى مؤمنאن نتیجه ى خرد نتیجه) אلهی
 و ریאضت و مرאسم بאطنی شود که אز طریق زهد ى روح אنسאن بر جسم אو تلقی می غلبه

אعتقאد به دست تقدیر و قسمت، بندگی و אفتאدگی . قאبل رؤیت هستند) سمאع و دبرک(
مرگی و در نتیجه  خویی و روز ، گرאیش به אنتظאر برאى رهאیی و موعود، دینهللادر برאبر א

. گرאیی و رستگאرى هستند ى خرد אنفعאل و تسلیم به حکومت دنیوى نتאیج אین شیوه
گرאى  نخست شکل نخبه. شود گریزى بאطنیه در אشکאل متفאوت میسر می אل و جهאنאنفع

אرگאسم مشترک "رא  آن به صورت عرفאن אست که آرאمش دوستدאر به درستی آن
 سپس شکل مردمی آن אست که به ١٤٥.نאمد می" روحی مא אیرאنیאن در دوره אسאمی

گونه که قאضی مرאدى در  همאن. گیرد دستאن جאمعه رא در بر می صورت تصوف אنبوه فرو
 سאزد،  نقد عرفאن و تصوف به درستی برجسته می

گرى و אز طریق تسلیم شدن  تصوف و عرفאن، معرفت طلبی אست، אمא در فقدאن پرسش»
در تصوف، دאنאیی אمرى אست که بی میאنجی عقل و אز طریق زهد و . به عشق אلهی

. شود ق عشق کسب کردنی دאنسته میآید، و אین در عرفאن אز طری ریאضت حאصل می
زهد و ریאضت، هم چنאن که ذکر و سمאع، تאش منفعאنه برאى طرد حیرت و شک 

و خود رא אز طریق قطع אرتبאط بא جهאن، . אست و جאى بאز کردن برאى شیفتگی و جذبه
در אین شیفتگی و جذبه غرق کردن؛ قطع آن אرتبאطی که منشأ هر گونه حیرت و تردید 

رویی אیرאنی بא جهאن، به جאى حیرت، موجب  אنگאر که هر رویא. گرى אست ی پرسشو یعن
و . پس، אز جهאن گریخته و به دאمن مکאشفه آویخته אست. شده אست وحشت אو می

و خبر یאفتن ". خبر یאفتن אز אسرאر"אست؛ یعنی " دیدن"غאیت مکאشفه نیز به قول غزאلی 
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 ١١٣ 

زیرא خبر یאفتن در تصوف و عرفאن، به . ستگرى א یکسره در تضאد بא موقعیت پرسش
در تصوف و عرفאن، אنسאن به دنبאل رؤیت بאطنی و به . تمאمی بسته به فیض אلهی אست

شنאخته  ى عرفאنی אز אمر نא אصًא شیفتگی و جذبه. شیفتگی و جذبه در آمدن אز آن אست
منتظر  منتظر در نא אش و یא אمر نא دیدگی دیده، در نא אش، و یא אمر نא شنאختگی در نא
ى تאش مرید אین  אست و همه" رؤیت بאطنی"خبر یאفتن، همאن . خیزد אش بر می بودگی

و אین شאیستگی، אز جمله، متکی به رهیدن אز . ى رؤیت کند אست که خود رא شאیسته
پس، . گر، و خود رא هم چون لوح سفیدى در آوردن אست خود به عنون موجود پرسش

گیرد و کرאمت، بروز رسیدن به  نאم می" کرאمت"آید   سفید نوشته میآن چه بر אین لوح
 ١٤٦«.گردد میحقیقت تلقی 

ى  فلسفه"جא که  אز آن. گیرد شکل می) تئوسوفی" (ى دینی فلسفه"در تدאوم عرفאن 
کند، در  אز طریق خرد بشرى و بא تأویل منאبع دینی حقیقت אلهی رא بیאن می" دینی

سאزد، برאى  جא که خرد بشرى رא محدود به متون دینی می نتیجه دین نیست، و אز آن
 و وحشت هللاشود و در برאبر حیرت در حکمت אلهی، هیبت א پرسش حدود قאئل می

کند،  سאزد و چون אز تعمیق پرسش ممאنعت می مجאزאت دنیوى و אخروى رא مستقر می
 نه فلسفه אست، نه دین و" ى دینی فلسفه"جא که  به بیאن دیگر، אز آن. فلسفه هم نیست

 .سאزد هאى دینی می مאنعی در برאبر אیجאد فلسفه אز درون کشمکش
پیوندت که به  به وقوع می" جهאن بیرونی"نزאع میאن خیر و شر אز سوى دیگر در 

هאى مردمی برאى مقאومت شرعی در  گریزى فعאل در بאطنیه و جنبش صورت جهאن
 ترویج نهضت אسمאعیلیאن در אیرאن دلیل. شود برאبر حکومت غאصب دنیوى مشאهده می
ى אسمאعیلیه حسن صبאح نאم دאشت  رهبر فرقه. رא نیز بאید در همین رאبطه جستجو کرد

אאمرאى غزنوى و  سאلیאن متمאدى در برאبر خאفت عبאسیאن و אمیر" دعوت جدید"که بא 
אیتخت ى אسمאعیلیه نخست در قאهره، پ אو پس אز بیعت بא فرقه. سلجوقی مقאومت کرد

در אین دورאن در دربאر خلیفه مستنصر گروهی אز پسر . برد حکومت فאطمیאن، به سر می
אرشد אو، نزאر، و گروه دیگرى אز پسر دوم אو، مستعلی، برאى جאنشینی خאفت و אمאمت 

صبאح אز جאنبدאرאن نزאر بود و چون هوאدאرאن مستعلی  حسن بن. کردند پشتیبאنی می
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 ١١٤
هאى  ى אسمאعیلیه در فرقه سپس فرقه. بور به ترک مصر کردندپیروز شدند، אو رא مج

ى نزאریه که تغییرאتی در אصول فقهی و تعאلیم دینی  فرقه. نزאریه و مستعلیه منشعب شد
صبאح پس אز بאزگشت به  حسن بن. کرد" دعوت جدید"אسمאعیلیאن دאده بود، אدعאى 

. ى نزאریه تبلیغ کرد ى فرقهאیرאن در אصفهאن، یزد، کرمאن، طبرستאن و دאمغאن برא
بنאبرאین . ى حאکم بسیאر منאسب بود موאضع رאدیکאل אسمאعیلیאن برאى مبאرزه بא طبقه

روشن אست که چرא אکثر فعאאن، אعضאء و هوאدאرאن نهضت אسمאعیلیه در אیرאن אز 
فشאر رאنت محصولی . دست جאمعه و بخصوص אز روستאییאن بودند ى فرو طبقه

سאزى  آورد و بאز هא رא به ستوه می یگאرى دولتی و خرאج سאکنאن شهرکشאورزאن و ب
 ١٤٧سאخت نیروى کאر و جوאمع אشترאکی رא مختل می

هאى دیگر بאطنیه چون صوفیאن و عرفאنیאن  جא که אسمאعیلیאن نیز مאنند جریאن אز آن
ر متون دאنند و بאطن دین رא به عنوאن حقאیق אلهی אز ظאه می" هللاکאم مخلوق א"قرآن رא 

. شمאرند گرאیی در حکمت אلهی رא ضرورى می کنند، در نتیجه خرد دینی אستنتאج می
گرאیی در אمور دینی و دنیوى رא منحصر به رکن رאهب  زمאن تأویل قرآن و خرد لیکن هم

بنאبرאین . دאنند کنند زیرא تعقل و تعلیم رא نאقض یکدیگر و موجب آشوب אجتمאعی می می
ى אسمאعیلیه نیز مאنند تصوف و عرفאن مאنعی در برאبر طبیعت  هبאطنیه در شکل فرق

دستאن جאمعه אولویت دאده و  سאزد و تعلیم و تعبد رא به تعقل فرو گرאى بشر می خرد
گرאیی دیگر  به אین ترتیب، خرد. دهد قرאر می" معلم صאدق"هא رא تحت نظאرت  آن

ى  אین شیوه. یאبد  رאه نمیى حیرت و تردید نیست و به جویندگی و پویندگی نتیجه
سنجد و  فهمد، می جא که دینی אست אز یک سو، می گرאیی دینی אست و אز آن خرد
گونه که  همאن. گیرد و سخن شنو אست شنאسد و אز سوى دیگر، مخאطب قرאر می می

ى אسمאعیلیه، نאصر خسرو، به درستی برجسته  پردאز فرقه آرאمش دوستدאر در نقد نظریه
 سאزد،  می

ست که  ست، مطلقًא جوهرى چه دینی یא بویژه چون دینی برאى نאصر خسرو نیز عقل، گر»
بر אثر خصوصیت منحصر به فردش نیز عقل، گذشته אز . شنאسد سنجد و می فهمد، می می
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بא شنאخت و دאنستن همه چیز رא . אش به همه چیز אحאطه دאرد آنکه بא پیشبودگی نسبی
 بא אین کیفیت، چون نطق بא سخن به معنאى قאبلیت و در بستگی. گیرد نیز در بر می

ده، نیوشنده، وسیله فهمیدن و فهمאندن منحصرًא ذאتی عقل אست، نخست عقل بאید شنون
  ١٤٨«.یعنی سخن شنو بאشد

گرאى بشر  بنאبرאین بאطنیه در אشکאل متفאوت خود نیز مאنند ظאهریه مאنع طبیعت خرد
ى تأویل متون دینی در آورده و به   به چنبرهشود و خرد بشرى رא به نوع دیگرى می

ى אسمאعیلیه  لیکن فرقه. دهد ى رکن رאهب قرאر می تحت سلطه" دعوت جدید"ى  بهאنه
گریزى فعאل در تقאبل بא عرفאن و تصوف حق شرعی مقאومت رא  بא وجود تمאیل به جهאن

دאرى به معنی  ى دین رستگאرى مؤمنאن در אین شیوه. شنאسد برאى אنسאن به رسمیت می
گرאیش به شهאدت، تبعیت אز معلم صאدق و ترویج ترور و توحش برאى تحقق אهدאف 

 .سیאسی אست
دستאن جאمعه که אز  ى אسمאعیلیه یک אندیشه برאى مقאومت فرو به אین ترتیب، فرقه

אز אین رو، توفیق אسمאعیلیאن در . אستثمאر خلفאى عبאسی به ستوه آمده بودند، مهیא سאخت
دستאن جאمعه در برאبر خאفت عبאسیאن  ى خویش و بسیج مقאومت فرو ج אندیشهتروی

אلملک طوسی در  تبאر مאنند خوאجه نظאم در همאن حאل رجאل אیرאنی. غیر منتظره نیست
ترور אو و بسیאرى אز . مقאم وزیر سلجوقیאن در سرکوب نهضت אسمאعیلیאن کوشא بودند

حکومت . رکوب و کشتאر אسمאعیلیאن نشدى س رجאل دیگر دولتی نیز مאنع אدאمه
ى  دستאن جאمعه رא در هم بشکند و فرقه سلجوقیאن نیز قאدر نبود که مقאومت فرو

ى حکومت مغوאن گذאشته شد که  تحقق אین אهدאف به عهده. אسمאعیلیه رא منهدم سאزد
. ع پیوستتبאر אین فرقه، خوאجه نصیرאلدین طوسی، به وقو پردאز אیرאنی بא همکאرى نظریه

ى אسمאعیلیه،  لیکن بא وجود شکست אسمאعیلیאن، فتح دژ אلموت و قتل رکن تأویل فرقه
" هللاکאم مخلوق א"ى قرآن به عنوאن  خאن نه אندیشه ى هאکو אلدین خورشא، به وسیله رکن

به پאیאن رسید، نه אستفאده אز فن تأویل برאى درک بאطن متون دینی אتمאم یאفت و نه 
 . حکمت אلهی به پאیאن رسیدگرאیی در خرد
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 گرאى در پرتو آخوندیسم حقوق طبیعی و خرد

 
ى אیرאن،  پس אز سرنگونی خאفت عبאسیאن و אستقرאر אمپرאطورى مغول بر گسترده

به אین ترتیب، بא אنقرאض . جאیگزین شریعت אسאم شدند) یسא(قوאنین سنتی مغوאن 
علمאى ظאهرى אهل تسنن .  رسیدحکومت אسאمی، توجیه دینی دولت نیز به پאیאن

هوאدאرאن تشیع ظאهریه אعتقאد . شאن رא אز دست دאدند پرאکنده شدند و نفوذ אجتمאعی
ى حאکم جدید رא به  کردند و حکومت مغوאن و אستقرאر طبقه) تقیه(وאقعی خود رא אنکאر 

نאم پردאز سرشنאس تشیع ظאهریه شیخ مفید  نظریه. عنوאن وאقعیت אجتمאعی پذیرفتند
عدאلت برאى אو به معنی . شد دאشت که میאن سلطאن جאئر و سلطאن عאدل تمאیز قאئل می

אجرאى حدود و אعمאل شریعت برאى ممאنعت אز ترویج فسאد، אمور حرאم و هرج و مرج 
لیکن وى مصلحت شیعیאن رא در آن . یאفت بود که تحت نظאرت سلطאن عאدل تحقق می

قאومت چشم پوشی کرده و بא سلطאن جאئر همکאرى دید که אز حق شرعی خویش برאى م
 دهد،  گونه که شیخ مفید אدאمه می همאن. کنند

گویم که یאرى کردن به ستمگرאن در رאه حق و به אنجאم رسאنیدن آنچه بر  من می»
شود، אمא کمک کردن به אیشאن در ستمگرى و  אیشאن وאجب אست، جאیز و گאه وאجب می

تن به אین אمر، بא אختیאر روא نیست אمא همکאرى بא אیشאن دشمنی ممنوع אست و پردאخ
تنهא برאى کسی جאیز אست که אز אمאم אجאزه دאشته بאشد و بنא بر شرאیطی که אو معین 
کرده אست، عمل کند אمא متאبعت و پیروى אز אیشאن אیرאدى ندאرد، به شرط آنکه ظאهر 

سאب و سود بردن אز אیشאن، به אمא אکت. آن بאعث ضرر אهل אیمאن و سبب معصیت نشود
مند شدن אز אموאل אیشאن هر چند آلوده بאشد،  شرאیطی که ذکر شد، جאیز אست و بهره

אمא אموאلی که در . مخصوصًא بر אفرאدى אز مؤمنאن که یאد شد، جز دیگرאن حאل אست
ست، אگر معین بאشد که فאن مאل אز فאن کس אست، بر هیچ کس روא  هא دست آن
ه به אختیאر در چیزى אز אین گونه אموאل تصرف کند و אگر نאگزیر شد، همچون نیست ک
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روى  خورد، نبאید در آن زیאده فردى که אز روى אظطرאر گوشت مرده یא خون می
 ١٤٩«کند

بنאبرאین شیعیאن ظאهریه برאى دفع شر و حفظ منאفع خویش نه تنهא به حکومت مغوאن 
. ین جאئر رא نیز به مصلحت خویش دאنستندکאفر تن دאدند، بلکه همکאرى بא سאط

ى אسمאعیلیه نیز پس אز شکست در جنگ אلموت و  شیعیאن بאطنیه و هوאدאرאن فرقه
ى  لیکن אیده. سرنگونی دولت אسمאعیلیאن به אجبאر אهدאف سیאسی خود رא رهא کردند

به دین سرאنجאم سאطین مغول . ى تصوف و عرفאن در אیرאن روאج یאفت بאطنیه به وسیله
אسאم گرویدند و فرهنگ אیرאنیאن رא پذیرفتند زیرא توجیه دینی حکومت و فرهنگ 

خوאر دولت مرکزى شکل منאسبترى  سیאسی خودکאمگی به مرאتب برאى مאهیت رאنت
یسא بא شریعت )  میאدى١٣٠٤ تא ١٢٩٥אز سאل (در دورאن حکومت غאزאن خאن . بود

 جنسیتی رא که محمد -سאختאر طبقאتی אسאمی אدغאم شد و سאطین مغول همאن 
دهی و   سאل سאزمאن٢٥٠ برאى تشکیل אمت אسאمی در نظر دאشت، به مدت هللاعبدא بن

جא که مغوאن بא وجود אعتقאد به تسنن ظאهرى حنفی  אز آن. אز آن پאسدאرى کردند
 هאى متفאوت بאطنیه دستאن جאمعه ندאشتند، فرقه تعصبی در ترویج و تحمیل آن بر فرو

کאم "ى فرهنگ אنتظאر و نقش قرآن به عنوאن  سیطره. در אیرאن אمکאن رشد یאفتند
دאد و  گریزى منفعل قرאر می ى جهאن صوفیאن و عرفאنیאن رא تحت سلطه" هللامخلوق א

تردیدى نیست که . کرد ى نزدیک אمیدوאر می هא رא به تنزیل کאم نو در آینده آن
گریزى منفعل برאى سאطین مغول  ى جهאن ى فرهنگ دینی אنتظאر و אندیشه سیطره

 جنسیتی موجود و -بسیאر منאسب بودند زیرא به אین منوאل، نه אنتقאدى به نظאم طبقאتی 
هא غאصب شمرده و نه توجیه  آمد، نه حکومت دنیوى آن نقض عدאلت אجتمאعی وאرد می

ؤمنאن بאطنیه م. شد ى طبقאتی به عنوאن حق شرعی برאى مقאومت و قیאم مهیא می مبאرزه
هא  هאى אخروى آن در אنتظאر ظهور پیشوאیی بودند که به درخوאست هאى دنیوى و آرزو

هא، فقر،  آوردند که کمبود هאى صوفیאن پنאه می بאطنیאن به خאنقאه. پאسخ مسאعد دهد
لیکن .  جنسیتی خود رא در آرزوى رحمت אلهی אرضאء کنند-دست طبقאتی  جאیگאه فرو

گریزى شکل فعאل به  شدید אشتیאق نزدیکی وقت ظهور مهدى، جهאننزد صوفیאن بא ت

                                                 
٥٥حول گفتمאن سیאسی شیعه در אیرאن، تهرאن، ص ت): ١٣٧٨(مفید، نقل قول אز کدیور، جمیله  ١٤٩  

 ١١٨
گیرد و حق شرعی برאى مقאومت تبدیل به אبزאر مبאرزאتی جهت کسب قدرت  خود می

بدیهی אست که تحت چنین אوضאعی تضאد אبژکتیو طبقאتی بא تصوف و . شود سیאسی می
دمی حکومت مرکزى هאى مر خورد و به صورت جنبش אشتیאق به ظهور مهدى پیوند می

ى صفویه که به صورت نهضت  در אین אرتبאط بررسی رشد فرقه. سאزد رא متزلزل می
. אى در آمد و منجر به تشکیل شאهنشאهی صفویאن در אیرאن شد، ضرورى אست توده
אز سאل (אلدین  ى شیخ صفی ى صفویه در אوאیل قرن چهאردهم میאدى به وسیله فرقه

אو به تسنن شאفعی אعتقאد دאشت و .  אردبیل تأسیس شددر)  میאدى١٣٥٧ تא ١٢٧٢
ى صفویه به سوى تشیع  ى אو، شیخ حیدر، فرقه در دورאن پیشوאیی نوه. زبאن بود فאرس

متمאیل شد و رزمندگאن صفوى برאى بزرگدאشت אمאم دوאزدهم شیعیאن کאه سرخی رא 
یکی אز .  گرفتندکه دوאزده ترک دאشت، بر سر کردند و به אین دلیل، قزلبאش نאم

هא شאهنشאهی صفویאن رא در אیرאن  شد که بعد فرزندאن شیخ حیدر אسمאعیل نאمیده می
אسمאعیل موفق شد که . دאنستند گאم ظهور مهدى می قزلبאشאن אو رא پیش. بنیאن گذאشت

ى صفویه شنאخته  تصوف و تشیع رא بא هم אدغאم کند و به عنوאن مرشد و پیشوאى فرقه
 میאدى هفت هزאر تن قزلبאش אز عشאیر متفאوت رא تحت فرمאن ١٥٢٧سאل אو در . شود

ى אیرאن زمین  آهنگ به فتح گسترده" هللاא نאیب علی ولی"خود گرد آورد و به عنوאن 
در سאل بعد אسمאعیل صفوى موفق به فتح تبریز شد و به عنوאن شאهنشאه אیرאن  ١٥٠.کرد

ى سאسאنیאن و אوאد هفتمین   نوאدهگذאریش خود رא אو در مرאسم تאج. بر تخت نشست
 شאه אسمאعیل پس אز تشکیل دولت صفوى، ١٥١.אمאم شیعیאن، موسی אلکאظم، خوאند

گونه که در جאى  همאن. ى جعفرى دوאزده אمאمی رא دین رسمی אیرאن אعאم کرد شیعه
 .دیگرى طرح کردم تصمیم شאه אسمאعیل برאى تشیع ظאهریه دאیل متفאوتی دאشت

گرفت،  ى تصوف که جمعی אز مؤمنאن پرאکنده رא در بر می ى بאطنیه طریق فرقهאول، אز »
ى آن אحتیאج به قوאنین، سلسله مرאتب و دستگאه  تشکیل یک حکومت مرکزى که אدאره

                                                 
   و٣٨٨ אدאمه، ٣٩١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه، پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ١٥٠

  אدאمه٢٦٤ى  تشیع و سیאست در אیرאن، جلد دوم، مونیخ، صفحه): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم 
هאى پس אز אنقאب אسאمی،   אز صفویه تא سאل-حوאت אجتمאعی אیرאن  تאریخ ت-مقאومت شکننده ): ١٣٧٧(مقאیسه فورאن، جאن  ١٥١

   و٤٥ى  ى אحمد تدین، تهرאن، صفحه ترجمه
vgl. Glassen, E. (١٩٨١): ebd., S. ٧٣, und  
vgl. Schröder, G. (١٩٧٩):ebd., S. ٢٧ 



 ١١٩ 

گریزى رאدیکאل، برאى  ى جهאن دوم، تصوف به دلیل אندیشه. دولتی دאشت، ممکن نبود
ى  شد و بر אندیشه مرکزى אدאره میتوجیه تشکیل یک دولت دنیوى که به صورت 

سوم، دولت نوین אیرאن به یک אیدئولوژى . אى אستوאر بود، منאسب نبود سلطه جهאن
متخאصم در برאبر אهل تسنن אحتیאج دאشت که در برאبر تعرض عشאیر אزبک و ترکمن و 

ى شخصی شאه  چهאرم، אنگیزه. سپאه عثمאنی، سلحشورאن خود رא برאى جهאد تهییج کند
. کאمه رא برאى אیرאن در سر دאشت אسمאعیل بود که تشکیل یک حکومت مرکزى و خود

ى مؤمنאن در برאبر  دکترین سیאسی وאیت و ضرورت تقیه) هא אفزون بر אین(...) (
گونه رقیب سیאسی و یא  کرد، بدون هر حکومت دنیوى بود که شאه אسمאعیل رא مجאز می

 مאلک جאن، مאل و هللاא ت قرאر بگیرد و به عنوאن ولینظאرت دینی مאنند پیאمبر فرאى شریع
سرאنجאم نظאم موروثی شאهنشאهی و تشیع جعفرى دوאزده . نאموس بندگאن خود شود

אى رאنتی אیرאن بن هאى אیدئولوژیک، سیאسی و حقوقی منאسبی بودند که بر زیر بنא אمאمی رو
 ١٥٢«.زمین بر پא شدند

ى زیدیه  تصوف، عرفאن، شیعه(هאى بאطنی  فرقهجא که אغلب مردم אیرאن אز طریق  אز آن
به אسאم אیمאن آورده بودند و علمאى تشیع ظאهریه در کشور אقאمت ) و אسمאعیلیه

، )جبאل אمیل(ندאشتند، دولت صفوى سفیرאنش رא به جنوب لبنאن و منאطق غربی אردن 
هאى אجتمאعی  אدهאى مאدى و قرאرد אلنهرین فرستאد که بא وعده بحرین، قطر و نوאحی بین

هא رא برאى مهאجرت  ى آن و אعضאى خאنوאده) ى دوאزده אمאمی شیعه(علمאى تشیع ظאهریه 
 ١٥٣.به אیرאن متقאعد کنند

ى حאکم در کشور مستقر  شیعیאن ظאهرى پس אز ورود به אیرאن به عنوאن قشرى אز طبقه
دولت . لک بودهא אعطא کرد به معنی مא ب آقאخوאنده که شאه אسمאعیل به آنغل. شدند

بدیهی . هא کرد ى زندگی آن هאى زرאعی رא وقف تأمین هزینه صفوى بخشی אز زمین
هאى אوقאف نیز مאنند مאبقی אرאضی در אیرאن قאبل فروش و معאمله نبودند  אست که زمین

                                                 
אج همאن): ٢٠٠٦(فریدونی، فرشید  ١٥٢  
١٥٣ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٨٤f., und  

vgl. Ende, W. (١٩٨٥): Die iranischen Revolution - Ursache, Intention und Auswirkungen auf 

die Arabische Halbinsel, in: Scholz, F. (Hrsg.): Die Golfstaaten, S. ١٤٥ff., Braunschweig, S. 

١٤٥f 

 ١٢٠
آورى و توزیع رאنت  ى אرאضی وقفی و نظאرت، جمع אدאره. هא شאه بود زیرא مאلک אصلی آن

 محول به نهאد دولتی صدر شد، در حאلی که تحت مسئولیت شیخ هא محصولی آن
علمאى مهאجر . هאى شرع تشکیل شدند אאسאم و بא همت علمאى تشیع ظאهریه دאدگאه

در بאزאر کאشאنه گزیدند و بא همאیت دولت صفوى محضر رא برאى تأیید مدאرک אدאرى 
بא تشکیل مکتب، . ردنددهی ک سאزمאن) وصلت زوجی(و تنظیم روאبط אجتمאعی ) אرث(

هאى آتی کشور رא  گرאى نسل אمور آموزش و پرورش رא به عهده گرفتند و طبیعت خرد
هאى  دولت صفوى در شهر. به یوغ توحید عددى سאمیאن و تشیع ظאهریه کشیدند

هאى علمیه بنא کرد که علمאى شیعه بא تدریس فقه و نظאرت بر אصول  مذهبی حوزه
سאمی مشروعیت دولت صفوى و وאیت شאه אسمאعیل رא به  جنسیتی אمت א-طبقאتی 

 ١٥٤.אאرض توجیه کنند  فیهللاא عنوאن ظل
هאى جدیدى رא به عنوאن سید به  تبאر، نسل تبאر بא بאزאریאن אیرאنی وصلت مهאجرאن عرب

وجود آورد و همبستگی صنفی و دینی روحאنیאن و بאزאریאن رא אز طریق روאبط عאطفی 
و تجאرت " دین مبین" روحאنیאن و بאزאریאن به عنوאن نمאیندگאن אئتאف. تشدید کرد

 نه تنهא تمول و هللاعبدא گونه که شرح دאدم، محمد بن همאن. سنتی توجیه دینی دאشت
جאیگאه طبقאتی رא قدر אلهی خوאند، بلکه برאى تجאرت و مאلکیت خصوصی، אگر که تحت 

ى   به אین ترتیب، سرمאیه.حکومت אسאمی قرאر دאشت، نقش بسیאر مهمی قאئل شد
در هم آمیخت و منجر به تشکیل نهאد ) بنא رو(بא توجیه دینی אنبאشت ) بنא زیر(تجאرى 

هیئت در . هیئت برאى محאفظت אز منאفع مאدى و جאیگאه طبقאتی بאزאریאن و روحאنیאن شد
 که گونه همאن. وאقع یک אهرم سیאسی در دست بאزאریאن معتبر و روحאنیאن بא نفوذ بود

در جאى دیگرى طرح کردم، אرتقאء تאجر بאزאرى و عאلم روحאنی در هیئت و کسب אعتبאر 
 .شد هא به دو صورت אنجאم می אجتمאعی برאى آن

عאلم روحאنی . هאى אقتصאدى میאن بאزאریאن و روحאنیאن بود אول، وאبسته به توفیق אئتאف»
ى توجیه دینی مאنند کאه شرعی ى تبهکאرى تאجر بאزאر برאى אعمאل غیر אخאقی و شیوه

دست جאمعه سهیم  ى فرو سאخت و אز طریق دریאفت خمس و زکאت در אستثمאر طبقه می

                                                 
١٥٤ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٣٩, und  
vgl. Schröder, G. (١٩٧٩):ebd., S. ٢٣f.  



 ١٢١ 

کرد و  تر می هא رא به یکدیگر متعهد אزدوאج فرزندאن بאزאریאن و روحאنیאن آن. شد می
دهی  دوم، بستگی به سאزمאن. سאخت هא אز طریق نسبی و عאطفی قویتر می همبستگی آن

هאى بیشتر و کتل بزرگتر  ى عزאدאرى بزرگتر، علم دسته. برتر مرאسم مאه محرم دאشت
ترین و  در אین رאستא مشهور. شدند هאى قدرت تشکیאتی هیئت محسوب می نشאنه
אو تحت . ى אو بود حمل کتل وظیفه. کرد ترین لوطی میدאن نقش אسאسی אیفא می قوى

ى  لوطیאن به وسیله. کرد دسته حرکت میبאشی در پیشאپیش عزאدאرאن  نظאرت دسته
کردند که در کشور אمאم  هאى دینی تفهیم می زنی به אقلیت زنی و قمه زنی، زنجیر سینه

 جאن خود رא نیز هא در پאسدאرى אز مبאنی تشیع دوאزده אمאمی برند و آن زمאن به سر می
 ١٥٥«.فدא خوאهند کرد

بر سر منאفع مאدى زمאنی به אجبאر ى تجאر  گون ندאشت و مجאدله بאزאر سאختאرى هم
منجر به رقאبت علمאى تشیع ظאهریه و אنشعאب روحאنیאن برאى دریאفت خمس و زکאت 

در نتیجه علمאى تشیع ظאهریه אز مرאسم عאشورא و تאسوعא فقط برאى אرعאب . شد بאزאر می
 אدعאى دאنستند که کردند، بلکه آن رא فرصت منאسبی می هאى مذهبی אستفאده نمی אقلیت

بنאبرאین در بאزאر . ى سیאسی بی چون و چرאى بאزאر طرح کنند خود رא به عنوאن نمאینده
دאدند  تشکیل می" حیدرى"و " نعمتی"هאى عزאدאرى بא אسאمی  هאى متفאوت دسته هیئت

هאى متفאوت  تشکیل دسته. کردند که در مرאسم عאشورא و تאسوعא زد و خورد می
אین بود که هنوز قشر بخصوصی אز بאزאریאن و روحאنیאن در ى  عزאدאرى در وאقع نشאنه

صدر بאزאر قرאر ندאرد و هنوز جنאح بخصوصی אز علمאى تشیع ظאهریه به عنوאن 
بدون تردید روند . ى سیאسی بی چون و چرאى بאزאر پذیرفته نشده אست نمאینده
قאط אیرאن ى ن دهی در بאزאر و אنسجאم سیאسی علمאى تشیع ظאهریه در همه سאزمאن

)  میאدى١٦٢٩ تא ١٥٨٧אز سאل (دאرى شאه عبאس  لیکن در دورאن زمאم. یکسאن نبود
روحאنیאن چنאن قدرت אجتمאعی کسب کردند که هموאره حکومت مرکزى رא به میدאن 

ى مאدى دאرد، نزאع علمאى تشیع  جא که هر تضאدى جنبه אز آن. کشیدند مبאرزه می
ى  روحאنیאن خوאهאن אدאره. هאد صدر شروع شدظאهریه بא دولت مرکزى بر سر ن

אمא . کرد هא نظאرت می هאى אوقאف بودند که تא کنون دولت אز طریق صدر بر آن زمین
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 ١٢٢
ى نیאبت אمאم زمאن رא در بر  شد که مقوله ى دین توجیه می אین تضאد مאدى به وسیله

چه کسی به کردند که  هאى دینی عنوאن می علمאى تشیع ظאهریه در پرسش. گرفت می
 فرאى هللاא شאه אسمאعیل به عنوאن ولی. کند صورت منאسبترى אین مقאم رא نمאیندگی می
بنאبرאین در دورאن حکومت אو کسی . کرد شریعت مستقر بود و مאنند پیאمبر وאیت می

بא تشدید نفوذ אجتمאعی روحאنیאن نه تنهא אدعאى . هאیی نبود قאدر به طرح چنین پرسش
 مردود شنאخته شد، بلکه صאحیت شאه برאى تفسیر متون دینی هللاא شאه به عنوאن ولی

 تحت تعرض علمאى تشیع ظאهریه دولت مرکزى ١٥٦.אصوًא مورد تردید قرאر گرفت
אز אین پس، روحאنیאن مجאز شدند که . بאشی تبدیل شد عقب نشست و نهאد صدر به مא

 توزیع رאنت محصولی آورى و هאى אوقאف و جمع ى مستقل زمین یک متولی برאى אدאره
سپس نهאد شیخ אאسאم نیز تبدیل به אمאم جمعه شد و تحت نظאرت محلی، . معین کنند

به אین ترتیب، אستقאل مאلی و نهאدى علمאى تشیع ظאهریه در . یعنی هیئت قرאر گرفت
 ١٥٧.برאبر حکومت مرکزى تضمین شد

کرد که نه  موظف میאستقرאر تشیع ظאهریه به عنوאن دین رسمی کشور روحאنیאن رא 
دستאن جאمعه و  تنهא برאى حکومت صفویאن توجیه دینی بسאزند، بلکه برאى אنفعאل فرو

هא دلیل بیאورند و میאن شאه و رعیت پא  آن) طبیعی و یא شرعی(ممאنعت אز حق مقאومت 
ى پאیتخت سید محمد بאقر  ى صفویאن אمאم جمعه در אوאخر سلسله. در میאنی کنند
دאنست و بر  ى طبقאتی موجود رא خوאست אلهی می אشت که אستقرאر جאمعهمجلسی نאم د

 دهد،  گونه که وى אدאمه می همאن. کرد تدאوم آن تأکید می
در قیאمت אز سلوک אو بא (...) هر کس رא در אین دنیא سلطنتی دאده، ) که(حق تعאلی »

یא دאده و אمیرאن و چنאنکه پאدشאهאن رא بر رعאیאى خود אست. رعیتش سؤאل خوאهد فرمود
وزیرאن رא بر بعضی אز رعאیא אستیא دאده و אربאب مزאرع و אموאل رא بر جمعی אز برزگرאن 
و אصحאب بیوت و خدم و אزوאج و אوאد رא بر غאمאن و کنیزאن و خدمتکאرאن و زنאن و 

رאعی فرزندאن حکم زیאدتی کرאمت فرموده و אو رא وאسطه رزق אیشאن گردאنیده و علمא رא 
طאلبאن علم سאخته و אیشאن رא رعیت علمא گردאنیده و هر کس رא بر بعضی אز حیوאنאت 
                                                 

   و٨١ى  جא، صفحه ، همאن):١٣٧٧(مقאیسه فورאن، جאن  ١٥٦
vgl. Bayat, M. (١٩٨١): ebd., S. ٨٥  
١٥٧ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٤٨f. 
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مسلط کرده و هر شخصی رא بر قوא و אعضא و جوאرح خود وאلی سאخته که אیشאن رא به 
אمرى بدאرد که موجب عقوبت אیشאن در آخرت نشود و אعمאل و אخאق و عبאدאت رא نیز 

هא نموده، پس هیچ کس، در دنیא نیست که   به رعאیت آنمحکوم هر کس سאخته و אمر
אى אز وאیت و حکومت ندאشته بאشد و جمعی در تحت فرمאن אو دאخل نبאشد و در  بهره

بאشد و هر کسی در خور آنچه אو رא  معאشرت بא هر صنفی אز אیشאن عدلی و جورى می
 نعمت شکر אز אو ور آنאند و در خ אند، نعمتی به אو کرאمت نموده אستیא دאده

 ١٥٨.«אند طلبیده
دستאن جאمعه، روحאنیאن تشیع ظאهریه  به غیر אز توجیه حکومت صفویאن و אنفعאل فرو
هאى دینی بسته بودند که مشروعیت  کمر به سرکوب، تعقیب و کشتאر تمאمی فرقه

ى مجریه  بא پشتیبאنی قوه. دאدند ى دوאزده אمאمی رא مورد پرسش قرאر می دولت شیعه
شدند و هوאدאرאن عرفאن به عنوאن  هאى صوفیאن تخریب می جد אهل تسنن و خאنقאهمسא

سرאنجאم سرکوب אهل تسنن در . رسیدند هאى אلحאدى به قتل می نمאیندگאن جنبش
سپאه אهل تسنن پس אز فتح هرאت . אفغאنستאن منجر به قیאم عشאیر سنی مذهب شد
ى   به قتل رسאند و به سرکردگی عشیرهتمאمی شیعیאن رא که موفق به گریز نشده بودند،

عشאیر سنی مذهب . ى صفوى به سوى אصفهאن تאخت خلجی برאى سرنگونی دولت شیعه
در مسیر رאه برאى تسخیر پאیتخت صفویאن تمאمی مسאجد شیعیאن رא ویرאن کردند و 

پس אز آگאهی אز قیאم عشאیر אفغאنی، علمאى . אهل تشیع رא به خאک و خون کشیدند
هאى  ظאهریه دست אز پא نشنאخته و برאى حفظ جאن، مאل و نאموس خویش به شهرتشیع 

אوضאع دولت صفوى چنאن بحرאنی بود که بא وجود سپאهی . نجف و کربא گریختند
 هزאر تن جنگجوى ٢٢ هزאر تن که تא دندאن مسلح بود، قאدر به مقאبله بא ٥٠مشتمل אز 
אن دאد و بא دست خود پאیتخت و تאج و سرאنجאم شאه سلطאن حسین خرد نش. خلجی نشد

ى صفوى   پس אز سرنگونی دولت شیعه١٥٩.تخت شאهنشאهی رא به محمود אفغאن سپرد
بאشی بא حمאیت قوאى  دیگر قدرت אجرאیی پشتیبאن علمאى تشیع ظאهریه نبود که مא

ر אز אین رو، د. آورى و میאن روحאنیت توزیع کند هאى אوقאف رא جمع אنتظאمی رאنت زمین
کربא و نجف بحثی میאن علمאى تشیع ظאهریه گشوده شد که אصوًא چه نهאدى مجאز 
                                                 
١٠٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٧٨(مجلسی، نقل قول אز کدیور، جمیله  ١٥٨  
١٥٩ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):ebd., S. ٨٩ff. 
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אست که تא پאیאن غیبت کبرא به عنوאن نאیب אمאم مستور رאنت אرאضی کشאورزى אوقאف 

آورى و خمس و زکאت بאزאر رא به عنوאن سهم אمאم دریאفت کندـ سید محمد  رא جمع
ی مدعی شد که فقط مجتهدאن تشیع دوאزده אمאمی ى دین بאقر مجلسی به عنوאن سرکرده

لیکن אین אدعא . مجאز هستند که تא وقت ظهور אمאم مستور، سهم אمאم رא دریאفت کنند
گونه که کورت گریسینگ به  همאن. شد ى شرعی توجیه می بאید به صورت یک وظیفه

 کند،  ى وאقعی مجلسی رא نقد می درستی אنگیزه
هאى دینی אدאمه دאشت، فقط  هאى طوאنی میאن نهאد  که دههى خشم آلود هعאین مرאف»

شد، بلکه در אرتبאط بא حدود אنحصאرى  مربوط به رقאبت پیرאمون موאضع روحאنی نمی
زیرא محمد بאقر مجلسی نه . برאى دسترسی به منאبع مאدى אوقאف و مאلیאت دینی بود

אو بدین .  برאى علمא אعאن کردسیאسی אو رא نیز) نیאبت(تنهא نیאبت روحאنی אمאم، بلکه 
 به مجאز هستند که مؤمنאن رא) אمت(سאن مدعی شد که مجتهدאن در سرکردگی 

 ١٦٠«.گذאشتن نمאز جمعه موظف کنند
هא تحت نאم مکتب אصولی شکل کلی به خود گرفت، אز طرف  ى مجلسی که بعد نظریه

مین منאفع کلی تمאمی علمאى تشیع ظאهریه پذیرفته شد زیرא مجلسی אز یک سو، تض
قشر روحאنیت رא در نظر دאشت و אز سوى دیگر، همאن تجربیאتی رא بیאن کرد که وقאیع 

ى אمت مسلمאنאن  به אین ترتیب، مجتهدאن تشیع ظאهریه نه تنهא سرکرده. روزمره بود
دست جאمعه به یک توجیه دینی نیز  ى فرد محسوب شدند، بلکه برאى אستثمאر طبقه

. دهی روحאنیت یک فرم پلورאلیسم دאخلی دאد אین نظریه به سאزمאنتحقق . دست یאفتند
אز אین پس مجتهدאن تشیع ظאهریه مجאز بودند که پس אز تثبیت جאیگאه خود در 

هאى محلی به مقאم אمאم جمعه برسند، متولی برאى אرאضی אوقאف در نظر بگیرند و  هیئت
جא که سאطین אفغאن،  אز آن.دخمس و زکאت بאزאر رא به عنوאن سهم אمאم دریאفت کنن

محمود و אشرف، قאدر به تشکیل یک دولت قدرتمند در אیرאن نبودند، پس אز هفت سאل 
نאدر אفشאر که در شکست عشאیر אفغאن نقش . אمنی به زאدگאه خود بאز گشتند آشوب و نא

به سزאیی دאشت، پس אز کسب قدرت سیאسی و تشکیل حکومت אفشאریאن در فکر 
אو برאى . ب رسمی אیرאن אز تشیع جعفرى دوאزده אمאمی به تسنن شאفعی بودتغییر مذه
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هאى אوقאف رא تحت نظر سرאن  تضعیف نفوذ مجتهدאن تشیع ظאهریه در אیرאن زمین
روشن . هא رא به مزدورى سربאزאن سپאه אیرאن אختصאص دאد אرتش قرאر دאد و رאنت آن

אو طرح لشکر کشی به هندوستאن رא . ى سیאسی دאشت ى نאدر شאه جنبه אست که אنگیزه
خوאست که خאفت عثمאنی אز تعصب سنیאن برאى تعرض به کشور  ریخته بود و نمی

مجتهدאن تشیع ظאهریه אز نجف و کربא در برאبر . شیعه نشین אیرאن אستفאده کند
. پذیرفتند کردند و تعویض مذهب رسمی אیرאن رא نمی ى نאدر شאه مقאومت می برنאمه
هאى بאطنیه مאنند تصوف و   تشیع ظאهریه در אیرאن چنאن بحرאنی بود که فرقهאوضאع

به بאزאر دیندאرى " אصحאب אאخبאر"ى تشیع ظאهرى  عرفאن دوبאره رونق گرفتند و فرقه
 ١٦٢٣وفאت در سאل (در صدر אخبאریאن شیخ محمد אمین אسترآبאدى . رאه یאفت
. کرد مقلد رא یک אنحرאف دینی قلمدאد میقرאر دאشت که تمאیز میאن مجتهد و ) میאدى

کردند و منאبع دینی مאنند قرآن و אخبאر  تأکید می" عقل"بر " نقل"אخبאریאن بر אولویت 
به אعتقאد אخبאریאن . دאنستند تشیع رא مستقیم و بدون تفسیر مجتهدאن قאبل אستفאده می

.  אشتبאه پذیر אستتوאند معیאر אرزیאبی و אستنتאج شریعت شود زیرא که نمی" عقل"
کرد و تحقق منאفع  ى אخبאرى مجتهدאن تشیع ظאهریه رא خلع سאح می ى فرقه نظریه

אسترآبאدى مدعی بود که אنسאن بא . سאخت هא رא مختل می مאدى و شأن אجتمאعی آن
وجود حقאرت خویش مجאز نیست که برאى אستخرאج قوאنین אلهی به قرآن رجوع کرده و 

به אعتقאد وى אین אمر فقط به معصومאن، یعنی پیאمبر אسאم و . کندאستفאده " عقل"אز 
אفزون بر אین، . توאنند אدعאى عصمت کنند אمאمאن شیعه אختصאص دאشت و مجتهدאن نمی

ى مؤمنאن אز آیאت قرآن رא فقط زمאنی جאیز دאنست که אز طریق یک  آبאدى אستفאده אستر
خوאستند که برאى  خبאریאن אز مؤمنאن میא. حدیث نبوى و یא אمאمی تأیید شده بאشند

אنجאم آئین دینی مستقیمًא به کتب אحאدیث رجوع کنند و هیچ فردى رא به عنوאن فقیه و 
زمאن بאطنیאن صوفی و عرفאنی منکر   هم١٦١. قرאر ندهندهللامرجع تقلید وאسط خویش و א

אنحرאف دینی نقش مجتهدאن به عنوאن نאیبאن אمאم زمאن بودند و تفسیر ظאهرى قرآن رא 
אللهی یאد کرد که در אین دورאن  ى تصوف نعمت אز جمله بאید אز فرقه. شمردند می

شمردند و  ى وאقعی می אللهیאن خود رא شیعه نعمت. ى بسیאرى کسب کرد شهرت و آوאزه
. دאنستند ى مجتهدאن تشیع ظאهرى در אمور دینی و دنیوى رא אنحرאف می مدאخله

                                                 
١٦١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):ebd., S. ٨٥f. 
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אصفهאن در سنت سهروردى ) تئوسوفی(ى دینی  لسفهزمאن عرفאن در مکتب ف هم

صدرא متشرعאن رא  مא. صدرא به کمאل رسید دאمאد و مא و تحت نظر میر) אאشرאق شیخ(
אفکندگی مؤمنאن  دאنست و تقلید אز مجتهدאن ظאهرى رא سر مسئول بندگی مسلمאنאن می

گرאیی در אمور دینی و  جא که אو در سنت بאطنیه خرد  אز آن١٦٢.شمرد و אنحرאف دینی می
دאنست، در نتیجه مجتهدאن ظאهرى رא  دنیوى رא ضرورت دسترسی אنسאن به علم می

 لیکن אو علم رא علم دینی ١٦٣.نאمید نمאیندگאن אبلیس و عوאمل אنحطאط אخאقی می
کرد که فقط אز طریق تأویل متون  بشرى رא محدود بא بאطن دین می شمرد و خرد می

 دهد،  صدرא אدאمه می گونه که مא همאن. بوددینی قאبل אستنتאج 
آید و فقط بא سیאست  علم وאقعی علمی אست که در אثر مکאشفه و شهود بدست می»

آن علم عزیز شریف و .) گردد میسر می) ص(پیغمبر אکرم (مندى معنوى  حقیقی و خرد
 آن معنی لطیف که אز غאیت شرאفت و دقت אز دیگرאن مخفی نموده، و هیچ یک אز

نموده، تא  אند، و به نزد چندین کس אز صحאبه و تאبعین کفر می کرده אیشאن مّس آن نمی
به تو و همرאهאنت چه رسد، مرאد אز آن کدאم نوع علم بوده آیא مرאد אز آن خאفیאت فقه 
אست یא علم معאنی و بیאن، یא کאم یא لغت بא نحو و صرف یא طب و نجوم و فلسفه، یא 

 هیأت و طبیعی؟ معلوم אست که هیچ یک אز אفرאد אین علوم رא آن هندسه و אعدאد یא
هر آنچه ست در علم بطون قرآن و حدیث، نه ظא مرتبه نیست، بلکه אین علم منحصر

 ١٦٤«.رسد فهم همه کس بدאن می
ى دنیی طبیعت خردگرאى بشر رא محدود به بאطن قرآن و אحאدیث  جא که فلسفه אز آن

هאى  ه قאدر به تشکیل و رشد فلسفه אز درون کشمکشکند، روشن אست که چرא ن می
ى مجتهدאن  ى فرهنگ دینی رא که تحت سلطه توאند سیطره شود و نه می دینی می

لیکن برאى درک قدرت مجتهدאن ظאهریه به . ظאهرى شکل گرفته، در هم بشکند

                                                 
אبرאهیم شیرאزى، به تصیحیح دکتر سید حسین نصر،   تصنیف صدرאلدین محمد بن-رسאله سه אصل ): ١٣٧٧(صدرא  مقאیسه مא ١٦٢

٩٧ אدאمه، ٣٨ى  پ سوم، אنتشאرאت روزنه، صفحه אهتمאم محمد رضא جوزى، چאهب  
٨٩، ٨٦ אدאمه، ٨١ى  جא، صفحه همאن ١٦٣  

אبرאهیم شیرאزى   تصنیف صدرאلدین محمد بن-مقدمه، در رسאله سه אصل ): ١٣٣٩(صدرא، نقل قول אز نصر، سید حسن  مא ١٦٤
ى   אدאمه، אنتشאرאت روزنه، صفحه٥ى  وم، صفحه، به تصیحیح دکتر سید حسین نصر، به אهتمאم محمد رضא جوزى، چאپ س)صدرא مא(
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که ) ى تجאرى و رאنت אرאضی אوقאف سرمאیه(بنאى אقتصאدى  تر אست که زیر مرאتب مهم
فقط بא אستفאده אز منאبع . سאختאر تشیع ظאهرى بر آن مستقر אست، در نظر گرفته شود

مאدى و سאختאر ظאهریאن بود که مجتهدאن تشیع قאدر بودند مدعی نیאبت دینی و 
شאن رא برאى رهبرى אمت אسאمی تא ظهور مهدى  سیאسی אمאم مستور شوند و سرکردگی

 ١٢٠٨وفאت در سאل (אبرאین شیخ محمد بאقر بهبهאنی بن. توجیه و بر جאمعه تحمیل کنند
رسی دאشت که در برאبر אخبאریאن،  به بهترین אمکאنאت مאدى و سאختאرى دست) هجرى

 ظאهرى אصولیه رא تکمیل کرده و قشر وسیعی אز طאب رא عصوفیאن و عرفאنیאن تشی
آگאه نیست و אو مدعی شد که حتא אمאم مستور نیز אز زمאن ظهور خود . آموزش بدهد

بنאبرאین مصدאق مشروعیت حکومت . رא بنیאن گذאشت" مشروعیت مشروط"دکترین 
 شرعی جهت אستقرאر و پאسدאرى אز نظאم -دنیوى بستگی به אجرאى قوאنین جزאیی 

אز אین پس، رאه برאى علمאى تشیع ظאهریه .  جنسیتی אمت مسلمאنאن دאشت-طبقאتی 
سאאرى دست بیאبند و نفوذ سیאسی  مسند دیوאنگشوده شد که אز یک سو، به مقאم و 

خود رא توسعه بدهند و אز سوى دیگر، بنא بر منאفع مאدى و قشرى خود برאى دولت 
ى مکتب  جא که برنאمه אز آن. رא به کلی אنکאر کنند دنیوى مشروعیت بسאزند و یא آن

ط دینی و گرאى بشرى و پرسش مسلمאنאن پیرאمون روאب אصولی ممאنعت אز طبیعت خرد
دستאن جאمعه به  ى مؤمنאن و فرو دنیوى אست، در نتیجه برאى به صאبه کشیدن אرאده

بنیאن אین فرقه بر تفکیک میאن فکر و ذکر گذאشته شده . یאبد توفیق کאمل دست می
و منאبع دینی تشیع دوאزده " هللاکאم غیر مخلوق א"حدود فکر رא قرآن به عنوאن . אست

ر حאلی که تفکر در אمور دینی و دنیوى به کلی در אنحصאر د. کنند אمאمی معین می
مجتهدאن ظאهرى قرאر دאرد، مقلدאن موظف به ذکر تفسیر مجتهدאن و تبعیت אز سنت و 

به אین ترتیب، مقلد برאى . آیین دینی و אنجאم وظאیف شرعی و مرאسم مذهبی هستند
زندگی دنیوى نیאز به ى  ى אنجאم فرعیאت دینی و شیوه شنאخت אحکאم شرعی و طریقه
ستیزى אز یک سو در توحید عددى  ى אین خرد ریشه. تبعیت אز مرجع تقلید دאرد

کאم غیر "هאى قرآن به عنوאن  گویی سאمیאن و אز سوى دیگر در ضرورت تفسیر تنאقض
کند که چه چیز نیک و چه  به אین منوאل، دیگر خرد بشرى معین نمی. אست" هللامخلوق א

 خیر و چه عملی شر אست، بلکه در تدאوم سنت אشعریאن شریعت چیز بد و چه عملی
معیאر אرزیאبی خیر و شر אست و فقط بא رجوع به منאبع دینی و אحکאم אلهی مبאنی אخאقی 
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دیگر سنجش روאبط אجتمאعی אز طریق خرد بشرى ممکن . شوند مسلمאنאن معین می

ه تبدیل به אصول אرزیאبی هאى دینی مאنند حرאم، حאل و مکرو شود، بلکه אرزش نمی
دیگر حفظ حرمت، شأن אنسאن و حقوق طبیعی بشر روאبط . شوند هאى جאمعه می مرאوده

کنند، بلکه صوאب یא گنאه و پאدאش یא جزאى دینی تبدیل به معیאر  אجتمאعی رא معین نمی
گرאیی مؤمنאن مאنعی در  بنאبرאین پیشگیرى אز خرد. شوند אرزیאبی אعمאل مسلمאنאن می

مؤمنאن . سאزد شمول אخאقی و تمدن بشرى می هאى جهאن هא به אرزش برאبر دسترسی آن
. دאنند گرאیی مسلمאنאن در אمور دینی و دنیوى رא جאیز نمی ى ظאهرى אصولیه خرد فرقه

دאنش "جא که אز  برند و אز آن هא مسلمאنאن در جهאنی مملو אز گنאه به سر می به אعتقאد آن
. شوند אرند، در نتیجه قאدر به אنجאم تکאلیف دینی خویش نمیخبر ند" متون دینی

شود زیرא  بنאبرאین تبعیت אز مرאجع تقلید به عنوאن تحقق منאفع وאقعی مؤمنאن قلمدאد می
" رאه رאست"مאند، مؤمنאن به  אز אین طریق، אمت אسאمی در سאختאر אلهی خود محفوظ می

به بیאن دیگر، . یאبند در بهشت دست میشوند و سرאنجאم به پאدאش אخروى  هدאیت می
אدعאى درک متون دینی و حقیقت مطلق و نیאبت دینی و سیאسی אمאم مستور، مجتهدאن 

گرאى بشر بسאزند و برאى  کنند که مאنعی در برאبر طبیعت خرد تشیع ظאهریه رא مجאز می
 و  جنسیتی אسאمی-حفظ منאفع مאدى و تحکیم جאیگאه قشرى خویش نظאم طبقאتی 

אبزאر توجیه تفسیر، فرهنگ منאسب توجیه . دست رא توجیه کنند ى فرא حکومت طبقه
ى عملیه  ى אجتهאد و مدرک توجیه رسאله ى توفیق توجیه کسب درجه آخوندیسم، نتیجه

ى عملیه، صאحیت אجتهאد مدعی رא  مجتهدאن شنאخته شده אز طریق بررسی رسאله. אست
مرאجع تقلید و کسب " אجمאع"توאفق یא . کنند رزیאبی میא" قیאس"و " رجع"در אستفאده אز 

گرאى بشر و طرد  کند که مدعی אجتهאد برאى ممאنعت אز خرد ى אجتهאد تضمین می درجه
. هאى دیگر تشیع و پאسدאرى אز منאفع مאدى روحאنیאن به توفیق کאمل رسیده אست فرقه

جא که پرسش دینی אست،   آنلیکن אز. شود ى عملیه بر پرسش و پאسخ بنא می نظم رسאله
ى بررسی  خطبه نه مستدل و نه نتیجه. ى خطبه دאرد پאسخش محمول و بیאن آن جنبه

خطبه پوشش و אستطאر متکلم خאطب و حאصل . אى بא خرد بشرى ندאرد אست زیرא رאبطه
بא مخאطب ) مجتهد(ى خبرى دאرد و تعویض جאیگאه خאطب  خطبه جنبه. فن کאم אست

شود و تفسیر  صאحیت مدعی אجتهאد אرزیאبی می" אجمאع"אز طریق . پذیرد یرא نم) مقلد(
بنאبرאین . مאند منאبع دینی محدود و در אنحصאر تعدאدى אز مجتهدאن تشیع ظאهریه می
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ى منאسبی אست که אز یک سو، تشیع دوאزده  برאى مجتهدאن شنאخته شده شیوه" אجمאع"
ون محفوظ بدאرند و אز سوى دیگر، بא گ אمאمی رא در شکل ظאهرى آن به صورت هم

محدودیت تعدאد مرאجع تقلید، تحکیم جאیگאه طبقאتی و تحقق منאفع مאدى روحאنیאن رא 
لیکن אستقرאر طبقאتی مجتهد به عنوאن نאیب دینی و سیאسی אمאم مستور به . تضمین کنند

 رونق دאرد دکאن دین تא زمאنی. معنی مجאز کردن אو در تحقق یک אستبدאد عریאن نیست
. گرאیی مجتهدאن چندین دلیل دאرد ضرورت مصلحت. که مجتهد مصلحت پیشه کند

که مجتهد برאى  دوم אین. شود که مجتهد تنهא نאیب אمאم مستور محسوب نمی אول אین
تحقق چنین نظאمی نه تنهא نیאز به قوאى אجرאیی دאرد، بلکه بאید مجتهدאن شنאخته شده رא 

که مجتهد برאى تحکیم جאیگאه خود نیאز به تأیید  سوم אین. تحت تسلط خود در آورد
  ١٦٥.کند رא نمאیندگی می אى دאرد که منאفع قشر مسلط آن طبقه

مکتب تشیع ظאهرى אصولیه تحت رهبرى شیخ محمد بאقر بهبهאنی شکل نهאیی به خود 
و شد  هאى אو بא אخبאریאن و بאطنیאن محدود به کشمکش دینی نمی لیکن مرאفه. گرفت

אز אو در تאریخ אیرאن به عنوאن غאلب אخبאریאن و . هא رא نیز در پی دאشت سرکوب آن
بنאى مسאعد אقتصאدى و سאختאر تشیع ظאهریه به אو אمکאن  زیر. شود کش یאد می صوفی

دאد که אو نه تنهא بא آموزش قشر وسیعی אز طאب نفوذ אجتمאعی مجتهدאن تشیع  می
هאى دیگر دینی  مزدورאن رא برאى سرکوب و אنهدאم فرقهظאهریه رא אفزאیش دهد، بلکه 

" دولت در دولت"بخصوص سאختאر تشیع ظאهریه که در אیرאن به صورت . بسیج کند
گونه که در جאى  همאن. سאز بود دهی شده אست، برאى تحقق אهدאف אو بسیאر کאر سאزمאن

 رא شرح دאدم، " دولت در دولت"دیگرى مفهوم 
ى  هאى فرقه کنم زیرא نهאد رא به אین دلیل אستفאده می"  در دولتدولت"مفهوم ) من(»

אند و بدون نظאرت دولت عمل  ظאهرى אصولیه مستقل אز دولت مرکزى مستقر شده
. دאرى تجאرى אست کشאورزى و سرمאیه" دولت در دولت"بنאى אقتصאدى  زیر. کنند می

خت خمس و زکאت درآمد אرאضی אوقאف אز طریق رאنت محصولی و بאزאر אز طریق پردא
نمאز جمعه تریبون سیאسی و . کنند روحאنیאن رא مستقل אز حکومت مرکزى تأمین می

مکאتب و . هستند" دولت در دولت"هאى تبلیغאتی  تعذیه خوאنی و روزه خوאنی نهאد
                                                 
١٦٥ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):ebd., S. ٨٧f. 
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. دهند رא تشکیل می" دولت در دولت"هאى آموزشی و אیدئولوژیک  هאى علمیه نهאد حوزه

ى  هאى شرع، قوه ى قضאئیه مאنند دאدگאه شאمل قوه" دولت در دولت"ى  قوאى سه گאنه
ى مجریه شאمل میدאنیאن و  مقننه مאنند אنحصאر مرאجع تقلید برאى تفسیر شریعت و قوه

مאنند قوאى تمאمی " دولت در دولت"ى  ى مجریه قوه. شوند هאى روحאنیאن می لوطی
 و تאسوعא برאى אبرאز وجود و אرعאب هאى عאشورא هאى مستبد و سرکوبگر در روز دولت
زنی  زنی و قمه زنی، زنجیر ى دینی چون سینه هאى مذهبی در אمאکن عمومی به رژه אقلیت

ى ظאهرى  אدعאى فرقه" دولت در دولت"هאى سیאسی و אیدئولوژیک  بنא رو. پردאزد می
ى هدאیت  אصولیه אست که مجتهدאن تشیع رא به عنوאن نאیبאن אمאم مستور و به بهאنه

برאى تحقق אین . کند  جنسیتی אسאمی می-אمت موظف به محאفظت אز نظאم طبقאتی 
ى مجتهدאن אستقرאر همאن نظم אلهی و  אنگیزه. هدف مجتهدאن مجאز به صدور فتوא هستند

אبزאر تحقق آن همאن تعرض و مصلحت אست که پیאمبر אسאم برאى تشکیل دאرאאسאم 
رאهزنی، ترور، توحش، تجאوز و تزویر אز .  به אرث گذאشتو دאرאلحرب برאى روحאنیאن

ى خشونت אین אعمאل بربرאنه אز  ى عملی و درجه گرאیی در شیوه یک سو و مصلحت
مجتهدאن . ى ظאهرى אصولیه هستند ى مجتهدאن فرقه ى تدوین شده سوى دیگر، برنאمه

אن ملحد، محאرب و  جنسیتی دאرאאسאم رא به عنو-فتوאى قتل منتقدאن نظאم طبقאتی 
پرست مسلمאنאن و موظف به پאسدאرى אز אین نظم  کنند زیرא خود رא سر منאفق صאدر می

 نאبودى شرک در حאلی که صدور فتوאى جهאد برאى تسلط بر دאرאلحرب و. دאنند אلهی می
 ١٦٦«.و فتنه در جهאن אست

ت אمت و توجیه دینی نظאرت و هدאی" دولت در دولت"بא در نظر دאشتن سאختאر 
ى مجتهدאن تشیع ظאهریه روشن אست که چرא در אیرאن دאنش به  אسאمی به وسیله

ى تولید رאه  آورى به حوزه بنאى متقאبل در برאبر دین مستقر نشد و فن عنوאن یک رو
ى אرتجאع در  نطفه. آمد نیאفت و سرאنجאم אیستאى אقتصאدى و אجتمאعی در کشور به بאر

مجتهدאن ظאهرى אصولیه بא . گذאشته شده אست" هللامخلوق אکאم غیر "قرآن به عنوאن 
ى کאم خویش تمאمی وقאیع و حقאیق دینی   به وسیلههللاکنند که א אستنאد به قرآن אدعא می

به אین ترتیب، مجتهدאن ظאهریه אصولیه . و دنیوى رא به پیאمبر אسאم نאزل کرده אست
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ک سو، در برאبر تغییر אوضאع دאنند که برאى حفאظت אز شریعت אز ی خود رא مجאز می
آورى אیستאدگی کرده و روند تحوאت אجتمאعی رא متضאد بא وحی  אجتمאعی و پیشرفت فن

و قدر אلهی قلمدאد کنند و אز سوى دیگر، در برאبر گسترش دאنش بشرى و مبאنی فلسفی 
گرאیی روى بیאورند و خوאهאن کسب دینی  در جوאمع مدرن صنعتی به אجبאر به مصلحت

جستجو در متون دینی و تفسیر قرآن برאى אثبאت علم אلهی . شوند ین تحوאت אجتمאعی א
روشن אست که هیچ . یאبد אز کشفیאت و دאنش موجود بشرى بא همین אنگیزه وאقعیت می

ى אیمאن مسلمאنאن و تفسیر دینی مجتهدאن  אى نبאید خאرج אز حوزه موردى و هیچ نکته
هא رא به عنوאن نאیبאن אمאم مستور و  א جאیگאه אجتمאعی آنتشیع ظאهریه طرح شود که مبאد

. ى حאکم در معرض خطر قرאر گیرد هא رא به عنوאن قشرى אز طبقه منאفع مאدى آن
شوند که  آورى نوین مدعی می بنאبرאین مجتهدאن ظאهرى אصولیه אز یک سو، در برאبر فن

אز سوى دیگر، بא تشدید . ندא تمאمی کشفیאت و אخترאعאت بشرى در قرآن پیش بینی شده
هאى عمومی مفאهیم جאمعه شنאسی رא که برאى  پیچیدگی روאبط אجتمאعی و بروز نیאز

هא خאلی کرده و بא تعریف دینی  אند، אز مضمون علمی آن بررسی جوאمع مدرن אیجאد شده
אبژکتیو به دلیل تضאد " جهאن بیرونی"به אین ترتیب، بא وجودى که . کنند آلوده می

" جهאن درونی"سאزى سمبلیک  شود، لیکن بאز ذאتی خویش بحرאنی و متحول می وندر
به بیאن . مאند ى دینی پא بر جא می سوبژکتیو تضمین شده و جهאن بینی و درک روزمره

ى دین بر  گیرد و سیطره بهتر، אز طریق تفسیر متون دینی، عرف در برאبر شرع قرאر نمی
زمאن عمومیت  هم. شود تشیع ظאهریه تضمین میى طبقאتی مجتهدאن  فرهنگ و سلطه

مאنع تعمیم حیرت و تردید در حکمت אلهی و تشدید " ى دینی فلسفه"عرفאن و 
گرאیی در אمور دینی و دنیوى و در نتیجه تشکیل و رشد فلسفه شده و تدאوم  خرد

 بא وجودى که بאطنیאن و ظאهریאن بא دیدگאه. سאزد ى فرهنگ دینی رא ممکن می سیطره
هא אز شریعت تفאوت دאرد، لیکن هر  ى آن ى אستفאده نگرند و شیوه متفאوت به قرآن می

ى دین بر فرهنگ و  هא به شکل خود אز یک سو، مسلمאنאن رא אز طریق سیطره دوى آن
ى  کشند و אز سوى دیگر، به عنوאن دو شیوه سلطه بر زبאن و درک روزمره به بندگی می

אیمאن بאطنیه مؤمنאن رא در برאبر حکومت دنیوى . یگرندمتفאوت אیمאن دینی مکمل همد
 جنسیتی אمت אسאمی، -سאزد و אیمאن ظאهریه برאى تشکیل نظאم طبقאتی  منفعل می

ى  توجیه و به وسیله" دین مبین"رא אز طریق منאبع  دهد و آن حکومت دنیوى تشکیل می

 ١٣٢
 موאنع تحوאت ضرورى אز אین رو،. کند بر جאمعه تحمیل می" دولت در دولت"سאختאر 

ى אیرאن رא بאید در אشکאل متفאوت אیمאن به بאطنیه  אجتمאعی و دאیل عقب אفتאدگی جאمعه
به بیאن دیگر، عאمل אسאسی . جستجو کرد) ى אصولیه فرقه(و ظאهریه ) عرفאن، تصوف(

رکود אقتصאدى و אیستאى אجتمאعی در אیرאن אسאم אست که بא אستنאد به توحید عددى 
دولت در "یאن و منאبع متضאد دینی منجر به تشکیل אشکאل متفאوت אیمאنی و سאختאر سאم

ى حقوق طبیعی  گرאیی و عمومیت فلسفه شود و مאنعی در برאبر تشدید خرد می" دولت
ى مخرب، مرتجع و متعرض אسאمی، تدوאم  لیکن عمومیت אندیشه. سאزد بشر می
 فرهنگ دینی در אیرאن بستگی به یک ى ظאهریאن و سیطره" دولت در دولت"سאختאر 

نهאدى مختص "אى به عنوאن  بنאى منאسب אقتصאدى و شکل بخصوص دولت منطقه زیر
دאشته که کشور رא برאى حفظ منאفع ملی و مقאبله بא " ى طبقאتی دهی جאمعه به سאزمאن

 .کرده אست هא عقیم می دول مدرن بورژوאیی و אهدאف کلونیאلیستی آن
ى تشیع دوאزده  یعی بא خرد ستیزى אسאمی در همאن دورאنی که نظریهتאقی حقوق طب

ى ظאهرى אصولیه تدوین شد و تشکل روحאنیאن و بאزאریאن به  אمאمی به صورت فرقه
به پאیאن رسید، " دولت در دولت"ى حאکم در אیرאن به صورت  عنوאن قشرى אز طبقه

)  میאدى١٧٧٩ تא ١٧٥٠سאل אز (پאشی حکومت زندیאن  ى قאجאر در روند فرو عشیره
خאن، نאم  ى قאجאر، آقא محمد אولین پאدشאه سلسله. زمאم אمور کشور رא به دست گرفت

אو در مرאسم .  میאدى بر تخت شאهنشאهی אیرאن نشست١٧٧٥دאشت که در سאل 
ى قאجאر در دورאن  بא وجودى که عشیره. خאن خوאند ى چنگیز گذאریش خود رא نوאده تאج

אن بر אیرאن به شیعه אیمאن آورده بود، لیکن אکثر عشאیر ترکمن אز سنی حکومت مغو
خאن قאجאر  بنאبرאین روشن אست که چرא آقא محمد. رفتند مذهبאن متعصب به شمאر می

هא مאنند شאهאن صفوى به تشیع جعفرى دوאزده אمאمی جهت  برאى جلب رضאیت آن
ه אوضאع بאب طبع مجتهدאن بא وجودى ک. توجیه مشروعیت دولت خود روى نیאورد

هא به تجربه آموخته بودند که برאى تحکیم جאیگאه طبقאتی  ظאهرى אصولیه نبود، لیکن آن
قوאى . و تضمین منאفع مאدى خود در אیرאن نیאز به یک دولت مقتدر مرکزى دאرند

متمرکز אجرאیی نه فقط جهت پאسدאرى אز منאفع مאدى روحאنیאن شیعه ضرورى بود، 
هאى سنی مذهب  אیرאن به عنوאن کشور אهل تشیع در برאبر تعرض دولتبلکه אز 

خאن برאى  که آقא محمد بنאبرאین مجتهدאن ظאهرى אصولیه بدون אین. کرد محאفظت می
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ى  אدאره. شمردند هא אرزشی قאئل بאشد، حکومت قאجאر رא مشروع می همکאرى آن
روحאنیאن شیعه بود و هאى شرع و אمور قضאئی مאنند گذشته در אنحصאر  دאدگאه

ى ظאهرى אصولیه بستگی به אعمאل بی چون و  ى فرقه مشروعیت نظאم بنא بر نظریه
אستقرאر حکومت قאجאر در אیرאن همرאه بא آغאز عصر مدرن در  ١٦٧.چرאى شریعت دאشت

هאى אروپאیی برאى تحقق منאفع بورژوאزى ملی قوאنین אسאسی سکوאر رא  دولت. אروپא بود
یب کرده و نفوذ دین بر روאبط אجتمאعی و سیאست دولتی رא به عقب رאنده تدوین و تصو

دهی شرאیط کلی  بدیهی אست که تحقق منאفع بورژوאزى ملی محدود به سאزمאن. بودند
بنאبرאین . گرفت شد و تسلط بر مستعمرאت رא نیز در بر می تولید در کشور نمی

شدند که بא تضعیف  אهی میهאى عقب אفتאده ر مستشאرאن אروپאیی به سوى کشور
بخصوص مستشאرאن אنگلیسی . هא، منאفع بورژوאزى ملی کشورشאن رא تضمین سאزند دولت

به خوبی אز تضאد אهل تشیع و تسنن و حمאقت رجאل دربאرى و علمאى אسאمی در אیرאن 
ى حאکم  بא طبقه" هدאیאى برאدرאن مسلمאن هندى"هא نخست אز طریق  آن. آگאه بودند

پس אز جلب אعتمאد و تهییج عقאید دینی دربאریאن و . کردند رتبאط بر قرאر میکشور א
אى عملی شود که دولت אنگلستאن برאى رقאبت بא  روحאنیאن کאفی بود که همאن برنאمه

هאى دیگر کلونیאلیستی و تضمین منאفع אستعمאرى خویش در אیرאن در نظر گرفته  کشور
ى حאکم אیرאن رא برאى جنگ بא روسیه تهییج  طبقهدر حאلی که مستشאرאن אنگلیسی . بود
کردند، هم مجتهدאن ظאهرى אصولیه بא کشور گشאیی موאفقت دאشتند و هم خصلت  می

در حאلی که مجتهدאن تشیع . طلبید אى تحقق אین سیאست رא می خوאر دولت منطقه رאنت
אفر فتوא صאدر ظאهریه گسترش دאرאلسאم رא در نظر دאشتند و برאى جهאد بא روسیאن ک

بنאى אقتصאدى  هאى אرضی کشور و زیر کردند، حکومت قאجאر در فکر گسترش زمین می
لیکن عقب . آمد بیشترى رא کسب کند دولت بود که אز طریق אفزאیش رאنت زمین در

آورى نظאمی אز یک سو و אمتنאع مستشאرאن אنگلیسی  אفتאدگی אیرאن אز نظر אقتصאدى و فن
 אرتش کشور אز سوى دیگر، منجر به شکست سپאه قאجאر در دو جنگ אز پشتیبאنی نظאمی

دאد گلستאن در  در حאلی که دولت قאجאر طبق قرאر. ى تزאرى شد پیאپی بא אرتش روسیه
 میאدى موظف به پردאخت غرאمت جنگی به روسیه و صرف نظر אز منאطق ١٨١٣سאل 

یאدى دولت אیرאن رא متعهد  م١٨٢٨دאد ترکمنچאى در سאل  گرجستאن و قفقאز شد، قرאر
                                                 
١٦٧ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٨٥ 
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سאخت که غرאمت جنگی رא אفزאیش دهد و אز منאطق אیروאن و نخجوאن نیز صرف نظر 

مستشאرאن אنگلیسی .  میאدى به وقوع پیوست١٨٣٧ى بعدى אیرאن در سאل  تجزیه. کند
در برאبر تهאجم ) هندوستאن(برאى تضعیف دولت قאجאر و تضمین مستعمرאت خویش 

به ) رאنت زمین(אرى، عشאیر אفغאن رא تهییج کردند که אز پردאخت خرאج قوאى روسیه تز
سپאه قאجאر تحت رهبرى محمد شאه قیאم عشאیر אفغאن رא . دولت אیرאن سر بאز زنند

ى خאرک  در پאسخ نیروى دریאیی אنگلستאن جزیره. سرکوب کرد و در هرאت مستقر شد
 محمد شאه رא تهدید به فتح אیرאن سپس دولت אنگلستאن. در خلیج فאرس رא تسخیر کرد

پس אز عقب نشینی سپאه אیرאن، . کرد אگر که אفغאنستאن رא אز قوאى نظאمی تخلیه نکند
 بא אز دست دאدن منאطق شمאلی ١٦٨.منאطق אفغאنی نیز برאى همیشه אز אیرאن تجزیه شدند

در حאلی . تر شد ى אفغאنستאن אوضאع אقتصאدى دولت قאجאر وخیم کشور در قفقאز و تجزیه
هאى پسندیده و אرزאن אروپאیی بودند، پردאخت غرאمت  هאى אیرאن آکنده אز کאא که بאزאر

جא که آموزش و  אز آن. کرد جنگی به روسیه بحرאن אقتصאدى کشور رא تشدید می
پرورش אیرאنیאن تحت نظر مجتهدאن تشیع ظאهرى قرאر دאشت و گرאیش به دאنش برאى 

ورאن אیرאنی به تکאمل و אستفאده אز  شد، در نتیجه پیشه ی میهא مسאوى بא شرک تلق آن
آوردند و حیرت زده قאدر به  آورى نیروى کאر روى نمی آورى برאى אفزאیش بאر فن

אى قאجאر نیز که  دولت منطقه. شدند هאى مرغوب אروپאیی نمی رقאبت در بאزאر بא کאא
ورد، مسئولیتی برאى אیجאد آ هאى زرאعی به دست می درآمد خویش رא אز رאنت زمین

تحت چنین شرאیطی دیگر . کرد شرאیط کلی تولید و شکوفאیی אقتصאدى אحسאس نمی
هאى کشאورزى رא  که رאنت محصولی زمین אى نبود به جزء אین برאى حکومت قאجאر چאره

ى حאکم دربאرى و אسאمی  هאى طبقه به אین ترتیب، تمאمی بאر حمאقت. אفزאیش دهد
حوאدث طبیعی مאنند אمرאض . شد دست جאمعه سوאر می ى فرو ى طبقه هکشور بر گرد

سאزى نیروى کאر و جوאمع  کرد و بאز وאگیر و خشکسאلی، فقر روستאییאن رא تشدید می
تحت چنین شرאیطی مאهیت مجتهدאن ظאهرى . سאخت אشترאکی رא بא بحرאن موאجه می

شد و تعمیم  تر می ى حאکم آشکאر هאى אجتمאعی و قشرى אز طبقه אصولیه به عنوאن אنگل
کرد، بא بحرאن موאجه  دستی و بندگی رא بא قدر אلهی توجیه می ى دینی که فرو نظریه

گرفت و حق  گرאى بشر دشمنאنه در برאبر حکمت אلهی قرאر می طبیعت خرد. سאخت می
                                                 
١٦٨ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):ebd., S. ٩٠f.  
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بنאبرאین بحرאن . گرفت ى وאقعی به خود می دستאن جאمعه جنبه جهאنشمول مقאومت فرو
سאزى نیروى کאر  אقتصאدى کشور منجر به مقאومت جوאمع אشترאکی برאى حفظ بאز

ى حאکم رא به صورت نزאع میאن אقشאر دیوאنی، روحאنی و  شد و بحرאن طبقه אجتمאعی می
ى  ى فرقه در نتیجه غیر منتظره نیست که در אین دورאن نظریه. بאزאرى به دنبאل دאشت

ى  فرقه. ى نبرد طبقאتی شد یאفت و تبدیل به אندیشهى حאکم عمومیت  بאبیه میאن طبقه
 ١٨٢٦وفאت در سאل (شیخ אحمد אحسאئی . ى شیخیه شکل گرفت بאبیه در تکאمل فرقه

پس אز وفאت אو شیخ سید کאظم . رود ى شیخیه به شمאر می بنیאن گذאر فرقه) میאدى
یز میאن ى شیخیه تمא فرقه. جאنشین وى شد)  میאدى١٨٤٣وفאت در سאل (رشتی 

کرد زیرא تمאمی مؤمنאن دאنא و توאنא رא مجאز به אجتهאد  مجتهد و مقلد رא رد می
ى ظאهرى אصولیه به تجאرت  ى شیخیه بر خאف مجتهدאن فرقه علمאى فرقه. دאنست می

ى شیخیه نه محتאج به دریאفت خمس و  پردאزאن فرقه بنאبرאین نظریه. אشتغאل دאشتند
پرست  אنאن بودند و نه אستقرאر قشر روحאنیت رא به عنوאن سرزکאت אز بאزאریאن و مسلم

هא رא  ، آن"وحدت نאطق"ى شیخیه به  אعتقאد مؤمنאن فرقه. دאنستند אمت אسאمی مجאز می
بر אین " وحدت نאطق"به بیאن دیگر، دکترین . کرد فقط مجאز به تقلید אز אمאم مستور می

ى   אمאم وجود دאرد که به عنوאن نمאیندهنکته تأکید دאشت که در تمאمی دورאن فقط یک
ى شیخیه אحرאز אین مقאم  لیکن مؤمنאن فرقه. رאند گوید و حکم می خدא و پیאمبر سخن می
هא در  به אعتقאد آن. دאنستند نאمیدند، جאیز می می" ى کאمل شیعه"رא نیز برאى کسאنی که 

نوאن رکن رאهب تحت عنאیت אلهی אست و به ع" ى کאمل شیعه"دورאن غیبت کبرא 
در אوאیل شیخ سید کאظم رشتی در نظر  ١٦٩.بא אمאم مستور تمאس دאرد) نאیب و بאب(

دאشت که خودش رא به عنوאن رکن رאهب به جمאعت مسلمאنאن معرفی کند، لیکن אز 
هאى  پس אز وفאت אو سه تن אز شאگردאنش به نאم. عملی کردن אین تصمیم منصرف شد

אعدאم (زאر شفیع تبریزى و شیخ سید علی محمد شیرאزى حאج محمد کریم کرمאنی، میر
 میאدى ١٨٤٤در سאل . ى شیخیه شدند مدعی رهبرى فرقه)  میאدى١٨٥٠در سאل 

شیخ سید علی محمد شیرאزى אدعא کرد که بאب אمאم مستور אست و به אین ترتیب، 
ی رא به אو شریعت אسאم رא نسخ کرد و شریعت نوین. ى بאبیه رא بنیאن گذאشت فرقه

                                                 
١٦٩ vgl. Greussing, Kurt (١٩٨٧): ebd., S. ١٠٣f. und  
vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٥٠f.      
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אو تאریخ אعאم . تدوین شده بود" بیאن فאرسی"جمאعت مؤمنאن אرאئه دאد که به عنوאن 
ى אمאمت محمد   سאل قمرى אز دوره١٠٠٠دقیقًא . تشکیل فرقه رא به آگאهی אنتخאب کرد

دولت قאجאر در هرאس . گذشت حسن عسکرى، אمאم مستور شیعیאن دوאزده אمאمی، می بن
ى مجتهدאن تشیع ظאهریه بאب رא دستگیر کرد  ى بאبیه و به توصیه گیر شدن فرقه אز فرא

 میאدى علمאى ١٨٤٨بא تمאمی אین وجود در سאل . چאل دژ چهریق אفکند و به سیאه
ى بאبیه در بدشت جمع شدند و پس אز نسخ شریعت אسאم دین و آئین نوین رא  فرقه

אلعین در אین אجאس یאد  ة אز جمله بאید אز شرکت قر١٧٠.برאى مؤمنאن אعאن دאشتند
אکنون زنی  אو به حقیقت یک زن نمونه و منحصر به فرد بود و تאریخ אیرאن تא هم. کرد

אوج אجאس بدشت نیز به شخصیت وى אختصאص . مאنند אو رא به خود ندیده אست
ى  אلعین برאى אلغאء نمאیشی نظאم جنسیتی אسאمی بدون مقنعه در جلسه قرة. دאشت

سرکوب قیאم بאبیאن که . شد و مאلکیت مردאن بر زنאن رא حرאم אعאم کردمردאن حאظر 
 ١٨٥٠ میאدى آغאز شده بود، پس אز אعدאم بאب در אوאسط سאل ١٨٤٨אز אوאیل سאل 

 میאدى به ١٨٥٢میאدى و سوء قصد دو تن אز بאبیאن به جאن نאصرאلدین شאه در سאل 
مشهور و אشخאص مشکوک موظف تمאمی رجאل دربאرى، مجتهدאن . אوج خود رسید

بودند که برאى אثبאت بندگی به شאه و אیمאن به تشیع جعفرى دوאزده אمאمی אسیرאن بאبی 
ى دولتی جنبش بאبیه به   بא وجود سرکوب گسترده١٧١.رא در برאبر عموم شکنجه کنند

هאیش אز جدאیی دین و  پردאز بאبیאن، عبאس אفندى، در رسאله نظریه. کلی منهدم نشد
کرد و مجتهدאن تشیع ظאهرى אصولیه رא مسئول عقب אفتאدگی کشور  لت دفאع میدو
گאنه برאى تضمین آزאدى شهروندאن، تحقق  هوאدאرى وى אز تفکیک قوאى سه. خوאند می

                                                 
١٧٠ vgl. Ghobadian, A. (١٩٩٣): Historische und gesellschaftliche Voraussetzungen der 

iranischen Revolution ١٩٧٨/٧٩ - Die Rolle des Islam, Berlin, S. ٦٦f., und  
  و٢٤٠ى  جא، صفحه ، همאن):١٣٧٧(مقאیسه فورאن، جאن 

 אدאمه، ٢٤٠ى  نو، صفحه مطאلع אאنوאر، ترجمه و تخلیص عبدאلحمید אشرאق خאورى، نشر دوم، دهلی): ١٩٩١(مقאیسه زرندى، نبیل 
  אدאمه و٢٦٣

طلب، در نقطه  خوאه و אصאح  مبאرز آزאدى-אلعین   مرورى بر زندگی طאهره قرة-طאهره بردאر پرده אز میאن ): ١٩٩٧(مقאیسه متین 
   אدאمه٢٨ى   אدאمه، فرאنسه، برکلی، صفحه٢٣ى  ، صفحه٩ى  نمره
   אدאمه و٢٦٣ אدאمه، ٢٤٠ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩١(مقאیسه زرندى، نبیل  ١٧١

  אدאمه ٢٨ى  جא صفحه همאن): ١٩٩٧(مقאیسه متین 
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گونه که אفندى אدאمه  همאن. مدنیت و تمرکز قدرت دولتی در برאبر مجتهدאن بود
 دهد،  می

که אز אفق معאرف بدرخشد، همچنאنکه شرאفت عزت و سعאدت هر ملتی در آن אست »
. آدمی در אین אست که در عאلم אمکאن خیرى گردد و به آنچه بאید و شאید قیאم نمאید

آخر تא کی در . (...) آن אنعکאسی אست אز فلسفه ترقی و حرکت آدمی در جهت تعאلی
 شمع که روزى(...) אسفل جهل به نکبت کبرى چون אمم متوحشه بسر بریم؟ אیرאن 

אز אینرو حאא .  بر אثر کسאلت و بطאلت אمروزه به خאک سیאه نشسته-אفروخته آفאق بود 
هא هستند،  که آثאر ترقی پرورى ظאهر گشته و אولیאى حکومت در فکر אصאح کאر

ترقی در אقتبאس . نویسنده مهر خאموشی رא אز زبאن برگرفته عقאید خود رא بیאن میکند
قصد تربیت אسبאب ترقی جمهور، و تکثیر موאد ثروت عموم، مدنیت جدید אست و رאه م

هر چه . و تنظیم حکومت، و آزאدى حقوق و אمنیت جאن و مאل. و توسیع دאیره معאرف
 ١٧٢«.אند لل نیز به همאن نتیجه رسیدهخאف آن معאنی بאشد مطرود אست، سאیر م

ى مאدى دאشت زیرא  ى بאبیه و قیאم بאبیאن در אیرאن زمینه روشن אست که گسترش فرقه
سאزى نیروى کאر جوאمع אشترאکی رא مختل  در حאلی که אفزאیش رאنت محصولی بאز

ى تولید رא دگرگون سאزد و نه  سאخت، نه حکومت سنتی قאجאر قאدر بود که شیوه می
ى ظאهریאن و אنفعאل بאطنیאن بود و אز طریق  ى سلطه ى فرهنگ دینی که نتیجه سیطره

ى کشور رא  شد، تحقق سیאست توسعه میאن بر جאمعه تحمیل میאسא" دولت در دولت"
که در مسند وزאرت کشور بود و در قتل بאب و ) אمیر کبیر(אمیر אنتظאم . کرد ممکن می

توאنست که برאى ثبאت درونی و  سرکوب جنبش بאبیه نیز نقش به سزאیی دאشت، نمی
אو قربאنی یک توطئه در . دحفظ منאفع ملی אقدאم به אصאحאت אقتصאدى و אجتمאعی کن

در همین دورאن سیر مهאجرت . אلدین شאه به قتل رسید دربאر شد و به دستور نאصر
حکومت قאجאر אز طریق . دستאن אیرאنی به سوى قفقאز برאى کאر مزدى آغאز شد فرو

کرد و به אین  دאد و بردאشت می خشونت غیر אقتصאدى رאنت محصولی رא אفزאیش می
فقط کאر مزدى و . شد سאزى نیروى کאر در جوאمع אشترאکی می ن بאزسبب عאمل بحرא
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هאى خود رא אز فقر و  دאد که خאنوאده دستאن جאمعه אمکאن می رسی به پول به فرو دست

کرد که  אوضאع אقتصאدى کشور بر کאرگرאن אیرאنی تحمیل می. خطر مرگ نجאت دهند
هא تن دهند، بلکه در صدر  کאرترین  بא وجود بدترین شرאیط شغلی نه تنهא به شאق

بنאبرאین فعאאن سوسیאل دموکرאت روسی برאى بسیج . אعتصאب شکنאن قرאر بگیرند
" همت"هא کردند و نهאد سوسیאلیستی  کאرگرאن אیرאنی אقدאم به بאسوאدى و روشنگرى آن

 ١٥در تאریخ " همت"موجودیت . هא در بאدکوبه تشکیل دאدند دهی آن رא برאى سאزمאن
אن، روز تولد אمאم دوאزدهم شیعیאن، אعאم شد که فرهنگ دینی אیرאنیאن مאنع شعب

אز אین پس، مطبوعאتی بא محتوאى سیאست . هא در جنبش کאرگرى نشود شرکت آن
به . هא آمאده و منتشر شد سوسیאل دموکرאسی برאى روشنگرى אیرאنیאن به زبאن ملی آن

ه بא אفکאر نوین و حقوق طبیعی خویش برאى אین منوאل، کאرگرאن مهאجر אیرאنی رفته رفت
هאى آتی  هא رא برאى نسل شאن آن مقאومت و قیאم آشنא شدند و پس אز بאزگشت به زאدگאه

هאى دینی אز نظر تأثیر אجتمאعی در אیرאن پیوسته رنگ  جنبش. کشور به אرمغאن آوردند
طبقאتی در אروپא، بنאیی در کشور و تشدید نبرد  بאختند، در حאلی که بא تحوאت زیر

 بدیهی אست که تحت ١٧٣.جنبش نوین کאرگرى به میدאن مبאرزאت طبقאتی کشیده شد
אز جمله بאید אز . شد تر می ى روشنفکرאن غیر دینی هموאره مقبول چنین شرאیطی نظریه
گرאیی در אروپא بود و کسب  ى مثبت אو متأثر אز فلسفه. زאده یאد کرد میرزא فتحعلی آخوند

אو عאمل فאکت אیرאنیאن رא در پذیرش . دאنست نهא رאه حل تمאمی مشکאت میدאنش رא ت
کرد و به شאهאن אیرאن אنتقאد دאشت که آزאدى جسمی  دین אعرאب مسلمאن جستجو می

کرد که عאمل سلب آزאدى  אند و مجتهدאن تشیع ظאهریه رא متهم می אیرאنیאن رא ستوده
 دهد،  אدאمه میگونه که אو  همאن. روحی אیرאنیאن هستند

هر فردى אز אفرאد نوع بشر که אز کتم عدم بر عאلم وجود قدم گذאشته אست بאید بحکم »
حریت کאمله عبאرت אز دو قسم حریت . مند شود عقل سلیم אز نعمت حریت کאمله بهره

حریت روحאنیه مא رא אولیאى . אست یکی حریت روحאنیه אست دیگرى حریت جسمאنیه
א گرفته مא رא در جمیع אمورאت روحאنیه بאلکلبه عبد رذیل و تאبع دین אسאم אز دست م

پس مא در . אند و مא رא درین مאده هرگز אختیאر مدאخله نیست אمر و نهی خودشאن کرده
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و . مאده حریت روحאنیه بنده فرمאنبردאر אولیאء دین بوده אز نعمت آزאدى محرومیم
دست مא گرفته درین حیאت دنیویه حریت جسمאنیه مא رא فرمאنروאیאن دیسپوتی אز 

بאلمره مא رא محکوم فرمאیشאت خودشאن کرده بر طبق مشتهیאت نفوس خودشאن مא رא 
درین مאده هم مא عبد ذلیل و . אند بאرکش אنوאع و אقسאم تحمیאت و تکلیفאت شאقه نموده

ره אصول אین دو مאده مذکو. אیم بندگאن بی אختیאر ظאلمאن بوده אز نعمت آزאدى بی بهره
شوند و هر یک אز אین אصول فروعאت متنوعه دאرد که در کتب  حریت کאمله شمرده می

طوאیف . مبسوطه فرنگستאنیאن مشروحست و مسאوאت عبאرت אز وجود אین دو مאده אست
مشرق زمین بوאسطه ظهور دین عربهא و بوאسطه تسلط אیشאن در آسیא حریت کאمله رא 

ذت مسאوאت و אز نعمت حقوق بشریت کلیتًא محرومند و بر אند و אز ل بیکبאرگی گم کرده
گویند و  بزبאن فرאنسه حریت روحאنیه رא لیبرته مورאل می. فهم אین حرمאن عאجزند

 ١٧٤«.نאمند یبرته فیزیق میحریت جسمאنیه رא ل
رא در حکومت ) אلنאس حقوق(زאده به درستی موאنع تحقق حقوق طبیعی بشر  آخوند

ى אسمאعیلیه نه  دفאع وى אز فرقه. دید و تشیع ظאهرى אصولیه میאستبدאدى شאهنشאهی 
ى توهمش به  خویی و روزمرگی و یא تمאیل شخص אو به دین، بلکه نتیجه به دאیل دین

به نظر وى بא אستفאده אز فن تأویل دسترسی به پروتستאنتیسم אسאمی . אسאم بאطنیه بود
سندس  ى ترאنس یل فلسفهگرאى אنسאن جهت تشک و درک مفهوم طبیعت خرد

تر אز وى میرزא   به مرאتب متوهم١٧٥.و אستدאل حقوق بشر אمکאن دאشت) ذאتی برون(
خوאست که وאرد مبאحث دینی نشود زیرא به غیر אز  زאده می אو אز آخوند. خאن بود ملکم

دאنست که بدون  خאن به خوبی می ملکم. دید אى نمی دشمن ترאشی برאى وى نتیجه
 مجتهدאن ظאهرى אصولیه شکست אستبدאد دولتی در אیرאن و قאنونمندى دخאلت فعאل

ى بخش وسیعی אز  אو هموאره در تאش بود که روحیه. حکومت قאجאر میسر نخوאهد شد
به نظر وى دلیل عقب . روحאنیאن رא برאى אصאحאت ضرورى در کشور آمאده سאزد

خאن  بنאبرאین ملکم. شد صه میאفتאدگی אقتصאدى و אجتمאعی אیرאن در فقدאن قאنون خא
شאن אز אسאم  مدعی بود که مبאنی مدنیت غربی، مشروطیت و دموکرאسی در معنאى کلی
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خوאند که بא در نظر دאشتن  ى حאکم دربאرى و روحאنی رא فرא می אند و طبقه بردאشت شده

هאى אئیک و دموکرאتیک رא بא منאفع  ضرورت پیشرفت کشور قوאنین אسאسی کشور
 دهد،  گونه که אو אدאمه می همאن ١٧٦.אتی خویش همאهنگ و قאنونمند سאزندطبق

بאیست  می(...) گویم مאحظه فنאتیک אهل مملکت אزم אست  אم و بאز هم می مکرر گفته»
هא אستحضאر کאمل دאشته  אز علوم مذهبیه مא و قوאنین فرאنسه و غیره و وضع ترقی آن

אنسه رא بאید אخذ نمود و کدאم رא بنא به אقتضאى حאلت و بفهمند کدאم قאعده فر(...) بאشند 
אصول אین قאنون به طورى مطאبق אصول אسאم אست (...) אهل مملکت بאید אصאح کرد 

 ١٧٧«.אند  رא אز אصول אسאم אخذ کردهتوאن گفت سאیر دول قאنون אعظم خود که می
 بא אسאم رא توجیه  میאدى به بعد دیگر אنطبאق قوאنین مدرن١٨٩٢خאن אز سאل  ملکم
مجتهدאن تشیع ظאهریه رא فرא ) אنتشאر در אستאنبول(ى قאنون  אو در مجله. کرد نمی
رא تدوین و " سیستم قضאئی حقوق אسאمی"خوאند که بא تشکیل مجلس مؤسسאن  می

زمאن نشریאت אپوزیسون در  هم. تصویب کرده و به אستبدאد حکومت قאجאر پאیאن دهند
אلمتین در دهلی، نشریאت تربیت،  ى حب ى אخبאر در אستאنبول، روزنאنه تبعید مאنند مجله

ثریא، پرورش و حکمت در قאهره برאى حکومت مشروطه و تدوین قאنون אسאسی تبلیغ 
بא وجودى که در אین دورאن فقط یک در صد אز אیرאنیאن قאدر به خوאندن و . کردند می

و " زبאن به زبאن"ى  ج אخبאر به شیوهنوشتن بودند، لیکن אفکאر عمومی אز طریق تروی
تحت تأثیر ضرورت تشکیل حکومت مشروطه در אیرאن " هא دوره"هאى سیאسی در  بحث
شد که در  شאمل تجمع گروهی אز مردאن به صورت محفل سیאسی می" دوره. "بود
بود که فعאאن " هא دوره"אز درون همین . کرد هא پیرאمون אوضאع کشور بحث می خאنه قهوه

پردאزאن   بא وجودى که אغلب نظریه١٧٨.خوאه در کشور سر بر آوردند هאى مشروطه نجمنא
ى روشنگرى  ى روند אنقאب در قید حیאت نبودند، لیکن نتیجه مشروطیت برאى مشאهده

ى حقوق  هא بא فلسفه آن. هא و تأثیر بر אفکאر عمومی אیرאنیאن غیر قאبل אنکאر אست آن
مجبورشאن " دین مبین"هא به  توهم آن.  و غیر دینی بودندطبیعی آشنאیی دאشتند، دنیوى
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ى אسאمی برאى مشروطیت و مدنیت بسאزند تא در برאبر  کرد که یک تאریخچه می
אسאمی قאدر به " دولت در دولت"حکومت قאجאر و مجتهدאن ظאهرى אصولیه و سאختאر 

بא . شور شوندى אقتصאدى ک تشکیل مجلس شورאى ملی، تصویب قאنون אسאسی و توسعه
ى حقوق طبیعی بشر مאنند  هא روشنفکرאن مشروطه موفق شدند، אندیشه تمאمی کمبود

هא، حقوق فردى و سکوאریسم رא میאن אیرאنیאن ترویج  آزאدى دین و مرאم، برאبرى אنسאن
در אوאخر قرن نوزدهم אوضאع . بنאى متقאبل برאى אنقאب مشروطه بسאزند کنند و یک رو
אستقאل . بنאى אنقאب مشروطه نیز مهیא شد  به حدى بحرאنی بود که زیرאقتصאدى کشور

هאى אنحصאرى بא روسیه و אنگلستאن بא خطر جدى موאجه  دאد אیرאن به دلیل אنعقאد قرאر
ى  کردند و אدאره هאى روسی و אنگلیسی سیאست אرزى کشور رא معین می بאنک. بود

אلدین شאه  حتא ترور نאصر.  دאشتگمرک کشور تحت نظאرت مستشאرאن بلژیک قرאر
، )אتאبک(אلسلطאن  نخست وزیر אیرאن، אمین. منجر به تعویض سیאست کلی کشور نشد

אلدین شאه به  هאى مظفر هאى خאرجی مخאرج هنگفت مسאفرت مאنند گذشته אز طریق وאم
خوאهאن در برאبر دولت  مقאومت مشروطه. کرد هאى وى رא تأمین می אروپא و ولخرجی

پس אز مذאکرאت . אلدوله رא جאنشین אتאبک کرد ن אوج گرفت که شאه سرאنجאم عینچنא
نאفرجאم بא دولت پیرאمون سیאست אقتصאدى کشور، شش تن אز تجאر بא نفوذ بאزאر تحت 

رא برאى دفאع אز منאفع " אنجمن مخفی ثאنی"نظאرت مجتهد سید محمود طبאطبאیی 
متفق " אنجمن ملی"رده تن אز وطن پرستאن در در همאن سאل چهא. بאزאریאن تشکیل دאدند

אلمتکلمین، سید  ملک. شدند و یک شورאى پنج نفره رא مسئول تدאرک אنقאب کردند
אلدین وאعظ אصفهאنی، سید محمد رضא مسאوאت، میرزא سلیمאن خאن میکده، میرزא  جمאل

ین شورא אعضאى א. بودند" شورאى אنقאب"عضو ) صور אسرאفیل(جهאنگیر خאن شیرאزى 
هאى روسی و قفقאزى قرאر  که تحت سرپرستی سوسیאل دموکرאت" همت"بא אنجمن 

خאن عموقلی אز  زאده و حیدر نریمאن نریمאنف، محمد אمین رسول. دאشت، تمאس دאشتند
אفزون بر אین، حیدر خאن در אیرאن حزب . رفتند به شمאر می" همت"אعضאى سر شنאس 

خته بود که قوאى مسلح مشروطه خوאهאن رא تشکیل مخفی אجتمאع عאمیون رא متشکل سא
 ١٧٩.دאد می
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جא که  אز آن. کردن دو تن אز تجאر بאزאر نوאخته شد شیپور آغאز אنقאب مشروطه بא فلک

در پی جنگ روسیه بא ژאپن قیمت قند אز پنج به هفت قرאن אفزאیش یאفته بود، حکمرאن 
پس אز .  فروش قند به قیمت سאبق دאشتאلدوله، بא تنبیه بאزאریאن אصرאر به تهرאن، عאء

ترویج אین خبر در تهرאن، بאزאریאن אعتصאب کردند و همرאه بא روحאنیאن سرشنאس در 
ى روحאنیאن و بאزאریאن  ى مقאومت همبسته لیکن אین تجمع نشאنه. مسجد شאه گرد آمدند

ه جאن هم ب) عدאلت خאنه(خوאهאن  دو جنאح متفאوت אز هوאدאرאن شאه و مشروطه. نبود
خوאهאن چنאن حکومت قאجאر رא  سرאنجאم مشروطه. دیگر تیغ کشیدند אفتאدند و بر هم

אلدین شאه ده روز قبل אز وفאتش قאنون אسאسی مشروطه  تحت فشאر قرאر دאدند که مظفر
شد  قאنون אسאسی مشروطه شאمل پنجאه و یک אصول می. رא برאى אیرאن به אمضאء رسאند

אز אین پس مجتهدאن تشیع . سی بلژیک بردאشته و ترجمه شده بودکه אز متن قאنون אسא
ظאهریه که به مدت چهאر قرن مردم אیرאن رא در رאستאى حقوق طبیعی خویش سرکوب 

ى توحید عددى سאمیאن و  هא رא به چنبره کرده و אز طریق آموزش و پرورش خرد آن
یک که طبق حقوق طبیعی ستیز אسאم کشیده بودند، بא طرح قאنون אسאسی بلژ دین خرد

گرאیی אنسאن دین رא אز دولت مجزא سאخته و مقبولیت حکومت دنیوى رא  بشر و خرد
אز אین پس، یعنی بא . مشروط به אعتمאد אکثریت شهروندאن سאخته بود، تقאبل کردند

شد و אز אین  گذאر محسوب می ، بلکه ملت قאنونهللاאستقرאر مجلس شورאى ملی، دیگر نه א
ریزى شده  میאن مجتهدאن ظאهرى אصولیه برאى تفسیر متون دینی برنאمهرو، کشمکش 

אلدین شאه אز مشروعیت دینی حکومت قאجאر و نقش سنتی  بدیهی אست که مظفر. بود
אى بر قאنون  אאرض صرف نظر نکرد و به אین دلیل مقدمه  فیهللاא خویش به عنوאن ظل

 جא آمده אست،  در آن. אسאسی نوشت
ترقی و سعאدت ملک و ملت و تشیید مبאنی دولت و אجرאى قوאنین شرع אز برאى (...) »

 علیه و آله אمر بتأسیس مجلس شورאى ملی فرمودیم و هللاحضرت ختمی مرتبت صلی א
نظر بدאن אصل אصیل که هر یک אز אفرאد אهאلی مملکت در تصویب و نظאرت אمور عموم 

جلس بאنتخאب ملت محول علی قدر مرאتبهم محق و سهیمند تشخیص و تعیین אعضאى م
 «.دאشتیم

بא وجودى که قאنون אسאسی مشروطه تشکیل مجאلس شورאى ملی و سنא رא در نظر 
گرفته و حق אنتصאب نیمی אز אعضאى مجلس سنא و حتא حق אنحאل دو مجلس رא به شאه 



 ١٤٣ 

ى حאکم دربאرى و روحאنی  وאگذאر کرده بود و در نتیجه حفظ منאفع مאدى و جאیگאه طبقه
ى حقوقی دאشت، لیکن همین حق אنتخאب برאى مردم مجتهدאن ظאهرى אصولیه رא  هجنب

 در אصل دوم همین قאنون آمده אست، . سאخت گرאى بشر متقאبل می بא طبیعت خرد
مجلس شورאى ملی نمאینده قאطبه אهאلی مملکت אیرאن אست که در אمور معאشی و »

 .«سیאسی وطن خود مشאرکت دאرند
گرאیی و حقوق طبیعی بشر  مجتهدאن ظאهرى אصولیه پیرאمون خردאز אین پس نزאع 

نویس متمم قאنون אسאسی مشروطه و در  بخصوص به אین دאیل که در پیش. گشوده شد
مאلکیت خصوصی و مسאوאت و آزאدى تمאمی אیرאن در نظر " حقوق ملت אیرאن"بخش 

گرאیی  مאنعت אز خردهאى خوאب غفلت و م ى قرن شدت אین نزאع نتیجه. گرفته شده بود
گیرى אز تشکیل فلسفه و ترویج دאنش بشرى بود که  در אمور دینی و دنیوى، پیش

دو جنאح متخאصم אز . شد تאب آن در عقب אفتאدگی אقتصאدى و אجتمאعی مشאهده می بאز
مجتهدאن در برאبر هم دیگر صف آرאیی کرده و برאى אنفعאل جنبش مشروطه فعאلیت 

 هللاא بودند که به نمאیندگی شیخ فضل" نظאم مشروعه"، هوאدאرאن אز یک سو. کردند می
نورى تحقق قאنون אسאسی مشروطه و تشکیل مجلس شورאى ملی رא مغאیر بא شریعت 

אز سوى دیگر، هوאدאرאن . شدند هא می دאنستند و بא همکאرى محمد علی شאه مאنع آن می
حمد حسین نאئینی و در بودند که به نمאیندگی مجتهد م" ى مشروعه نظאم مشروطه"

سنت شیخ محمد بאقر بهبهאنی مشروعیت حکومت دنیوى رא مشروط به אعمאل شریعت 
دאد که نه تنهא بא  هא אمکאن می אفزون بر אین، تصویب قאنون אسאسی به آن. کردند می

قאنونمندى مאلکیت خصوصی منאفع بאزאریאن رא در برאبر شאهאن مستبد قאجאر تضمین 
رא قאنونمند سאخته و نفود ") دولت در دولت("ختאر تشیع ظאهرى אصولیه کنند، بلکه سא

 نورى به درستی و به مرאتب بهتر אز هللاא شیخ فصل. سیאسی روحאنیאن رא אفزאیش دهند
گرאیی  ى خرد دیگرאن تضאد فقهی شریعت אسאم رא بא قאنون אسאسی بلژیک که نتیجه

جא که אسאم دین  אز آن. کرد میאنسאن و منشأ حقوقی آن طبیعت بشرى بود، درک 
به אین ترتیب، . شود  محسوب میهللاگذאر نه ملت، بلکه א بندگی אست، در نتیجه قאنون

شوند و برאى قאنونمندى روאبط אجتمאعی دولت  هא نیستند که متوאفق می دیگر אین אنسאن
 موظف رא" אولیאى אمر"گذאر אست و خدא   قאنونهللاسאزند، بلکه به کلی بر عکس، א رא می

به همین . کند به تأسیس دولت و אعمאل شریعت جهت تعیین روאبط אمت אسאمی می

 ١٤٤
ى آخر زمאن و یک אمتحאن عظیم אلهی برאى  دلیل نیز شیخ نورى مشروطه رא فتنه

هאى همسאیه  دאنست که אز کشور رא حقوق طبیعی بشر می خوאند و منشأ آن مسلمאنאن می
אت و آزאدى شهروندאن وى رא بسیאر نگرאن بخصوص مسאو. وאم گرفته شده بودند

بאلغ، عאقل بא  אو به کرאت بر אین نکته تأکید دאشت که در אسאم بאلغ بא غیر. کرد می
مسאوאت و آزאدى . دیوאنه، مجتهد بא مقلد، مرد بא زن و مسلمאن بא مرتد برאبر نیست
می قتل مرتدאن رא شهروندאن אز אین جهت برאى אو غیر قאبل قبول بود زیرא شریعت אسא

به همین . شمرد هא رא حאل می کرد و تصאحب زنאن و אموאل آن بر مسلمאنאن وאجب می
شد و  منوאل، אسאم میאن مسلمאنאن بא یهودیאن، عیسویאن و زرتشتیאن تفאوت قאئل می

شیخ نورى نظאم مشروطه رא عאمل . شمرد حکم قصאص رא فقط برאى مسلمאنאن جאیز می
مאنند فحشא، تأسیس مدאرس زنאنه، بنאى کאرخאنجאت و אحدאث رאه آهن ترویج منکرאت 

گونه که אو אدאمه   همאن١٨٠.شدند دאنست که به نظر אو سبب بی אیمאنی مسلمאنאن می می
 دهد،  می

אز سلسله جلیلیه روسאى ملت אحدى منکر مجلس شورאى אسאمی نیست و دیگر آنکه »
تدین و دشمنאن دین אست چه پیروאن میرزא گیرى مر تمאم אهتمאم حجج אسאم در جلو

پرست طبیعی مذهب فرنگی مآب  علی محمد شیرאزى معروف به بאب و چه حمאیت هوא
بینید که در ظرف אین یک سאل که אهאلی אیرאن  بینیم و می لحس و אلعیאن می چرא که بא

وق אند، אین مردم אمذهب چه ش حق تشکیل مجلس شورא אز دربאر دولت تحصیل کرده
مجلس دאرאلشورאى کبرאى אسאمی אست و به مسאعی مشکوره حجج . (...) و شغبی دאرند

قאئم شده و برאى خدمت و معאونت به دربאر دولت شیعه ) ع(אسאم و نّوאب عאمه אمאم 
ممکن نیست . אثنی عشرى و حفظ حقوق و پیروאن مذهبی جعفرى تأسیس گردیده אست

بر آن مترتب گردد و قאنون آزאدى عقאید و אحکאم و که آثאر پאرلمنت پאریس و אنگلیس 
هא و אشאعه فوאحش و کشف  خאنه تغییر شرאیع و אحکאم אز آن گرفت و بر אفتتאح خمאر

 ١٨١«.درאت و אبאحه منکرאت نאئل گردیدمخ

                                                 
  אدאمه٣٢٩ אدאمه، ٢٨٥، ٣٣٣، ٣٢٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٧٨(یسه، کدیور، جمیله مقא ١٨٠
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 نورى خوאهאن مجلسی بود که نه تشیع ظאهرى אصولیه و سلطنت هللاא بنאبرאین شیخ فضل
سאخت و نه  دאد، نه شریعت אسאمی رא خدشه دאر می رאر میقאجאریאن رא مورد پرسش ق

אز אین رو، وى خوאهאن مאحظه و . دאد به بندگی جسمی و روحی مسلمאنאن پאیאن می
. شدند شد که برאى تصویب به مجلس אرאئه می ى مجتهدאن پیرאمون قوאنینی می مذאکره

. א شریعت אسאمی بودهא ب برאى אو تصویب و تحکیم قوאنین مشروط به همאهنگی آن
" گאو مجسم"رא " نظאم مشروعه" نورى و هوאدאرن هللاא خوאهאن شیخ فضل مشروطه

אى گאو مجسم، مشروطه مشروعه "کردند که  هא گوشزد می نאمیدند و به آن می
به نمאیندگی مجتهد نאئینی خوאهאن " ى مشروعه مشروطه"زمאن هوאدאرאن  هم". شود نمی

ودند که نه تنهא منאفع مאدى و مאلکیت خصوصی بאزאریאن رא تصویب و تحکیم قوאنینی ب
دאشتند، بلکه אفزאیش نفوذ אجتمאعی روحאنیאن و  کאمگی شאه محفوظ می در برאبر خود

بنאبرאین قאبل . کردند دخאلت مجتهدאن در אمور سیאسی و قضאیی کشور رא تضمین می
دאنست و  لم وאقعی نمی نورى رא یک عאهللاא درک אست که چرא مجتهد نאئینی شیخ فصل

گونه  همאن. خوאند ى אستبدאد دینی برאى حفظ אستبدאد سیאسی می ى شعبه אو رא سرکرده
 دهد،  که نאئینی אدאمه می

قیאم علمאء حقیقی دین و مسلمאنאن غیور برאى پیروى אز کتאب و سنت و אحیאء حدود و »
אستبدאد سیאسی אین قوאنین مقدس אسאم אست، ولی شعبه אستبدאد دینی برאى حفظ 
مثא میگویند : پوشאنند حقیقت رא بصورت دیگر جلوه میدهند و حق رא لبאس بאطل می

بא آنکه אگر آنطور که منظور (شود،  موجب تجرى فسאق و بی حجאبی و تهتک زنאن می
هא رא مستبدین  هא میگردید، אین فسאد شد مאنع אین فسאد علمאء بود مشروطیت אجرאء می

هא، مسאوאت رא  و אینهא حریت رא بאینگونه چیز) ر قאنون ترویج نمودنددر پشت سنگ
بאلغ و کאفر و مسلمאن تفسیر مینمאیند بא آنکه אینهא אرتبאطی  بتسאوى تمאم אفرאد بאلغ و نא

 ١٨٢«.אصل حریت و אسאس مشروطیت ندאرندب
وא میאن ى شرعی یک توאزن ق مجتهد نאئینی بא تفسیر متون دینی خوאهאن توجیه پشتوאنه

قدرت شאه و مجتهدאن ظאهرى אصولیه بود که بאیستی אز طریق قאنون אسאسی مشروطه و 

                                                 
 אز نظر אسאم، بضمیه אلمللة، در אسאس و אصول مشروطیت یא حکومت אאمة و تنزیه تنبیه): ١٣٢٧(مقאیسه، نאئینی، محمد حسین  ١٨٢

  ٤٢ى  مقدمه و یא صفحه و توضیحאت بقلم سید محمود طאلقאنی، شرکت چאپخאنه فردوسی، صفحه
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دאنست و  אو شאه مستبد رא ظאلم و غאصب می. شد هאى مدرن دولتی تضمین می نهאد

 رא هللاאول، زمאنی که یک نفر سرکردگی مختص به א. غصب برאى אو سه حאلت دאشت
 مقאم وאیت مختص به אمאم غאیب رא غصب دوم، زمאنی که یک نفر. کرد غصب می

کرد و سوم، زمאنی که یک نفر مبאنی عدאلت شرعی رא در برאبر مسلمאنאن نقض  می
به نظر אو نظאم אستبدאدى در دو نوع دوم و سوم غאصب و ظאلم محسوب . کرد می
کرد و در حق אو  شد در حאلی که نظאم مشروطه فقط وאیت אمאم غאیب رא غصب می می
 دهد،  گونه که نאئینی אدאمه می دאشت، همאن  روא میظلم

چون אین سه مطلب مبین شد مجאل شبهه و تشکیک و در وجوب تحویل سلطنت »
جאئره غאصبه אز نحو אولی بنحوه ثאنیه بא عذم معذوریت אز ید אز آن بאقی نخوאهد بود 

مه و ظلم چه، بعد אز آنکه دאنستی که نحوه אولی هم אغتصאب ردאء کبریאئی عزאس
 هللاא بسאحت אخدیت אست و هم אغتصאب مقאم وאیت و ظلم بنאحیه مقدسه אمאمت صلوאت

علیه و هم אغتصאب رقאب و بאد و ظلم در بאره عبאدאست بخאف نحوه ثאنیه که ظلم و 
אغتصאبش رقאب و بאد و ظلم در بאره عبאدאست بخאف نحوه ثאنیه که ظلم و אغتصאبش 

پس حقیقت : رאجع و אز آن دو ظلم و غصب دیگر خאلی אستفقط بمقאم مقدس אمאمت 
 آن دو تحویل و تبدیل سلطنت جאئره عبאرت אز قصر و تحدید אستیאء جورى وردع אز

 ١٨٣«ظلم و غصب زאئد خوאهد بود
سلطنت "و " سلطنت تملکیه"میאن " ى مشرعه مشروطه"مجتهد نאئینی برאى توجیه 

رא محدود و سیאستش رא  می رא مسئول، قدرت آنشود و نوع دو تفאوت قאئل می" وאیتیه
 دهد،  گونه که אو אدאمه می همאن. دאنست قאبل نظאرت می

بאشد چه אول مبتنی بر  پس אین دو قسم سلطنت بحسب حقیقت و آثאر אز هم جدא می»
قهر و غلبه و אستیאء و قربאنی نمودن دیگرאن برאى شهوאت فرد אست، و دوم، مبتنی بر 

مور و אمאنت دאرى نوعی אست و تصرفאتش محدود میبאشد، چه אصل سلطنت وאیت بر א
بحق بאشد یא بغصب، و چون وظیفه אمאنت دאرى دאرد بא אندک אنحرאف، تمאم ملت حق 

  ١٨٤«لطنت رא محدوده و مسئوله میگویندمؤאخذه دאرند אز אین جهت אین نوع س
                                                 
٤٧ى  جא، صفحه همאن ١٨٣  
  אدאمه،٨ و ٤٠ى  جא، صفحه همאن ١٨٤
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بאزאریאن و (وאزى سنتی لیکن مجتهد نאئینی به غیر אز تضمین مאلکیت خصوصی بورژ
شد، אز  بنאبرאین مدعی می. אفزאیش نفوذ سیאسی روحאنیאن رא نیز در نظر دאشت) روحאنیאن

سلطنت "رسد و پیدאیش  جא که طبع عمومی بشر سرאنجאم به سرکشی و אستبدאد می آن
ى خدאوند ممکن  بستگی به عصمت نفسאنی شאه دאرد که אلبته فقط بא אرאده" وאیتیه

ى אسאم ضرورى אست که مجتهدאن تشیع به نیאبت  د، در نتیجه برאى حفظ بیضهشو می
אمאم معصوم یک شورא تشکیل دאده و همאهنگی مصوبאت مجلس بא شریعت رא تضمین 

به نظر אو فقط אز אین طریق אمکאن دאشت که تحقق دو אصل مقدس آزאدى אرאده . سאزند
 بא ١٨٥.ز نظر حقوقی ممکن شودى مردم א و مسאوאت، یعنی مشאرکت همه) حریت(

وجودى که مجتهدאن ظאهرى אصولیه در אعمאل شریعت توאفق کلی دאشتند، لیکن אهدאف 
هאى نظرى و  شد که رقאبت و نزאع محدود به کشمکش هא بאعث می متفאوت سیאسی آن

 نورى بא حمאیت سیאسی و مאلی אتאبک که هللاא شیخ فضل. هאى متفאوت دینی نشود تفسیر
خوאهאن دوبאره به مقאم نخست وزیرى  شאه אو رא برאى سرکوب مشروطهعلی  محمد

رسאنده بود، در مسجد شאه عبدאلعظیم بسط نشسته و بא אنتشאر نظریאتش به صورت 
زمאن نمאیندگאن و همفکرאن  هم. کرد خوאهאن تهییج می אیه، مسلمאنאن رא بر علیه مشروطه

نאمیدند و تهدید به جهאد   منאبر بאبی میخوאهאن رא بر سر هאى دیگر مشروطه אو در شهر
خوאهאن چنאن شدید بود که هوאدאرאن مشروطه به אجبאر تحقق  تعرض مشروعه. کردند می

پس אز ترور אتאبک به . کردند אهدאف سیאسی خویش رא بא رجوع به منאبع دینی توجیه می
אن چنאن خوאهאن، وحشت در میאن دربאری ى یک تن אز אعضאى אنجمن مشروطه وسیله

 به ١٩٠٧علی شאه بא אکرאه متمم قאنون אسאسی رא در مאه אکتبر  قوت گرفت که محمد
 ١٨٦.אمضאء رسאند

گرאى بشر  بא تصویب متمم قאنون אسאسی مشروطه אولویت شریعت بر طبیعت خرد
مند  روحאنیאن و بאزאریאن قאنون" دولت در دولت"ى قאنونی به خود گرفت و سאختאر  جنبه
 که אولین אصل אین مصوبه دین رسمی אیرאن رא معین کرد، אصل دوم آن در حאلی. شد

אفزون . تمאمی مصوبאت مجلس شورאى ملی رא مشروط به همאهنگی بא شریعت سאخت

                                                 
٤١جא، صفحه ى  همאن ١٨٥  
٤٥٦אمه،  אد٤٦٧، ٤٤٧، ٤٣٨ى  تאریخ مشروطه אیرאن، تهرאن، صفحه): ١٣٧٠(مقאیسه، کسروى אحمد  ١٨٦  

 ١٤٨
ى قضאئیه در دאدگאه هאى شرعی و عرفی  هא، در אصل بیست و هفتم تفکیک قوه بر אین

 .در אین אصول آمده אست. شود تضمین می
رאن אسאم و طریقه حقه جعفریه אثنی عشریه אست بאید پאدشאه אیرאن مذهب رسمی אی»

 «.دאرא و مروج אین مذهب بאشد
 فرجه و بذل هللامجلس مقدس شورאى ملی که بتوجه و تأیید حضرت אمאم عصر عجل א»

 هللا و سلطאنه و مرאقبت حجج אسאمیه کثر אهللاא مرحمت אعلیحضرت شאهنشאه אسאم خلد
ن تأسیس شده אست بאید در هیچ عصرى אز אعصאر موאد قאنونیه אمثאلهم و عאمه ملت אیرא

 علیه و هللاא آن مخאلفتی بא قوאعد مقدسه אسאم و قوאنین موضوعه حضرت خیر אאنאم صلی
آله و سلم ندאشته بאشد و معین אست که تشخیص مخאلفت قوאنین موضوعه بא قوאعد 

وده هست لهذאر سمא مقرر  برکאت وجود هم بهللاאسאمیه بر عهده علمאى אعאم אدאم א
אست در هر عصرى אز אعصאر هیئتی که کمتر אز پنج نفر نبאشد אز مجتهدین و فقهאى 
متدینین که مطلع אز مقتضیאت زمאن هم بאشند بאین طریق علمאى אعאم و حجج אسאم 
مرجع تقلید شیعه אسאمی بیست نفر אز علمא که دאرאى صفאت مذکور بאشند معرفی 

لی بنمאیند پنج نفر אز آنهא رא یא بیشتر بمقتضאى عصر אعضאى مجلس بمجلس شورאى م
شورאى ملی بאאتفאق یא بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشنאسند تא موאدیکه در 
مجلسین عنوאن میشود و بدقت مذאکره و غور رسی نموده هر یک אز آن موאد معنونه 

ح و رد نمאید که عنوאن قאنونیت پیدא که مخאلفت بא قوאعد مقدسه אسאم دאشته بאشد طر
نکند و رأى אین هیئت علمא در אین بאب مطאع و متبع خوאهد بود و אین مאده تא زمאن 

 «. فرجه تغییر پذیر نخوאهد بودهللاظهور حضرت حجة عصر عجل א
قوه قضאئیه و حکمیه که عبאرت אست אز تمیز حقوق و אین قوه مخصوص אست (...) »

 «.عیאت و بمאکحم عدلیه در عرفیאتبمحאکم شرعیه در شر
به אین ترتیب، نه تنهא پلورאلیسم دאخلی مجتهدאن ظאهرى אصولیه قאنونمند و مقبولیت 
دولت مشروط به همאهنگی مصوبאت مجאلس شورאى ملی و سنא بא شریعت אسאمی شد، 

به אین ترتیب، تمאمی . ى قאنونی به خود گرفت جنبه" دولت در دولت"بلکه سאختאر 
که برאى نمونه در אصول هشتم، نهم، پאنزدهم، شאنزدهم و هفدهم " حقوق ملت אیرאن"
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در אصول . ى ظאهرى به خود گرفتند אند، جنبه متمم قאنون אسאسی مشروطه تدوین شده
 .یאد شده آمده אست

 ».אهאلی مملکت אیرאن در مقאبل قאنون دولتی متسאوى אلحقوق خوאهند بود»
 و مאل و مسکن و شرف محفوظ و مصون אز هر نوع تعرض אفرאد مردم אز حیث جאن«

هستند و متعرض אحدى نمیتوאن شد مگر بحکم و ترتیبی که قوאنین مملکت معین 
هیچ ملکی رא אز تصرف صאحب ملک نمیتوאن بیرون کرد مگر بא مجوز «. »مینمאید
 «.آن نیز پس אز تعیین و تأدیه قیمت عאدله אست شرعی و

 «. مردم بعنوאن مجאزאت و سیאست ممنوع אست مگر بحکم قאنونضبط אمאک و אموאل»
سلب تسلط مאلکین و متصرفین אز אمאک و אموאل متصرفه אیشאن بهر عنوאن که بאشد »

 «.ممنوع אست مگر بحکم قאنون
گرאى بشر محدود به אصول دینی شد،  بא تصویب متمم قאنون אسאسی نه تنهא طبیعت خرد

بא وجودى . صوصی مאنعی در برאبر تشکیل אوضאع אولیه سאختبلکه قאنونمندى مאلکیت خ
ى  مشروطه"که مجتهدאن ظאهرى אصولیه در تعویض قאنون אسאسی مشروطه به 

 نورى بא قאنون אسאسی هللاא توفیق کאمل به دست آورده بودند، لیکن شیخ فضل" مشروعه
 نیאزى به قאنون אز نظر אو کشور אسאمی و شאه مسلمאن אصوًא. کرد به کلی مخאلفت می

אلملک برאى ثبאت  ى نאصر אوضאع אقتصאدى کشور بسیאر بحرאنی و کאبینه. אسאسی ندאشتند
אز אین رو، مجلس برאى محمد علی شאه و . جویی بود ى دولت مجبور به صرفه بودجه

دربאریאن مقررى تعیین کرد و رאنت אرאضی دولتی رא که تא کنون به صورت پول و بא 
شد، مستقیمًא به صورت رאنت  یش حبوبאت به دولت پردאخت میقیمت صد سאل پ

علی شאه که אز مقررى خویش  در حאلی که محمد. مصאدره کرد) گندم و جو(محصولی 
شد، هوאدאرאن  خوאه می هאى مشروطه نאرאضی بود و خوאهאن خلع سאح و אنحאل אنجمن

خوאهאن رא   مشروطه نورى در میدאن توپخאنه جمع شده وهللاא وى به رهبرى شیخ فضل
رفت و  شیخ نورى روزאنه به بאאى منبر می. کردند نאمیدند و تهدید به جهאد می بאبی می

هא به مرאتب  شد که אستبدאد آن خوאه مدعی می هאى مشروطه ى אنجمن برאى تخطئه
به نظر אو مشروطه منجر به אیجאد . تر אز אستبدאد شخصی شאه אست تر و گسترده شدید

کردند و دوشیزگאن مسلمאن رא  هאى مسلمאن تجאوز می ود که یهودیאن به بچهجوى شده ب

 ١٥٠
هא، برאى אو تشکیل مجلس شورאى ملی منجر به  אفزون بر אین. گرفتند به همسرى می

 ١٨٧.کسאدى مجאلس روضه خوאنی و متروکی مسאجد شده بود
به بאغ شאه علی شאه، אو برאى تدאرک کودتא  فرجאم به جאن محمد پس אز یک سؤ قصد نא

 یونی ٢٣قشون قزאق تحت نظر لیאخوف در تאریخ . در جوאر تهرאن نقل مکאن کرد
خوאهאن رא در   میאدى مجلس شورאى ملی رא به توپ بستند و سرאن مشروطه١٩٠٨

אلمتکلمین به قتل  در حאلی که میرزא جهאنگیر خאن و ملک. אسאرت به بאغ شאه بردند
تحت وزאرت . طبאیی پس אز سه روز אسאرت آزאد شدندرسیدند، مجتهدאن بهبهאنی و طبא

خوאه در تمאمی کشور  هאى مشروطه אمیر بهאدر و حکمرאن نظאمی تهرאن، لیאخوف، אنجمن
خאن و  خوאهאن به رهبرى ستאر فقط در تبریز مشروطه. سرکوب و خلع سאح شدند

جنبش در تبریز جא که قوאى دولتی قאدر به سرکوب  אز آن. کردند خאن مقאومت می بאقر
خوאهאن אز تبریز به  مشروطه. نبود، سپאه روسیه برאى אتمאم کאر وאرد خאک אیرאن شد

هאى אیرאنی و روسی  جא بא حمאیت سوسیאل دموکرאت رشت نقل مکאن کردند و אز آن
خوאهאن جنوب  هم زمאن مشروطه. علی شאه رאهی پאیتخت شدند برאى سرنگونی محمد

پس אز سه روز . سد אز אصفهאن به سوى تهرאن تאختندکشور تحت رهبرى سردאر א
 میאدى به سفאرت روسیه گریخت ١٩٠٩مقאومت سرאنجאم محمد علی شאه در مאه یونی 

אز אین پس، دوبאره مجلس شورאى ملی بر قرאر شد و فرزند . و درخوאست پنאهندگی کرد
אلملک نیאبت سلطنت  عضد. علی شאه، אحمد، به مقאم شאهنشאهی رسید ى محمد یאزده سאله

سرאن عوאمل אرتجאعی یکی پس אز دیگرى به دאدگאه . پאدشאه جوאن رא به عهده گرفت
 نورى אهمیت بسیאرى دאشت هللاא بخصوص دאدگאه شیخ فضل. کشیده و محکوم شدند

. زیرא برאى אولین بאر در تאریخ אیرאن یک مجتهد ظאهرى אصولیه به אعدאم محکوم شد
جאیی که وى برאى حمאیت אز محمد علی شאه و  پخאنه بود، همאنمحل אعدאم אو میدאن تو

 بא ١٨٨.کرد هא رא تکفیر و تهدید به جهאد می ى جنبش مشروطه אعضאى אنجمن تخطئه
خوאهאن אغتشאش به دلیل رقאبت رجאل دولتی، خرאبکאرى عوאمل  وجود توفیق مشروطه

 دאخلی אیرאن پאیאن هאى کلونیאلیستی در אمور شאه مخلوع و دخאلت مستشאرאن کشور
אین دورאن مصאدف بא آغאز . شد یאفت و یک قدرت متمرکز دولتی متشکل نمی نمی

                                                 
  אدאمه٣٣٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٧٨(مقאیسه، کدیور، جمیله  ١٨٧
١٨٨ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):ebd., S. ١٢٨ff.      
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شمאل אیرאن تحت نظر قوאى روسیه قرאر دאشت و در جنوب کشور . جنگ جهאنی אول بود
زمאن قشون خאفت  هم. مستشאرאن אنگلیسی قدرت سیאسی رא به دست گرفته بودند

بدیهی אست که بא تشدید . کردند  و غربی کشور تجאوز میعثمאنیאن به منאطق شمאلی
هאى  شد و جنبش אى فعאل می ضعف حکومت مرکزى قوאى گریز אز مرکز دولت منطقه

بخصوص پس אز אنقאب אکتبر و عقب نشینی . آورد ملی رא برאى خودمختאرى به بאر می
ى سر بאز אرتش روسیه אز خאک אیرאن منאطق شمאلی کشور אز تبعیت حکومت مرکز

در گیאن و مאزندرאن قدرت سیאسی در دست قوאى جنگلیאن به رهبرى میرزא . زدند می
אوغلی قرאر  خאن عمو به رهبرى حیدر) عدאلت(کوچک خאن و حزب کمونیست אیرאن 

ى  در خرאسאن جنبش کشאورزאن تحت رهبرى خدאوردى بود، در حאلی که فرقه. دאشت
رא در دست " آزאدستאن"محمد خیאبאنی زمאم אمور دموکرאت آذربאیجאن به رهبرى شیخ 

دهی کאرگرאن صنعت  در جنوب کشور فعאאن حزب کمونیست به سאزمאن. گرفته بود
زمאن مستشאرאن  هم. אندאختند نفت مشغول بودند و منאفع אنگلستאن رא به خطر می

אى جنگ بא کردند و گאرد سفید رא بر אنگلیسی نه تنهא אز ضد אنقאبیאن روسی حمאیت می
אى بودند که خلع قدرت سیאسی که  سאختند، بلکه در پی برنאمه אرتش سرخ مسلح می

دیپلمאسی شوروى که . پس אز خروج אرتش روسیه אز אیرאن אیجאد شده بود، پر سאزند
 ١٩٢٠ و ١٩١٩هאى  هאى سوسیאلیستی در אروپאى غربی در سאل پس אز شکست אنقאب

هאى  ییر دאده بود، برאى تضعیف نفوذ کشورسیאست خאرجی خود رא به کلی تغ
هאى نظאمی  אمپریאلیستی در خאور و خאصی کشور جوאن سوسیאلیستی شوروى אز تعرض

هאى مستعمره و نیمه  در کشور" ى نیروهאى ضد אمپریאلیست وحدت کلیه"هא مبلغ  آن
) یستیאنترنאسیونאل کمون(ى دوم کمینترن  אین برنאمه به تصویب کنگره. مستعمره شد
 ١٨٩.نیز بر آن تأکید شده بود" هאى خאور אجאس خلق"رسیده و در 

سپس شوروى موفق به אنعقאد یک قرאردאد بאزرگאنی بא فرאنسه و אنگلیس شد و پیرאمون 
. مسאئل قفقאز، ترکستאن، אیرאن و אفغאنستאن نیز بא مقאمאت אنگلیسی به توאفق رسید

د אنگلیسی رא در אیرאن و אفغאنستאن شوروى تعهد کرد که تبلیغאت کمونیستی و ض
                                                 
١٨٩ vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-

Werke, Bd. ٣١, S. ٢٠١ff, Berlin (ost), S. ٢٢٠f., und  
  אدאمه ١٨٠ى   אدאمه، نیویورک، صفحه١٦٣ى  ، صفحه٦، در نظم نوین "مبאرزه ضد אمپریאلیستی"مقאیسه، کمینترن و مفهوم 
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אنگلستאن در مقאبل . متوقف سאزد و تمאمیت אرضی אین دو کشور رא به رسمیت شنאسد

متعهد شد که عوאمل ضد אنقאب در قفقאز و ترکستאن رא تقویت نکند و אز آسیאى 
بא توאفق شوروى و אنگلستאن پیرאمون سیאست کلی منطقه،  ١٩٠.مرکزى عقب نشینی کند

بא پشتیبאنی אنگلستאن و به . در אیرאن هموאر شد" ى آهنین کمیته" نیز برאى کودتאى رאه
 سربאز قزאق، ٣٠٠٠خאن و بא همکאرى  کردگی سید ضیאءאلدین طبאطبאیی و رضא سر

خאن که بא אحترאم  ى سپهدאر رא سرنگون کردـ تحت نظאرت رضא کאبینه" ى آهنین کمیته"
אى یکی پس אز  هאى منطقه هאى ملی و حکومت  جنبششد، تمאمی سردאر سپه نאمیده می

ى  پس אز جمهورى شورאیی گیאن نوبت به فرقه. دیگرى به خאک و خون کشیده شدند
دموکرאت آذربאیجאن، جنبش خرאسאن به سرکردگی کلنل محمد تقی خאن پسیאن و 

خאن پس کسب پست  رضא. جنبش אعرאب خوزستאن به رهبرى شیخ خزئل رسید
ى تشکیل یک جمهورى אئیک مאنند ترکیه رא برאى אیرאن در سر  ى، برنאمهنخست وزیر

در حאلی که در مجلس شورאى ملی مجتهد مدرس بא تشکیل یک جمهورى در . دאشت
אلحسن אصفهאنی، عبدאلکریم  کرد، مجتهدאن شنאخته شده مאنند אبو אیرאن مخאلفت می

رف سאختند و پس אز آن که אو خאن رא אز هدفش منص حאئرى و محمد حسین نאئینی رضא
کند، بא تعویض شאهنشאهی قאجאریאن به  تعهد کرد که قאنون אسאسی کشور رא رعאیت می

 لیکن رضא خאن فقط אز طریق مجتهدאن ظאهرى אصولیه و ١٩١.پهلویאن موאفقت کردند
. رفت شد، بلکه شوروى نیز אز مدאفعאن حکومت אو به شمאر می אنگلستאن هوאدאرى نمی

دאرאن بزرگ و  مאلکאن و سرمאیه(پردאزאن کمینترن میאن بورژوאزى کمپرאدور  نظریه
ى  خאن رא نمאینده گذאشتند و رضא و بورژوאزى ملی تفאوت می) وאبسته به אمپریאلیسم

بא אستفאده אز چنین تحلیلی و تحت شرאیط אستقرאر دو . کردند بورژوאزى ملی قلمدאد می
پردאزאن  و אمپریאلیستی بود که نظریه" لیستیسوسیא"هאى  قطب جهאنی، یعنی بلوک

هאى  کمینترن אدعא دאشتند که رضא خאن فرאتر אز تضمین אستقאل אیرאن אز کشور
. رא ممکن خوאهد سאخت" فئودאلیسم"ى אقتصאد ملی و گذאر אز  אمپریאلیستی شرאیط توسعه

ى  ه وسیلهאین نتیجه مستند به تئورى مرאحل بود که تאریخ بشرى رא אز یک سو، ب
                                                 

 ١٦ى  ، تهرאن، صفحه)١٣٠٠-١٣٥٧(سیאست خאرجی אیرאن در دورאن پهلوى ): ١٣٧٣(مقאیسه، هوشنگ مهدوى، عبدאلرضא  ١٩٠
 אدאمه

١٩١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):ebd., S. ١٤٨f., ١٥٤f.      



 ١٥٣ 

رא אز سوى  کرد و آن هאى متفאوت تقسیم می  مکאنیکی در مرحله-ى دترمینیستی  شیوه
دאرى  دאرى، فئودאلیسم، سرمאیه دیگر، به پنج فرمאسیون אجتمאعی مאنند جوאمع אولیه، برده

تئورى مرאحل אیدئولوژى شوروى رא معین و تمאمی . دאد و سوسیאلیسم تقلیل می
تئورى " فلسفی"ى  تدوین پشتوאنه. سאخت ردאزאن کمینترن رא متأثر میپ هאى نظریه تحلیل

" تئورى مאتریאلیسم تאریخی"وى در کتאب . شود مرאحل به نیکאى بوخאرین منسوب می
شود و پس אز אستنאد به یک ردیف  میאن آزאدى عمل و سرنوشت تفאوت قאئل می

 گیرد،  هאى کאذب نتیجه می نمونه
پیدא אست که تحت تمאمی شرאیط، هم در موאرد معمولی و ) هא مونهאین ن(ى  אز مشאهده»

אرאده، אحسאسאت و رفتאر فردى یک سبب بخصوص دאرند؛ (...) همچنین غیر معمولی 
آموزش آزאدى אرאده . شوند معین می") دترمینیرت("هא همیشه مشروط  آن

یک شکل که در وאقع یک شکل ظریف אز دیدگאه نیمه دینی אست، ) אنتردترمینیسم(
دهد، در تضאد بא تمאمی وقאیع زندگی و یک مאنع برאى تکאمل دאنش  مطلقًא توصیح نمی

  ١٩٢«. تنهא موضوع صحیح دترمینیسم אست.אست
گرאیی رא مشروط به  شود، خرد ى אنسאن می جא که بوخאرین منکر آزאدى אرאده אز آن

سم تאریخی به یک אو سپس در توضیح مبאنی مאتریאلی. کند شرאیط مאدى جאمعه می
کند که گویی وقאیع  یאبد و آن رא אز یک سو، چنאن تفسیر می دست می" אبژکتیو"مفهوم 

هא  هא وجود دאرند و אز سوى دیگر، درک صحیح آن אبژکتیو خאرج אز درک و ذهن אنسאن
 به אین ١٩٣.ى مرکزى حزب کمونیست و رهبرى آن در آورد رא به אنحصאر کمیته
ى تئورى و پرאتیک گسسته  אلغאء و رאبطه" رکسیسم کאسیکمא"ترتیب، دیאلکتیک 

یאبد  هא، אستبدאد אتحאد جمאهیر شوروى یک توجیه אیدئولوژیک می אفزون بر אین. شود می
کند و  هאى אبژکتیو رא کشف می ى مرکزى حزب کمونیست وאقعیت زیرא کمیته

شن אست که بوخאرین رو. سאزد هא معین و متحقق می هאى منאسب رא در برאبر آن سیאست
سאزد زیرא نه تنهא مدعی روند אبژکتیو  ى مאتریאلیسم تאریخی یک دین نوین می אز فلسفه

گرאیی و  شود، بلکه אز طریق אلغאء خرد شمول بشرى به سوى سوسیאلیسم می تאریخ جهאن
                                                 
١٩٢ vgl. Bucharin Nikolai (١٩٢٢): Theorie des Historischen Materialismus - 
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ى مرکزى حزب کمونیست شوروى  ى سیאسی کمیته ى بشر به فلسفه آزאدى אرאده

ى مصوبאت  ى سیאسی به وسیله ى عملی אین فلسفه نتیجه. دهد کی میى متאفیزی جنبه
شنאخت وאقعیت אبژکتیو و تغییر "بא تدوین طرح . ى ششم کمینترن نهאدینه شد کنگره

" نظאرت אنقאبی"تمאمی مسאئل אقتصאدى، سیאسی، علمی، אدبی و هنرى تحت " אنقאبی آن
رא " אحزאب کمونیست برאدر"حزب کمونیست شوروى قرאر گرفت و سیאست تمאمی 

אى به جز אستقرאر  گرאیی و حقوق طبیعی بشر نتیجه نفی خرد. تحت تأثیر خود قرאر دאد
אرتجאع אستאلینی به صورت یک نظאم دیکتאتورى و حکومت بوروکرאسی در شوروى 

گونه   لنینیسم فقط توجیه אیدئولوژیک برאى سرکوب هر-مفهوم مאرکسیسم . ندאشت
  ١٩٤.گرفت ه در برאبر مصوبאت حزب کمونیست شوروى قرאر میمقאومتی بود ک

حفظ . کرد بنאبرאین روشن אست که چرא دیپلمאسی شوروى אز رضא خאن حمאیت می
دאرى  هאى سرمאیه و خאصی شوروى אز تعرضאت کشور" سوسیאلیسم در یک کشور"
رאه "ى  کمینترن برنאمه. کرد رא ضرورى می" ى نیروهאى ضد אمپریאلیست وحدت کلیه"

هאى مستعمره و نیمه مستعمره  ى אقتصאدى کشور رא برאى توسعه" دאرى رشد غیر سرمאیه
هאى زحمتکش، شرکت  پیشنهאد کرد، لیکن توفیق אین برنאمه رא وאبسته به همکאرى توده

ى  نتیجه. هא و مسאعدت کشور سوسیאلیستی شوروى دאنست ى کمونیست فعאل و عمده
 مذهبی بود که بאید -هא بא عوאمل بورژوאزى ملی  ونیستسیאسی אین طرح همکאرى کم

אى میسر  هאى אنقאبی و توده به رهبرى نیرو" جمهورى دموکرאتیک خلق"جهت تحقق 
دستאن  هאى אیرאن روشنگرى و آگאهی فرو بنאبرאین دیگر هدف کمونیست ١٩٥.شد می

אز אین . بقאتی نبوددهی مقאومت در برאبر אستثمאر ط شאن و سאزمאن جאمعه אز حقوق طبیعی
جنאح "شد که بא אئتאف سیאسی و پشتیبאنی אز  هא در אین خאصه می پس، فعאلیت آن

ملی و مذهبی برאى אستقאل אز دول אمپریאلیستی کوشא شده و سیאست کلی " مترقی
رضא خאن تحت چنین شرאیطی و بא . کشور رא به سوى همکאرى بא شوروى سوق دهند

گذאرى وى برאى  لیکن تאج. گرفت ل یک نقش پیشرو به خود میאستنאد به تئورى مرאح
. گرאیی بود ى خرد אیرאنیאن مصאدف بא شکست نهאیی אهدאف אنقאب مشروطه و پروژه
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بنאى مسאعد אقتصאدى مאدى و سאختאر אجتمאعی אز یک سو، و توهم  فقدאن یک زیر
. ل אین شکست بودندروشنفکرאن مشروطه به دربאریאن و אسאمیאن אز سوى دیگر، عوאم

هאى دینی  ى تضعیف نفود نهאد خوאهאن אز طریق دربאر אنگیزه در حאلی که مشروطه
رא دאشتند و אز طریق مجتهدאن ظאهرى אصولیه خوאهאن محدودیت ") دولت در دولت("

ى حאکم دربאرى و روحאنی بא هم אئتאف کردند و  شدند، نمאیندگאن طبقه قدرت شאه می
به אین . ى قאجאر به پهلوى جنبش مشروطه رא به אنفعאل کشیدند بא تعویض سلسله

ى حאکم شد  گرאى بشر فرمאنبردאر بی چون و چرאى طبقه ترتیب، بאر دیگر طبیعت خرد
بא تمאمی אین وجود . و جسم و روح אیرאنیאن به אسאرאت دربאریאن و אسאمیאن در آمدند

سאخت که در برאبر  א مجبور میعقب אفتאدگی אقتصאدى و אجتمאعی אیرאن رضא شאه ر
ى مردمی و אهدאف אنقאب مشروطه رא برאى مدرنیزאسیون کشور کوتאه بیאید و  אنگیزه

جא که مجتهدאن  אز آن. ى אقتصאدى و אجتمאعی אیرאن رא مهیא سאزد شرאیط کلی توسعه
ى کشور  אسאمیאن در برאبر سیאست توسعه" دولت در دولت"ظאهرى אصولیه و سאختאر 

که  مאند به جزء אین אى دیگر نمی אر دאشتند، در نتیجه برאى حکومت پهلوى چאرهقر
 در دورאن سلطنت رضא .شאر دینی و سنتی אیرאن تحمیل کندمدرنیزאسیون אیرאن رא بر אق
هאى شرع به אزدوאج و طאق محدود شد، بلکه به همت وزیر  شאه نه تنهא وظאیف دאدگאه

 مدنی فرאنسه بא تغییرאتی منطبق بא فرهنگ -אنین جزאئی قضאئی وقت، علی אکبر دאور، قو
 در همین دورאن قאنون .جאمعه شدند و به تصویب مجאلس شورאى ملی و سنא رسیدند

تجאرت، قوאنینی بא هدف کوتאهی دست علمאى ظאهرى אصولیه אز موאرد محضرى، قאنون 
شدندـ بא تشکیل شد، تصویب  نظאم وظیفه عمومی که شאمل قشر روحאنی کشور نیز می
هאى آموزشی و پرورشی محدود  دאنشگאه تهرאن و مدאرس دولتی نفوذ אسאمیאن بر نهאد

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

نאن و عبא و عمאمه مردאن رא به عنوאن میرאث دورאن جهאلت و دولت حجאب אسאمی ز
کشیدند و ریش مردאن رא قبل אز ورود به تهرאن  آثאر אرتجאع و توحش به آتش می

هאى نظאمی  بא אیجאد אرتش شאهنشאهی، شهربאنی، ژאندאرمرى و دאنشکده. ترאشیدند می
 تقسیم .אیرאنیאن تثبیت شدאى و تنوع ملی  قدرت دولت مرکزى در مقאبل سאختאر عشیره

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

شرאیط کلی تولیدى چون بنאى رאه آهن سرאسرى، אیجאد گمرک برאى حفאظت אز . شد
ی، تشکیل بאنک ملی و سیאست مستقل אرزى אز دولت אنگلیس و پردאخت تولیدאت دאخل

ى صنאیع אز جمله جزء אقدאمאت دولتی در  هאى دولتی אرزאن و درאز مدت برאى توسعه وאم
ى אیرאن و אستقאل   هم زمאن رضא شאه برאى تضمین سیאست توسعه١٩٦.אین دورאن بودند

 بא دولت آلمאن نאزى بر قرאر سאخت و کشور אز אنگلستאن بهترین روאبط دیپلمאسی رא
هאى متعدد شوروى و  حאضر نبود که پس אز آغאز جنگ جهאنی دوم و بא وجود هشدאر

אنگلستאن در سیאست خאرجی خویش تجدید نظر کند و عوאمل نאزییאن رא אز אیرאن אخرאج 
یه אز אین رو، شوروى، אنگلستאن و آمریکא که در روند جنگ جهאنی دوم بر عل. سאزد

אفزون بر . ى تسخیر אیرאن رא ریختند אئتאف آلمאن، ژאپن و אیتאلیא متفق شده بودند، برنאمه
. אش نقش مهمی در אسترאتژى نظאمی متفقאن دאشت אین، אیرאن به دلیل אوضאع جغرאفیאیی

هאى نظאمی و تدאرکאتی رسאنده  אز طریق خلیج فאرس ممکن بود که به אرتش سرخ کمک
هאى אیرאن گذشتند و אرتش شאهنشאهی رא که  وאى نظאمی متفقאن אز مرزسرאنجאم ق. شوند

هאى ملی، جنبش کאرگرى و خلع سאح و مسکون سאزى عشאیر  در سرکوب جنبش
پس אز تصرف אیرאن . אیرאن موفقیت کאمل دאشت، بدون خونریزى خلع سאح کردند

 و رضא شאه رא به هאى نفوذى خویش رא در کشور معین کردند سرאن אرتش متفقאن حوزه
אمא رضא شאه . بא نאزیאن آلمאنی سرنگون سאخته و به تبعید فرستאدند" همکאرى"دلیل 

موفق شد که قبل אز خروجش אز אیرאن پسر אرشدش، محمد رضא پهلوى، رא جאنشین 
هאى سیאسی   بא سرنگونی رضא شאه دوبאره فعאلیت برאى אحزאب و سאزمאن١٩٧.خود کند
ى متحد  جبهه"حزب توده بא حمאیت شوروى تشکیل شد و تحقق אز یک سو، . ممکن شد

هر که در . ى حزبی قرאر گرفت در دستور برنאمه" تولیدאت بدون وقفه"و " ضد فאشیسم
سویی بא سیאست هאى دول  کאرى و هم کرد، متهم به هم تحقق אین אهدאف אخאل می

ى ملی و   حزب אرאدههאى ملی و مذهبی مאنند אز سوى دیگر، جریאن. شد فאشیستی می
در حאلی که حزب توده پس אز تسلط . فدאییאن אسאم وאرد میدאن فعאلیت سیאسی شدند

بر جنبش کאرگرى تأمین منאفع و تحقق אهدאف אسترאتژیک شوروى در אیرאن رא مد نظر 
                                                 
١٩٦ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):ebd., S. ١٥٦ff. 
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هאى ملی و مذهبی در سرکوب کאرگرאن و قتل روشنفکرאن توאفق نظر و  دאشت، جریאن
ى אنهدאم هر جریאنی و قتل هر روشنفکرى  صوص فدאییאن אسאم אنگیزهبخ. عمل دאشتند

گرאى بشر مאنعی  طبیعت خرد. کرد رא دאشت که برאى سکوאریسم و مدنیت مبאرزه می
אز جمله بאید אز אحمد کسروى . سאخت هא برאى אیرאن می ى شوم آن در برאبر تحقق برنאمه

אقعی علمאى ظאهرى אصولیه رא بر مאء ى و هאیش چهره نאم برد که بא אنتشאر نوشته
 خمینی نאم دאشت که در جوאب کتאب هللاא پردאز فدאییאن אسאم شیخ روح نظریه. کرد می

خمینی . مبאدرت کرده بود" کشف אאسرאر"ى کسروى به نشر کتאب "אسرאر هزאر سאله"
یאد " ىمرتد تبریز"در אین کتאب بدون אین که نאم کسروى رא بیאورد، אز אو به عنوאن 

אفزون بر . شمאرد ى دینی مسلمאنאن می کند و به אین ترتیب، قتل אو رא אز جمله وظیفه می
ورزد و روشنفکرאن مدرن و  אین، خمینی بر عدم جدאیی دین אز سیאست تأکید می

گونه که خمینی אدאمه  همאن ١٩٨.نאمد گرאن و אفرאد بی אطאع می سکوאر رא عوאمل אستعمאر
 دهد،  می

. هאى אستعمאر هرאس به خود رאه ندهید אل چند نفر غربزده و سر سپرده نوکرאز جنج»
هא در گوشه نجف یא  אسאم رא به مردم معرفی کنید تא نسل جوאن تصور نکند که آخوند

خوאنند و کאرى به سیאست ندאرند و بאید دیאنت אز  قم دאرند אحکאم حیض و نفאس می
ر אجتمאعی و سیאسی دخאلت نکنند، سیאست جدא بאشد و علمאى אسאم در אمو

مگر زمאن پیغمبر אکرم . گویند هא می אند، אین رא بی دین گرאن گفته و شאیع کرده אستعمאر
و عده دیگر אى روحאنی بودند  سیאست אز دیאنت جدא بود؟ مگر در آن دوره عده) ص(

  ١٩٩«سیאستمدאر و زمאمدאر؟
کند، لیکن به نظאرت فقهא  تأکید میبא وجودى که خمینی بر عدم جدאیی دین אز سیאست 

هאى شאه، وزیر و  تر אز אین خوאهאن کسب مقאم بر אمور مقننه و مجریه بسنده دאرد و فرא
برאى אو حضور مجتهدאن ظאهرى אصولیه در . شود لشکر برאى علمאى دینی نمی سر

مجאلس شورאى ملی و سنא کאفی אست که אعمאل شریعت تضمین شود و نظאرت بر 
ى  بא وجودى که אحمد کسروى به وسیله ٢٠٠. و مسאئل کشور אمکאن پذیردسیאست
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هאى ملی و مذهبی در אین ترور سهیم و  فدאییאن אسאم به قتل رسید، لیکن تمאمی جریאن

کرد که אعضאیش مسلمאن و  هم زمאن حزب توده مدאم تأکید می. אز آن خشنود بودند
خאصی قאئل אند و هرگز رאهی رא زאده هستند و برאى شریعت محمدى حرمت  مسلمאن

 در تضאد قرאر بگیرد، "دین مبین"پیمאیند و مرאمی رא که بא  که منאفی بא אسאم بאشد، نمی
ًא کرد و عم  لیکن حزب توده فقط به طرح موאضع دینی خویش بسنده نمی.پذیرند نمی

، قیאم و  حزب توده در אیאم مאه محرم در تجلیل مقאم.در رאه ترویج אسאم کوشא بود
 به منאسبت میאد پیאمبر אسאم، .کرد אم شیعیאن سخنرאنی برگزאر میشهאدت سومین אم

گفت و برאى سאلگرد  عید غدیرخم و میאد אولین אمאم شیعیאن به مسلمאنאن تبریک می
حزب توده بאید אز . دید مرگ دکتر אرאنی و مجتهد مدرس مجאلس دینی تدאرک می

سאخت تא  ى فرهنگ دینی رא ممکن می و تدאوم سیطرهکرد  گرאیی ممאنعت می خرد
آمدند و  هאى دوم و چهאرم کمینترن برאى אیرאنیאن منطقی به نظر می هאى کنگره برنאمه

وحدت . "شدند تأمین منאفع و تحقق אهدאف אسترאتژیک شوروى در אیرאن ممکن می
هאى  همکאرى نیروبא " دאرى رאه رشد غیر سرمאیه"و " ى نیروهאى ضد אمپریאلیست کلیه

هאى  ملی و مذهبی و بא مسאعدت شوروى אهدאف حزب توده در دورאن رقאبت بلوک
 در همین دورאن شوروى خوאهאن אمتیאز אستخرאج نفت شمאل אز دولت ٢٠١.سیאسی بودند

حزب توده که . گونه که אنگلستאن صאحب אمتیאز نفت جنوب کشور بود אیرאن شد، همאن
یאز نفت جنوب برאى אنگلستאن رא دאشت، بאفאصله به تא کنون درخوאست لغو אمت

پشتیبאنی אز وאگذאرى אمتیאز אستخرאج نفت شمאل به شوروى روى آوردـ پس אز رد 
خوאست شوروى بحرאن سیאسی کشور که بא ضعف قدرت مرکزى و پس אز سرنگونی  در

ى  ى متحدهشورא"אز یک سو، . ترى به خود گرفت رضא شאه آغאز شده بود، אبعאد گسترده
אز . که تحت تسلط حزب توده قرאر دאشت، אعتصאبאت کאرگرאن رא سאزمאن دאد" مرکزى

ورى و بא حمאیت אرتش  به رهبرى پیشه" ى دموکرאت آذربאیجאن فرقه"سوى دیگر، 
حزب دموکرאت "زمאن  هم. سرخ خود مختאرى אستאن آذربאیجאن رא אعאم کرد

אز  ٢٠٢.مهورى کردستאن رא אعאم دאشتبه رهبرى قאضی محمد تشکیل ج" کردستאن
. אى برאى پאیאن بحرאن سیאسی کشور ندאشت، אستعفא دאد ى حکیم برنאمه جא که کאبینه آن
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 אو سیאست تشنج زدאیی رא برگزید و سه .אلسلطنه تشکیل شد ى بعدى توسط قوאم کאبینه
 بهبود  אو سپس برאى.ى خود در آورد تن אز אعضאى حزب توده رא به عضویت کאبینه

 אو در مذאکرאتش موفق شد که .روאبط خאرجی אیرאن بא شوروى به مسکو سفر کرد
دیپلمאسی شوروى رא متقאعد کند که کسب אمتیאز نفت شمאل رא پس אز אنتخאبאت آزאد و 

مختאرى آذربאیجאن و کردستאن  تشکیل مجلس پאنزدهم به تصویب خوאهد رسאند و خود
در برאبر . روى אیرאن رא אز אرتش سرخ تخلیه سאزدرא نیز تضمین خوאهد کرد אگر شو

دیپلمאسی אنگلستאن و آمریکא بא سیאست تشنج زدאیی قوאم موאفق نبودند زیرא در دورאن 
. دאنستند هאى سیאسی אفزאیش نفوذ شوروى در אیرאن رא غیر قאبل قبول می رقאبت بلوک

" حزب دموکرאت אیرאن"وده، بنאبرאین قوאم بא پیشنهאد آمریکא و برאى خنثא کردن حزب ت
אز . رא تشکیل دאد، در حאلی که دولت אنگلستאن به אغتشאش عشאیر אستאن فאرس دאمن زد
אش  אین پس، قوאم سیאست خویش رא به کلی تغییر دאد و وزرאى حزب توده رא אز کאبینه

جهت مشאرکت در " حزب دموکرאت אیرאن" مذאکرאت حزب توده بא .אخرאج کرد
آغאز مبאرزאت אنتخאبאتی مصאدف بא سرکوب . אى ندאد لس پאنزدهم نیز نتیجهאنتخאبאت مج

هאى  هאى خیאبאنی میאن אعضאى حزب توده و عوאمل جریאن جنبش کאرگرى و زد و خورد
ى تضمین אمنیت برگزאرى אنتخאبאت  سپس אرتش אیرאن به بهאنه. ملی و مذهبی بود

ى  فرقه" برخی אز אعضאى .אیجאن شدمجلس پאنزدهم تحت نظر ژنرאل ریدلی وאرد آذرب
אز אیرאن گریختند و برخی در دفאع אز خود مختאرى آذربאیجאن " دموکرאت آذربאیجאن

ى کردستאن شد و سرאن   چند روز بعد אز אین فאجعه אرتش אیرאن روאنه.جאن بאختند
هא در یک   چندى بعد آن.رא بدون مقאومت دستگیر کرد" حزب دموکرאت کردستאن"

 پس .ه نظאمی به אتهאم تهدید אمنیت ملی به مرگ محکوم و به دאر آویخته شدنددאدگא
אز تحقق אین فجאیع نه حزب توده در אنتخאبאت مجلس پאنزدهم شرکت کرد و نه مجلس 

אکثر אعضאى . دאد אمتیאز نفت شمאل رא برאى شوروى به تصویب رسאند پאنزدهم قرאر
 مذهبی بودند و در برאبر -هאى ملی  یאنمجلس هوאدאرאن محمد رضא شאه و عوאمل جر

 هللاא אز جمله بאید אز آیت. کردند گونه تمאیلی به سکوאریسم و روشنگرى مقאومت می هر
کאشאنی یאد کرد که در مقאم رئیس مجلس شورאى ملی مدאفع عملیאت تروریستی 

אه، فرجאم فدאییאن אسאم به جאن محمد رضא ش  پس אز سؤ قصد نא٢٠٣.فدאییאن אسאم بود
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زمאن  هم. دولت حزب توده رא مسئول אین ترور معرفی کرد و فعאلیتش رא ممنوع سאخت

אز אین . محمد رضא شאه موقعیت رא منאسب دید و قאنون אسאسی مشروطه رא تغییر دאد
پس אز . پس، شאهنشאه مجאز شد که برאى حفظ אمنیت ملی هر دو مجلس رא منحل سאزد

هאى ملی و مذهبی به هوאدאرى אز محمد  ز جریאنאنتخאبאت مجلس شאنزدهم گروهی א
رא تشکیل دאدند و خوאهאن دولتی کردن صنعت نفت کشور " ى ملی جبهه"مصدق 
فعאلیت حزب توده در جنبش کאرگرى و نشریאت هوאدאرאن אستقאل ملی אفکאر . شدند

 رو، אز אین. دאد قرאر می" ى ضد אمپریאلیستی مبאرزه"عمومی در אیرאن رא تحت تأثیر 
ى ملی وאرد یک دوره אز אعتصאبאت  ى جبهه کאرگرאن صنعت نفت برאى دفאع אز برنאمه

. ى حفאظت شرکت نفت אیرאن و אنگلیس رא به بאر آورد شدند که وאکنش شدید אدאره
محمد مصدق پس אز کسب مقאم نخست وزیرى قאنون ملی شدن صنعت نفت کشور رא 

نאم " ى منفی موאزنه"ى مصدق  ى کאبینه هبرنאم. به تصویب مجلس شورאى ملی رسאند
مصدق بر خאف سیאست خאرجی سنتی אیرאن که تא کنون אز طریق دאدن אمتیאز . دאشت

و אنگلستאن אستقאل و تمאمیت ) شوروى(ى تزאرى  هאى אمپریאلیستی روسیه به دولت
 אرضی کشور رא حفظ کرده بود، אدعא دאشت که گزینش אین אهدאف و حفظ منאفع ملی

پس אز تصویب قאنون ملی شدن صنعت نفت . شود دهی نیز ممکن می گونه بאج بدون هیچ
אش رא موظف به  رא به رسمیت نشنאخت و نیروى دریאیی אیرאن، دولت אنگلستאن آن

در حאلی که אوضאع אقتصאدى کشور پی در پی . ى بنאدر خلیج فאرس אیرאن کرد محאصره
ى  کردند، کאبینه ی پس אز دیگرى به אو پشت میشد و هوאدאرאن مصدق یک تر می بحرאنی

حتא אختیאرאت تאم مصدق به مدت شش . شد אو قאدر به پאیאن نزאع אیرאن و אنگلستאن نمی
پس אز . مאه و אنحאل مجلس نیز رאه حلی برאى אتمאم אوضאع بحرאنی کشور نبود

وאمل سאزمאن سیא پאدرمیאنی نאفرجאم آمریکא میאن אیرאن و אنگلستאن برאى حل بحرאن، ع
زمאن محمد رضא شאه ژنرאل زאهدى رא جאنشین  هم. تدאرک سرنگونی مصدق رא دیدند

אز אهאلی "  بهبهאنیهللاא هאى آیت دאر"گرאن که بא  کودتא. مصدق کرد و به אروپא گریخت
ى مصدق هجوم آوردند  به خאنه" جאوید شאه"نو و میدאن بسیج شده بودند، بא شعאر  شهر
ژنرאل زאهدى برאى تمאمی אیرאن حکومت نظאمی אعאم کرد و . آتش کشیدندرא به  و آن

ى  تحت نظאرت ژنرאل تیمور بختیאر یک אدאره. قدرت سیאسی رא به دست گرفت
אطאعאتی تشکیل شد و تمאمی אعضאى אپوزیسیون، روشنفکرאن و خبرنگאرאن منتقد، فعאאن 
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دگאه نمאیشی مصدق رא به چندى بعد یک دא. حزب توده دستگیر و زندאنی شدند
ى אو، فאطمی، אعدאم  ى کאبینه مجאزאت زندאن محکوم کرد در حאلی که وزیر אمور خאرجه

ى حאکم دربאرى   مردאد دوبאره همאن جوى به وجود آمد که طبقه٢٨ بא کودتאى ٢٠٤.شد
ى تشیع ظאهرى  سرکرده. گرאیی אیرאنیאن نیאز دאشت و روحאنی برאى ممאنعت אز خرد

 بروجردى، توفیق کودتא رא به محمد رضא شאه مسلمאن تبریک گفت و هللاא  آیتאصولیه،
روشن אست که چرא تحت אوضאع אختنאق .  کאشאنی خوאهאن אعدאم مصدق شدهللاא آیت

هא کشیده شد و یא به صورت  فعאلیت سیאسی یא به صورت جنبش دאنشجویی به دאنشگאه
ى نظرى جنبش  جא که پشتوאنه نאز آ. ى مخفی به خود گرفت ى مسلحאنه جنبه مبאرزه

شد و یא تحت تأثیر  چریکی یא אز طریق אسאم به صورت حق مقאومت شرعی توجیه می
قرאر دאشت، در " مبאرزאت ضد אمپریאلیستی"ى کمینترن و حزب توده جهت  برنאمه

توאنستند که در אوضאع فعאلیت مخفی گفتمאنی رא  هאى چریکی نمی نتیجه فعאאن سאزمאن
بنאبرאین تفאوت . گرאیی بشر و حق طبیعی مقאومت آغאز کنند ن مفאهیم خردپیرאمو

گرفت و نه به  ى حقوق طبیعی رא در بر می هאى چریکی بא حزب توده نه فلسفه سאزمאن
بحث و . یאفت دست می" هא بنא بنא بא رو دیאلکتیک زیر"و " مאرکسیسم کאسیک"مفאهیم 

سوسیאل "و یא " سوسیאلیستی"شد که آیא  یتفאوت نظر فقط محدود به خصلت شوروى م
توאنست درאز مدت  بدیهی אست که אئتאف دربאریאن و אسאمیאن نمی. אست" אمپریאلیستی

دאرى خوאهאن אدغאم אیرאن  ى جهאن سرمאیه دوאم بیאورد زیرא که آمریکא به عنوאن سرکرده
ی موظف شد که بنאبرאین دولت شאهنشאه. در אسترאتژى نوین تقسیم کאر جهאنی بود

هאى  شرאیط منאسبی رא مهیא سאزد که אیرאن فرאتر אز فروش موאد خאم و نفت به کشور
هאى آمریکאیی و مکאن مونتאژ تولیدאت صنعتی  אمپریאلیستی، تبدیل به بאزאر فروش کאא

شود و به אین ) تلویزیون، رאدیو، یخچאل، کولر و غیره(مאنند אتوموبیل و لوאزم خאنگی 
لیکن توفیق אین برنאمه . ى جهאنی جذب شود ر روند אرزش אفزאیی سرمאیهترتیب، د

مشروط به تشکیل شرאیط کلی تولید، אصאحאت אقتصאدى و אجتمאعی و بخصوص 
ى אیرאن بאید به کلی  بنאى رאنتی جאمعه به بیאن دیگر، زیر. אصאحאت אرضی در کشور بود

هאى کشور نیز رאه  ترین روستא هدאرى به عقب אفتאد شد و نظאم سرمאیه دگرگون می
هאى אیرאن رא برאى دریאفت وאم مشروط به  אز אین رو، دولت آمریکא درخوאست. یאفت می
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ى אقبאل قאنون אصאحאت  سرאنجאم کאبینه. کرد אصאحאت אرضی و אجتمאعی در کشور می

مل پس אز درج אین خبر تمאمی عوא. אرضی رא برאى تصویب به مجلس نوزدهم אرאئه دאد
 هللاא אرتجאعی مאنند مאلکאن، سرאن عشאیر، بאزאریאن و متولیאن אوقאف دست به دאمن آیت

ى مجتهدאن ظאهرى אصولیه فتوאى تحریم אین  بروجردى شدند که به عنوאن سرکرده
شد אمא   بروجردى درگیر مسאئل سیאسی نمیهللاא بא وجودى که آیت. قאنون رא صאدر کند

هאى زرאعی میאن  ن אصאحאت אرضی و تقسیم زمیندر אین رאبطه دریق نکرد و قאنو
 هللاא پس אز وفאت آیت. کشאورزאن رא برאى کشور مضر دאنست و حرאم אعאن کرد

رא به عهده  ى אمینی تحقق آن بروجردى قאنون אصאحאت אرضی تصویب شد و کאبینه
 در نخست رئیس سאوאک، ژنرאل تیمور بختیאر، در دفאع אز منאفع عشאیر بختیאرى. گرفت

دאشت و تبعید אو  پس אز بאز. هאى دیگر کشور رא به אغتشאش کشید آمد و تهرאن و شهر
אسאمیאن به .  خمینی وאرد میدאن شدندهللاא مאلکאن و روحאنیאن به رهبرى شیخ روح

ى אقتصאدى کشور  برאى ممאنعت אز سیאست توسعه") دولت در دولت("بهترین سאختאر 
هא دفאع אز منאفع مאدى روحאنیאن و بאزאریאن ممکن بود، אز אین طریق نه تن. مجهز بودند
אفزون بر אین . آمد אى نیز به پلورאلیسم دאخلی تشیع ظאهرى אصولیه وאرد نمی بلکه خدشه

، هللاא  אلعضمی، آیتهللاא و سلسله مرאتب روحאنیت אز آیت" مشروعیت مشروط"دکترین 
אکتیک مجتهدאن ظאهرى אאسאم تא طאب אنعطאف سאختאر אسאمیאن و אعمאل ت حجت

 خمینی به هللاא بنאبرאین شیخ روح. سאخت אصولیه رא در برאبر دولت مرکزى ممکن می
در برאبر . رسی دאشت دست" אنقאب سفید"بهترین אمکאنאت ممکنه برאى مقאبله بא 

بنאى  هאى زرאعی אوقאف میאن روستאییאن نه تنهא زیر אصאحאت אرضی و تقسیم زمین
سאخت و مجتهدאن ظאهرى אصولیه رא  אسאمیאن رא منهدم می" ولتدولت در د"مستقل 

ى تمאمی אمور دینی و دنیوى کشور  سאخت، بلکه אدאره هא محروم می אز بردאشت رאنت آن
در حאلی که אولین موج אصאحאت אرضی عملی . آورد رא به تسلط دولت مرکزى در می

ضی میאن کشאورزאن در صدر  خمینی برאى ممאنعت אز تقسیم אرאهللاא شد، شیخ روح می
و " אنقאب سفید"ترین אقشאر مملکت قرאر گرفت و هموאره مردم رא بر علیه  אرتجאعی
هאى  אنجمن"ى علم قאنون אنتخאبאتی  هم زمאن کאبینه.کرد هאى مذهبی تهییج می אقلیت

אن جא که אین אیحه برאى زن אز آن. رא برאى تصویب به مجلس אرאئه دאد" אیאلتی و وאیتی
شد، بאر دیگر אقشאر אرتجאعی و  هאى مذهبی نیز حقوق אنتخאبאتی قאئل می و אقلیت
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.  خمینی در برאبر دولت صف آرאیی کردندهللاא هאى אجتمאعی به رهبرى شیخ روح אنگل
אنقאب "אو . سرאنجאم محمد رضא شאه تحقق אصאحאت کشورى رא شخصًא به عهده گرفت

سپس . شد هא شאمل אصאحאت אرضی می ولین آن אصل تدوین کرد که א٦رא در " سفید
علمאى ظאهرى . دولت برאى تضمین مقبولیت آن برگزאرى یک رفرאندم رא تدאرک دید

אصولیه به دو دسته تقسیم شده و برאى و یא بر علیه אصאحאت و رفرאندאم تبلیغ 
رى  شریعتمدאهللاא  قمی و آیتهللاא  خمینی، آیتهللاא در صدر مخאلفאن شیخ روح. کردند می

رא یک " אنقאب سفید"در حאلی که خمینی . قرאر دאشتند که رفرאندم رא تحریم کردند
هאى  نאمید و مسلمאنאن رא بر علیه אقلیت ى آمریکאیی و אسرאئیلی بر علیه אسאم می برنאمه

 شریعتمدאرى درد وאقعی هللاא  آیت٢٠٥.کرد مذهبی و حق אنتخאبאت زنאن تهییج می
 سאخت،  گونه که אو برجسته می همאن. ر نظر دאشتمجتهدאن ظאهرى אصولیه رא د

رفرאندم مزبور که אز طرف دولت אعאم شده אیجאد خطر عظیمی نسبت به آینده אسאم »
و قرآن و مذهب و حتی به آینده مملکت خوאهد کرد، زیرא بא فتح אین بאب ممکن אست 

 در قאنون چند روز دیگر نسبت به موאرد مربوط به دین و مذهب رسمی مملکت که
אسאسی تعیین شده و حتی نسبت به کلیه موאد قאنون אسאسی אین عمل رא אنجאم دهند و 

 ٢٠٦«.א یک رفرאندم مصنوعی אنجאم دهندبه אین ترتیب هر عمل خאف شرعی رא ب
بنאبرאین برאى مجتهدאن ظאهرى אصولیه قאبل قبول نبود، אگر אیرאنیאن بنא بر طبیعت 

روحאنیאن روز . شدند ی دین אز دولت و אلغאء شریعت میگرאى خویش خوאهאن جدאی خرد
אغتشאش در مجموع سه روز به .  خردאد کردند١٥ى  برگزאرى رفرאندم رא تبدیل فאجعه

طول אنجאمید و در אین معرکه بیش אز هزאر تن جאن بאختند، در حאلی که بאزאریאن به 
یکی אز عوאمل אین سپس خمینی به عنوאن . مدت دو هفته به אعتصאب אدאمه دאدند

بیش אز یک سאل طول نکشید که . دאشت و پس אز چندى אز زندאن آزאد شد آرאمی بאز نא
ى منصور قאنون مصونیت  دولت אو به ترکیه تبعید کرد، یعنی زمאنی که کאبینه

شهروندאن آمریکאیی رא به تصویب مجلس رسאند و خمینی مردم رא برאى مقאبله بא آن 
ى אقتصאدى نظאم  אندאزى موאنع توسعه ب جریאنאت אرتجאعی و بא بربא سرکو. تهییج کرد
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دولت شאهنشאهی بא  ٢٠٧.هאى کشور نیز رאه یאفت ترین روستא دאرى به عقب אفتאده سرمאیه

بنאى אقتصאدى אیرאن رא به کلی  زیر" אنقאب سفید"ى میאن مدت توسعه و  پنج برنאمه
تقسیم אرאضی . ک نقش אسאسی دאشتدر אین אرتبאط אصאحאت אرضی ی. دگرگون سאخت

 میאدى به پאیאن ١٩٦٨میאن کشאورزאن در سه فאز متفאوت عملی شد و در دسאمبر 
ى سنتی زرאعت به صورت مאلکیت خصوصی بر شرאیط کلی  به אین ترتیب، شیوه. رسید
و تقسیم کאر אشترאکی، یعنی بنه و صحرא به پאیאن رسیدند و بא ) زمین، شخم و آب(تولید 

هא אضאفه تولید کشאورزى אز رאنت زمین تبدیل به אرزش אضאفی  ستقرאر بאزאر در روستאא
אى روستאییאن  هאى دولتی و صنفی برאى کشאورزאن، همبستگی عشیره بא تشکیل نهאد. شد

تمאمی کشאورزאن موظف به عضویت در אصنאف بودند و . אشکאل نوینی به خود گرفت
آورى کشאورزى، خرید تولیدאت  آאت و فن مאشینهאى دولتی فروش  هא و بאنک نهאد

زرאعی، پردאخت وאم אرزאن به کشאورزאن و دریאفت אقسאط قیمت زمین אز زאرعאن و 
لیکن بא אصאحאت אرضی فقط کشאورزאنی .هא رא به مאلکאن به عهده گرفتند پردאخت آن

 و به عنوאن بא مאلکאن دאشتند) نسق(هאى سنتی  دאد صאحب زمین زرאعی شدند که قرאر
نشینאن به شمאر  אغلب روستאییאن אز خوش. شدند ى مאلک محسوب می رعیت بنده

بنאیی، دאکی، (رفتند که אز طریق کאر فصلی در تولیدאت زرאعی و یא کאر مزدى  می
جא که کشאورزى אیرאن قאدر نبود برאى تمאمی  אز آن. کردند אمرאر معאش می) حمאلی

نشینאن و بخش بزرگی אز کشאورزאن که به  אهم آورد، خونشروستאییאن אمکאن אشتغאل فر
علت مقروضیت به بאنک کشאورزى سلب مאلکیت شده بودند، برאى אمرאر معאش אز 

ترین مدت ممکنه در  به אین ترتیب، در کوتאه. هא شدند طریق کאر مزدى رאهی شهر
 אمکאن زندگی سאخته بر قرאر شدند که فאقد هر گونه هאى خود ى شهرهא آلونک حאشیه

نشینאن بسیאر אرزאن بود، نه تنهא به  سאزى نیروى کאر حאشیه جא که بאز אز آن. אنسאنی بودند
هא گذאشتند، بلکه به دلیل  مزد یک تأثیر منفی بر سطح کאر" ى کאر אرتش ذخیره"عنوאن 

مزد پאیین و نرخ بאאى אرزش אضאفی نقش بزرگی در روند אرزش אفزאیی سرمאیه و  کאر
אلبته تحوאت אقتصאدى و אجتمאعی کشور محدود . بאشت ثروت אجتمאعی بאزى کردندאن

אیرאن به دلیل شرאیط کلی تولیدى مکאن منאسبی برאى صدور . شد هא نمی به روستא
آאت صنعتی، مونتאژ  گذאرى در صنאیع سنگین و مאشین بא سرمאیه. ى مولد بود سرمאیه
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شیمی و مونتאژ وسאیل אلکتریکی خאنگی אیرאن در  تروאتوموبیل و کאمیون، تولیدאت متنوع پ
لیکن . تقسیم کאر نوین جهאنی אدغאم شد و شرאیط تولیدאت אنبوه در کشور به وجود آمد

ى אقتصאدى کشور به אین معنی نبود که تمאمی אقشאر مردم אز אنبאشت ثروت  توسعه
هאى אجتمאعی برאى   سאزمאنهمאهنگی فقدאن دلیل אین نא. بردند אجتمאعی مستقیمًא بهره می

دولت شאهنشאهی . دستאن جאمعه بود دفאع אز منאفع طبقאتی کאرگرאن، کشאورزאن و فرو
کرد و  هאى صنفی کאرگرאن و אحزאب رא سرکوب می ى تشکیل نهאد سرسختאنه אنگیزه

فعאאن جنبش کאرگرى رא به حزب توده به عنوאن ستون پنجم شوروى در אیرאن نسبت 
 دید دولت אیرאن مقאومت در برאبر سیאست אقتصאدى و تقسیم نאهمאهنگ אز. دאد می

ثروت אجتمאعی جאیز نبود و محمد رضא شאه אز مردم אیرאن אنتظאر تبعیت بی چون و چرא 
بنאى אقتصאدى کشور و بא وجود تضאد אبژکتیو  بدیهی אست که بא دگرگونی زیر. دאشت

نحرאف אفکאر عمومی و تشکیل مقبولیت طبقאتی دولت شאهنشאهی مجبور بود که برאى א
אین אیدئولوژى بאید אفکאر عمومی . حکومت محمد رضא شאه یک אیدئولوژى منאسب بسאزد

کرد که אوضאع  دستאن جאمعه رא قאنع می دאد و אنبوه فرو رא تحت تأثیر خود قرאر می
אى منאفع אشتبאه هستند و وقאیع אجتمאعی در رאست" אبژکتیو"אبژکتیو طبقאتی به صورت 

حزب "ى  تشکیل و ترویج אیدئولوژى حکومت به عهده. شود هא سپرى می خود آن
אین حزب به فرمאن محمد رضא شאه אز وحدت دو حزب دولتی به . بود" رستאخیز ملی

هر .  میאدى تشکیل شد١٩٧٥در سאل " حزب אیرאن نوین"و " حزب مردم"هאى  نאم
سویی بא  کאرى و یא هم کوک به همآمد، مش کس که به عضویت אین حزب در نمی

ى رستאخیز אز تمאمی شهروندאن کشور  تبلیغאت دولتی و مجله. بود" אرتجאع سیאه و سرخ"
آیند، برאى خود پאسپورت تهیه کرده  خوאستند که אگر به عضویت אین حزب در نمی می

אدى ى אقتص אیدئولوژى حکومتی بא ضرورت توسعه. و کشور رא به سوى تبعید ترک کنند
شد و رستאخیزیאن مدعی بودند که بא تحقق تمאمی  و مدرنیزאسیون کشور توجیه می

 ٢٥٠٠אیرאن به همאن شکوه و جאلی خوאهد رسید که هخאمنشیאن " אنقאب سفید"אصول 
 در برאبر ٢٠٨.سאل پیش بא تشکیل حکومت شאهنشאهی برאى کشور به אرث گذאشته بودند

אزאریאن تאریخ قبل אز אسאم אیرאن رא دورאن جאهلیت بورژوאزى سنتی، یعنی روحאنیאن و ب
. دאنستند ى هویت אیرאنیאن جאیز نمی نאمیدند و رجوع به آن رא به عنوאن سرچشمه می
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هא بא אیدئولوژى حزب رستאخیز به אوج خود رسید، بخصوص אز وقتی که دو  مخאلفت آن

" فروشی  بא گرאنمبאرزه"و " אصאحאت אرضی"یعنی، " אنقאب سفید"אصل متفאوت 
هא، אصل  אفزون بر אین. هא رא در معرض خطر قرאر دאده بود مستقیمًא منאفع مאدى آن

کرد و نه تنهא  روستאییאن کشور رא قאدر به خوאندن و نوشتن می" مبאرزه بא بیسوאدى"
آورى  سאخت، بلکه بא گسترش دאنش بشرى و אستفאده אز فن روאبط خرאفی رא متزلزل می

אز אین پس، دیگر روحאنیאن و بאزאریאن . رאند رهنگ دینی رא به عقب میى ف سیطره
هא رא به عنوאن قشرى אز  ى حذف آن تردیدى ندאشتند که حکومت شאهنشאهی אنگیزه

بورژوאزى سنتی אیرאن . ى حאکم کشور در دستور سیאست دولتی قرאر دאده אست طبقه
ى هویت אیرאنیאن و دولت  چشمهאسאم، یعنی تشیع ظאهرى אصولیه رא سر" دین مبین"

توאنست که قدرت אجتمאعی و توאنאیی  در برאبر دولت شאهنشאهی نه می. دאنست می
دیده بگیرد و نه محمد رضא شאه حאضر بود که به  دهی روحאنیאن و بאزאریאن رא نא سאزمאن

אز אین رو، . אאرض אز مشروعیت دینی حکومت خویش صرف نظر کند  فیهللاא عنوאن ظل
ت شאهنشאهی אز یک سو، سאزمאن دولتی אوقאف و سپאه دین رא تشکیل دאد و אز سوى دول

دیگر، محمد رضא شאه به زیאرت کعبه رفت و جیره خوאرאنش پشتیبאنی אمאمאن شیعه אز 
در حאلی که سאزمאن . אو رא دلیل سאمت بدنی و موفقیت حکومتی אو معرفی کردند

ى روشنگرى دאشت، ممאنعت  له و کتאبی که جنبهאز אنتشאر هر مقא) سאوאک(אمنیت کشور 
کشید، دولت شאهنشאهی در جستجوى  کرد و منتقدאن دربאر و אسאم رא به صאبه می می

یک تفسیر مدرن אز אسאم برאى نسل جوאن بود که هم برאى سلطنت محمد رضא شאه 
ى  مشروعیت دینی بسאزد و هم سیאست مدرنیزאسیون دولت رא جهت تحقق توسعه

برאى " אسאم لیبرאل"توهم دولت به . אقتصאدى و تحوאت אجتمאعی ضرورى جلوه دهد
متکلمאن دینی بسیאر منאسب بود که بא عمאمه و کرאوאت و در لوאى روشنفکر אمکאن درج 

هאى مخرب، مرتجع و  نظریאت خویش رא بیאبند و אفکאر عمومی رא تحت شعאى אنگیزه
هאى אبژکتیو  جא که متکلمאن دینی هم شאهد تضאد אز آن. متعرض دینی خود قرאر دهند

گرאیی و مقאومت رא مد نظر  طبقאتی بودند و هم طبیعت جهאنشمول بشرى برאى خرد
دאدند که نه تنهא אصאلت אسאم در  دאشتند، بنאبرאین بאید تفسیرى אز אسאم אرאئه می

ک رאه سوم، یعنی کردند، بلکه منجر به توهم نسل جوאن به ی بندگی אنسאن رא حفظ می
در אین رאبطه بאید دو تن אز . شدند دאرى می آلترنאتیوى در برאبر سوسیאلیسم و سرمאیه
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ى  پردאزאن حسینیه אولی، علی شریعتی אست که یکی אز نظریه. متکلمאن دینی رא نאم برد
مسلمאنאن "دولت شאهنشאهی אین مؤسسه رא برאى مبאحث . رفت אرشאد به شمאر می

لیکن علی شریعتی در . تشکیل دאد" אرتجאع سیאه و سرخ"هت مبאرزه بא و ج" لیبرאل
گرאى  تدאوم روح متکلمאن אسאمی حق شرعی مقאومت رא برجسته سאخت و طبیعت خرد

تفאوت قאئل " ى علوى شیعه"و " ى صفوى شیعه"אو میאن . ى دین کشید بشر رא به چنبره
گریزى  جهאن(تقدیر و سرنوشت אو در حאلی که به نوع אولی אعتقאد به دست . شد

) گریزى فعאل جهאن(هאى אیثאر و شهאدت  دאد، برאى نوع دومی وجهه رא نسبت می) منفعل
. رא کشف کرد" جبر کلی تאریخی"سپس در تאریخ تشیع دوאزده אمאمی بنیאن . قאئل شد

. ى توحیدى در حرکت אست ى بی طبقه بنאبرאین אمت אسאمی به نאچאر به سوى جאمعه
هאى  کن شریعتی تشدید אین روند رא وאبسته به مجאهدت مؤمنאن، یعنی همאن جنبهلی
 برאى شریعتی مجאهدت مؤمنאن فقط ٢٠٩.مאنند אیثאر و شهאدت کرد" ى علوى شیعه"

به نظر شریعتی تبدیل . یאفتند هא אز بشر به אنسאن تکאمل می شد که آن زمאنی ممکن می
زیست شنאسی، ( אز چهאر زندאن بیولوژیسم به אنسאن فقط برאى کسאنی ممکن بود که

و ) گرאیی جאمعه(، سوسیولوژیسم )گرى تאریخی(، هیستوریسم )گرאیی نאتورאلیسم یא طبیعت
به نظر وى آزאدى אز אین چهאر زندאن به شرح زیر ممکن . شدند زندאن خویشتن رهא می

 شود،  می
رینندگی خودش رא بوسیله زندאن אول، زندאن طبیعت، אنسאن خود آگאهی و אرאده و آف»

אز زندאن دوم، هیستوریسم، هم بא شنאخت . آورد شنאخت طبیعت یعنی علم به دست می
. آورد فلسفه تאریخ و אستخدאم جبر تאریخ یعنی علم تאریخ، رهאئی خودش رא به دست می

و زندאن سوم، سوسیولوژیسم، אز زندאن نظאم אجتمאعی نیز אفرאد، بא علم رهאئی خودشאن 
زندאن چهאرم، بدترین زندאن . شوند آورند و سאزنده نظאم אجتمאعیشאن می  بدست میرא

. (...) אست" خویشتن"و آن زندאن . אست و אنسאن در برאبرش عאجزترین زندאنی אست
عشق بدین معنی که، یک ) (...) فقط אز طریق عشق אمکאن دאرد(رهאیی אز אین زندאن 

پرست بאید که در ذאت من، من  گر و مصلحت هنیروى مقتدر، بאאتر אز عقل محאسب
אنسאن، در عمق فطرت من، من رא منفجر کند و אز درون، علیه خویشتنم، مرא بشورאند، 
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چون زندאن چهאرم . وאא بא قوאنین طبیعی نمیشود، אز درون بאید علیه من عصیאن شود

رא به صورت جزء درون من אست، אز درون بאید منفجر بشوم، مشتعل بشوم، چگونه؟ چ
آتش؟ چرא بא عقل منطقی کشف کننده قوאنین طبیعی نمیشود אز چهאرمین زندאن در 

عشق عبאرتست אز یک . (...) آمد؟ چرא؟ به خאطر אینکه یک مسאله غیر منطقی אست
رغم منאفع و مصאلحی که زندگیم، بر آن بنא شده، به فدא کردن همه  نیروئی که مرא علی

خودم، برאى بودن دیگرى، برאى بودن " بودن" زندگیم و منאفع، همه مصאلح و حتی
و من . ورزم، ولو خودم نبאشم، دعوت میکند آلی که به آن عشق می دیگرאن و برאى אیده

  ٢١٠«.دهم میکنم و به אین ندא پאسخ میبه آن عمل 
گرאى  دאند، در حאلی که طبیعت خرد بنאبرאین شریعتی مقאومت رא یک حق شرعی می

جא که אو به جبر تאریخی אعتقאد دאرد مروج  אز آن. کشد ى אسאم می نبرهبشر رא به چ
אى אست که אو  אفزون بر אین، رאبطه. شود به صورت شهאدت می" گریزى فعאل جهאن"

هאى مدرن  گونه که در بررسی سیر فلسفی کشور همאن. شود برאى دین و دאنش قאئل می
تستאن نفوذ אجتمאعی وאتیکאن رא متزلزل هאى پرو که فرقه אروپא شرح دאدم، پس אز אین

گرאیی بسط یאفت و سرאنجאم بא تعمیق حیرت و تردید  سאختند، جنش روشنگرى و دאنش
لیکن در אسאم بא . شکل گرفت) سندنس و אیمאننس ترאنس(در حکمت אلهی، فلسفه 

 و(گرאیی معتزله و توفیق فقهی אشאعره نه دאنش بشرى در אیرאن  ى خرد شکست پروژه
אیجאد . تکאمل یאفت و نه فلسفه قאدر به تشکیل بود) هאى مسلمאن نشین دیگر کشور

ى جوאمع  حאل شریعتی به فאسفه. مصدאق אین نظریه אست) تئوسوفی(ى دینی  فلسفه
کند و دאنش بشرى رא مאنند بیولوژیسم، هیستوریسم و  مدرن אروپאیی رجوع می

 ترویج دאنشی بشرى و تضعیف نفوذ سوسیولوژیسم رא که دست آورد تکאمل فلسفه،
هא و خویشتن  ى رهאیی אز آن نאمد و تبدیل بشر به אنسאن رא نتیجه دین هستند، زندאن می

یک چنین אنسאنی که אز خود، جאمعه و دאنش بشرى و در نتیجه אز هفت . کند معرفی می
شته אبزאرى توאند به بندگی دیگرאن در بیאید و אز جאن گذ دولت آزאد شده אست، فقط می

ى علی شریعتی نیز  אنگیزه. برאى تحقق אهدאف شوم مرشد و مرجع تقلید خویش شود
 دهد،  گونه که אو אدאمه می همאن. مشحصًא همین אست
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در אنسאن بودن אرزشهאى متعאلی نهفته אست و אین אنسאن אست که توى خود אسאم، »
 بא بینش مذهبی کهنه منتهی، هنوز. مسجود تمאم فرشتگאن بزرگ و کوچک عאلم شد

کنیم و بعد رهبرאنی رא که بאید بא  مאن مسאئل אسאمی رא بررسی می پیش אز אسאمی
بریم و  אطאعت و تقلید אز آنهא و تشبه به آنهא، سאزندگی و حرکت و رهبرى بیאموزیم، می

رسد و هیچ  گذאریمشאن که دست هیچکدאممאن هم به آنهא نمی در طאقچه متאفیزیک می
  ٢١١«.شود אز آنهא تقلید کرد ًא، نمیتوאنند دאشته بאشند، چون אص هم روى مא نمیאثرى 

אى برאى رهאیی بشر  بنאبرאین شریعتی نیز مאنند مאبقی متکلمאن אسאمی نه تنهא برنאمه
بאزى به تعبد و אسאرت رهبر و  گرאى אنسאن رא بא کمאل حقه ندאرد، بلکه طبیعت خرد

 جنسیتی אمت אسאمی یک -گونه אز سאختאر طبقאتی حאل چ. کشید مرجع تقلید می
ى توحیدى قאبل تشکل אست و چگونه کسی که به بندگی رهبر در  ى بی طبقه جאمعه

هאیی  توאند אیفא کند، پرسش אى برאى رهאیی خویش و جאمعه می آمده، نقش سאزنده
אنند تمאمی ى وאقعی אو نیز م אنگیزه. هא پאسخی ندאرد هستند که علی شریعتی برאى آن

هא و تشکیل سرאب  در بندگی אنسאن" دین مبین"متکلمאن אسאمی حفאظت אز אصאلت 
عدאلت אجتمאعی אست که نسل جوאن رא אز جستجوى یک آلترنאتیو وאقعی و دنیوى بאز 

אو نیز مאنند علی شریعتی در توهم .  طאلقאنی אستهللاא دومین متکلم دینی آیت. دאرد
بود و אدعא دאشت که אسאم یک رאه حل سوم، یعنی سאزى برאى نسل جوאن سهیم 

אو برאى אثبאت אین نظریه . دهد دאرى אرאئه می آلترنאتیوى در برאبر سوسیאلیسم و سرمאیه
 دهد،  کند و همאن گونه که אدאمه می موضوع مאلکیت در אسאم رא عنوאن می

 در مبאدאت אقتصאد אسאم رא مאلک، در حدود محصول عمل بمعنאى وسیع، و متصرف»
هאى عمومی و تحدید  در حدود אحکאم خאص میشنאسد بیش אز אین حدود سرمאیه

אز אین رو אقتصאد . مبאدאت אز آن حאکم אستکه در بعضی مאلک و در بعضی نאظر میبאشد
دאرى אفسאر  אسאمی نه بر پאیه آزאدى بیحد مאلکیت فردى אست که نتیجه آن سرمאیه

אش کلی مאلکیت و  ی بر مאلکیت عمومی אست که نتیجهگسیخته میبאشد، و نه مبتن
آزאدى فردى میبאشد و نه مאنند אقتصאد آمیخته و مزدوجیستکه حدود آن مبهم و نא 
معلوم بאشد بلکه برאى ثروتهאى عمومی و אشترאکی و فردى حدود و شرאئطیستکه بא 
                                                 
٣٠ى  جא، صفحه همאن ٢١١  

 ١٧٠
ردى مبتنی بر سرشت אنسאن و نظאم عאدאنه و حقوق همهجאنبه سאزگאر אست؛ مאلکیت ف

אکنون . آزאدى فطرى و طبیعی אفرאد و אشترאک مبتنی بر منאبع و مصאلح عمومی میبאشد
دאرى که بر אصل مאلکیت آزאد و نא محدود אست אز אین אصل تجאوز کرده  نظریه سرمאیه

دאرى אفسאر گسیخته رאیبند و دهنبند میزند و پی در پی منאبع تولید  و پیوسته به سرمאیه
אز سوى دیگر אصول אشترאکی نظرى بא همه . نجאت بزرگ رא ملی میکنندو کאرخא

جمودیکه دאرد عمא مאلکیتهאى فردى رא אאقل در حدود حوאئج و ضروریאت مאنند 
 ٢١٢«.אند  آزאد کرده- یא بحسب رویه  قאنونًא-مسکن و مزאرع محدود 

 بشر توجیه  طאلقאنی مאلکیت خصوصی رא بא آزאدى فطرى و طبیعیهللاא بنאبرאین آیت
ى توجیه אو کאمًא شبیه جאن אک אست زیرא אو نیز אدعא دאرد که خدאوند  شیوه. کند می

جא که طبیعت حدود دאرد، در  هא قرאر دאده و אز آن ى אنسאن طبیعت رא در אختیאر همه
خوאرى  سپس به همאن شیوه و بא نفع ربא. نتیجه مאلکیت نیز در אسאم محدود אست

گذאرى و אنبאشت  حدود مאلکیت رא אز طریق سرمאیه) ب و بدون عملبرى بیحسא سود(
تفאوت توجیه طאلقאنی بא جאن אک در אین אست  ٢١٣.دאرد ى پول بر می ثروت به وسیله

که در אسאم حقوق אلهی بر آزאدى طبیعی و فطرى אنسאن אولویت دאرد و در نتیجه 
. گیرد  تعلق میهللاא ولی و هللامאلکیت خصوصی نسبی محسوب شده و مאلکیت کلی به א

دلیل طאلقאنی برאى نسبی دאنست مאلکیت خصوصی אز یک سو، قوאى ثאبت و روح 
سرکش بشرى و אز سوى دیگر، אوضאع אجتمאعی و لذאت و شهوאت حسوאنی هستند که 

 אز ٢١٤.سאزند شوند زیرא مאلک رא مملوک ثروت خویش می منجر به تضאد طبقאتی می
دאنند و خود رא قیم مسلمאنאن  گرאیی بشر رא جאیز نمی جא که متکلمאن دینی خرد آن
 و بא مشروعیت دینی مدعی مאلکیت کلی هللاشمאرند، در نتیجه طאلقאنی نیز به نאم א می

 گیرد،  گونه که پی می شود و همאن برאى ولی אمر و مجتهد زمאن می
طאعه مستقیم و بא شرאئط خאص، ولی אمر و وאجب אא حאکم אسאمی که مستقیم و غیر»

אست، قدرت تصرفش بیش אز حق مאلکیت فردى و حق حאکمی אست که فقط گزیده 
 ولی بא אین قدرت تصرف، حאکم و حکومت אسאمی אز حد قאنون و -مردم بאشد 
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مصلحت تجאوز نمیکند؛ زیرא حق مאلکیت نیز در حد قאنون عאدאنه فطرى و طبیعی אست 
 در وضع توزیع نتیجه مאلکیت نאمحدود و אختאل. و אثر آن، حق تصرف و توزیع میبאشد

 ٢١٥«.دون قید و شرط و بدون نظאرت אستب
حאکم אسאمی بوصف خאص، که بאید دאرאى قدرت אجتهאد بאشد یא אز مجتهد زمאن אلهאم »

گیرد، אز אین جهت دو وظیفه אسאسی دאرد یکی אجرאء אحکאم منصوص، دیگر אستخرאج و 
ن بموضوعאت، و אز جهت وصف وאیت، אستنبאط فروع غیر منصوص و تطبیق آ

همچنאنکه دستش در تصرف منאبع عمومی بאز אست و بر تولید و توزیع نظאرت کאمل و 
. در عوאئد عمومی و دولت אختیאر دאرد، کفאلت و تأمین زندگی אفرאد رא نیز بعهده دאرد

  ٢١٦«.ولت، حאکم بر حقوق אفرאد میبאشدبر אین مبنא حق د
بא جوאمع ) تشیع ظאهرى אصولیه( توجیه مאلکیت خصوصی در אسאم بنאبرאین تنهא تفאوت

شود که مאلکیت خصوصی نسبی אست و تمאمی ثروت  مدرن غربی در אین خאصه می
در حאلی که جאن אک . مאدى אجتمאعی در אختیאر ولی אمر و حאکم אسאمی قرאر دאرد

هאى سکوאر در نظر  حفظ منאفع طبقאتی بورژوאزى مدرن رא تحت قאنون אسאسی دولت
تحت شریعت אسאمی و به ) بאزאریאن(دאرد، طאلقאنی אز منאفع طبقאتی بورژوאزى سنتی 

بنאبرאین دیگر تشکیل مאلکیت خصوصی بא . کند سرکردگی مجتهد زمאن حفאظت می
یאبد که در وאقع همאن رزق  شود، بلکه یک توجیه دینی می حقوق طبیعی بشر توجیه نمی

گرאیی بشر مردود אست زیرא  به نظر طאلقאنی خرد.  در دین אسאم אستى אلهی معین شده
جא که نفس تمאیل به אنحرאف دאرد، در نتیجه  خرد شعאیی אز نفس אنسאن אست و אز آن

شود و مسلمאنאن موظف به אطאعت אز آن  گذאرى محسوب می ى قאنون شریعت سرچشمه
 ٢١٧.هستند

 نه ربطی به وقאیع אبژکتیو אقتصאدى تردیدى نیست که توجیه دینی مאلکیت خصوصی
دאرى  دאرد و نه نوع مאلکیت در אسאم یک آلترنאتیو در برאبر سوسیאلیسم و سرمאیه

هא، אین همאن طرح پیאمبر אسאم אست که شأن و تنعم دیگرאن رא  אفزون بر אین. سאزد می
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درک . کرد  میهللاא کردگی خویش به عنوאن ولی هא تحت سر وאبسته به تمکین و بندگی آن

ى متکلمאن دینی  ستیزى در אسאم و فن منאظره אین مبאحث فقط بא شنאخت تאریخ خرد
هא אست و אز אین رو،  ى وאقعی אسאمیאن بندگی و אفتאدگی אنسאن אنگیزه. شود ممکن می
لیکن بندگی و سرورى مکمل . گرאیی و حقوق طبیعی بشر אرزشی قאئل نیستند برאى خرد

در نتیجه متکلمאن אسאمی رهبرى . کی بدون دیگرى مفهومی ندאردهم دیگر هستند و ی
بدیهی אست که منאفع مאدى . گیرند و هدאیت بندگאن صغیر رא بאکمאل میل به عهده می

ى حאکم و سرکردگאن אمت אسאمی بאید محفوظ بمאند که مبאدא  هא به عنوאن طبقه آن
بא وجودى که نشریאت . حرف سאزدهא رא אز مسئولیت אخرویشאن من هאى دنیوى، آن نیאز

ى حאکم روحאنی و بאزאرى کشور رא به  אسאمیאن منאفع مאدى و אهدאف سیאسی طبقه
کردند، لیکن فعאאن جنبش کאرگرى و سوسیאلیستی نه قאدر  صورت عریאن نمאیندگی می

هא بودند و نه دولت شאهنشאهی אمکאن به درج مبאحث  ذאتی آن به بررسی و نقد درون
ستیزى  دאد، نه در برאبر متکلمאن دینی منتقدى وجود دאشت و نه تאریخ خرد אدى میאنتق

ى  کرد و نه فن خطبه گرא می אسאم مخאطبאن مبאحث دینی رא قאدر به پرسش خرد
گذאشت، نه فیلسوفی وجود  گرא بאقی می אسאمیאن אصوًא جאیگאهی برאى پرسش خرد

کسی رא مجهز ) تئوسوفی(ى دینی  د و نه فلسفهدאشت که به مبאرزه بא متکلمאن دینی برو
توאنست چنین  ى فرهنگ دینی می کرد و نه تحت سیطره به خرد عملی برאى אین کאر می

ى مردم  هאى متکلمאن دینی هم بא درک روزمره אز אین رو، نظریه. אقدאمی صورت بگیرد
 برאى عموم منطقی یאفت و در نتیجه منطبق بود و هم بא زبאن دینی به رאحتی אنتقאل می

ى אنقאب بهمن אفکאر  بنאبرאین غیر قאبل توضیح نیست که چرא در آستאنه. آمد به نظر می
ى متکلمאن دینی قرאر گرفت و چرא אسאمیאن برאى سرنگونی  عمومی تحت سلطه

אسאمیאن אز یک سو، بא . حکومت شאهنشאهی موفق به تشکیل یک توאفق فعאل شدند
مدعی بحرאن هویت אیرאنیאن بودند و אز سوى " غرب زدگی"ند طرح مبאحث کאذبی مאن
ى نسل  אندیشه" אقتصאد אسאمی"و " ى توحیدى ى بی طبقه جאمعه"دیگر، بא אیجאد سرאب 

در . ى אفکאر مخرب، مرتجع و متعرض خویش کشیدند گرאى אنقאب رא به چنبره آرمאن
یرאن رא برאى تحقق عدאلت  طאلقאنی جوאنאن אهللاא حאلی که אمثאل علی شریعتی و آیت

 خمینی در تبعید کאبوس حکومت روحאنیאن و بאزאریאن رא هللاא کردند، آیت אسאمی خאم می
ى مجموعه دروسی  کتאب وאیت فقیه نتیجه. کرد تحت عنوאن وאیت فقیه طرאحی می
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ى تאریخ شאهنشאهی אیرאن در   سאله٢٥٠٠هאى  بود که وى به منאسبت برگزאرى جشن
شود که دین אسאم در خطر אست زیرא  در אین کتאب خمینی مدعی می. ردنجف آغאز ک

ى وאقعی خمینی دفאع אز منאفع مאدى  אنگیزه. شود אز درون و برون به آن تهאجم می
فرهنگ " غرب زدگی"رא به شکل نقد  אست، لیکن وى آن) بورژوאزى سنتی(بאزאریאن 

אر אیرאن אنتقאد دאرد که آکنده אز אو אز یک سو، به אوضאع بאز. کند مسلمאنאن طرح می
کند که منאبع  هאى مدرن غربی رא متهم می هאى غربی אست و אز سوى دیگر، کشور کאא

ى غربی  به نظر אو طرح جدאیی دین אز دولت نیز یک برنאمه. کنند کشور رא چپאول می
ن به אست که به אین صورت مجتهدאن אسאم אز مبאرزאت مردمی مجزא شده و אز مسلمאنא

خمینی بא رجوع به زندگی پیאمبر عدم جدאیی دین و . ى بهترى سوء אستفאده شود شیوه
 برאى هللاא کند و در سنت شیعیאن، مدعی مقאم پیאمبر به عنوאن ولی دولت رא توجیه می
אمא مفهوم عدאلت برאى خمینی نه به معنی محאفظت אز حقوق . شود مجتهد عאدل می
.  پیرאمون אندیشه و تعیین سرنوشت و دین خویش אستگرאیی אنسאن طبیعی بشر و خرد

برאى وى تحقق عدאلت אجرאى بی چون و چرאى شریعت جهت حفظ אمت אسאمی و 
خمینی אز یک سو، به دین אسאم אفتخאر . دهد تضمین بندگی مسلمאنאن رא معنی می

 دیگر، به ریزى کرده אست و אز سوى کند که زندگی אنسאن رא אز تولد تא وفאت برنאمه می
نאزد زیرא وى پس אز قطع کردن دست  طאلب، می אبی عدאلت אولین אمאم شیعیאن، علی بن

 دهد،  گونه که خمینی אدאمه می  همאن٢١٨.هא مهربאنی کرده אست سאرقאن بא آن
و عدאلت بאشد، به پא خאست ) אجتهאد(אگر فرد אیقی که دאرאى دو خصلت علم به قאنون »

در אمر אدאره ) ص(אن وאیتی رא که حضرت رسول אکرم و تشکیل حکومت دאد، هم
אین توهم . بאشد و بر همه مردم אزم אست که אز אو אطאعت کنند جאمعه دאشت دאرא می

بود یא אختیאرאت ) ع(بیشتر אز حضرت אمیر ) ص(که אختیאرאت حکومتی رسول אکرم 
فضאیل حضرت אلبته . بیش אز فقیه אست بאطل و غلط אست) ع(حکومتی حضرت אمیر 

אز ) ع(بیش אز همه عאلم אست و بعد אز אیشאن فضאیل حضرت אمیر ) ص(رسول אکرم 
. دهد لکن زیאدى فضאیل معنوى אختیאرאت حکومتی رא אفزאیش نمی. همه بیشتر אست

                                                 
  وאیت فقیه، تهرאن، و): ١٣٥٧ (هللاא مقאیسه خمینی، روح ٢١٨

vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٢٨٩ff.  

 ١٧٤
 علیهم در تدאرک و هللاא همאن אختیאرאت و وאیتی که حضرت رسول و دیگر אئمه صلوאت

 ٢١٩«. برאى حکومت فعلی قرאر دאده אستאن אختیאرאت رאبسیج سپאه دאشتند، خدאوند هم
بنאبرאین به نظر خمینی ولی فقیه در جאیگאه پیאمبر و אمאمאن تشیع، یعنی فرאى شریعت 

وظאیف کلی فقیه عאدل نیز مאنند پیאمبر و אمאمאن אست که אمت אسאمی رא . قرאر دאرد
به אجبאر بאید پلورאلیسم جא که خمینی  אز آن. تشکیل دهد و شریعت رא متحقق سאزد

دאخلی مجتهدאن ظאهرى אصولیه رא در نظر بگیرد، نه خودش در אوضאع تبعید مدعی אین 
گونه که אو אدאمه  همאن. گیرد شود و نه مجتهد دیگرى رא برאى آن در نظر می مقאم می

 دهد،  می
ن حضرت رא ولی همه مسلمאنאن قرאر دאده و تא وقتی آ) ص(خدאوند متعאل رسول אکرم »

پس אز آن حضرت אمאم بر همه مسلمאنאن . وאیت دאرند) ع(بאشند حتی بر حضرت אمیر 
حتی بر אمאم بعد אز خود وאیت دאرد، یعنی אوאمر حکومتی אو دربאره همه نאفذ و جאرى 

همین وאیتی که برאى رسول אکرم . توאند قאضی و وאلی نصب و عزل کند אست و می
لکن . مت و אجرא و تصدى אدאره هست، برאى فقیه هم هستو אمאم در تشکیل حکو) ص(

به אین معنی نیستند که بر همه فقهאى زمאن خود وאیت دאشته بאشند " ولی مطلق"فقهא 
در אین معنی، مرאتب و درجאت نیست . و بتوאنند فقیه دیگرى رא عزل و یא نصب نمאیند

تر  شد، یکی وאلی و دیگرى وאلیتر بא که یکی در مرتبه بאאتر و دیگرى در مرتبه پאیین
پس אز ثبوت אین مطلب אزم אست که فقهא אجمאعًא یא אنفرאدًא برאى אجرאى حدود و . بאشد

אین אمر אگر برאى کسی אمکאن دאشته . حفظ ثغور و نظאم، حکومت شرعی تشکیل دهند
بאشد وאجب عینی אست وگرنه وאجب کفאیی אست، در صورتی هم که ممکن نبאشد 

אگر توאنستند بאید مאلیאت، زکאت و . شود، زیرא אز جאنب خدא منصوبند سאقط نمیوאیت 
אین . خمس و خرאج رא بگیرند و در مصאلح مسلمین صرف کنند و אجرאى حدود کنند

توאنیم حکومت عمومی و سرאسرى تشکیل بدهیم کنאر  طور نیست که حאא که نمی

                                                 
   אدאمه و٦٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٧ (هللاא مقאیسه خمینی، روح ٢١٩

   אدאمه٣٧١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٧٨(مقאیسه، کدیور، جمیله 
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و אز وظאیفی אست که حکومت بאید بنشینیم، بلکه تمאم אمورى که مسلمین محتאجند 
 ٢٢٠«.توאنیم بאید אنجאم دهیم ر که میدאر شود هر مقدא عهده

گیرد و تحکیم و تثبیت  بنאبرאین خمینی وאقعیت سאختאرى تشیع ظאهریه رא در نظر می
وى در حאلی که پلورאلیسم دאخلی . کند אسאمیאن رא پیشنهאد می" دولت در دولت"

ى  ى دکترین وאیت فقیه بא نظریه  در نظر دאرد، به وسیلهمجتهدאن ظאهرى אصولیه رא
به אین ترتیب، نه تنهא نظאرت روحאنیאن بر אجرאى . کند אنشعאب می" مشروعیت مشروط"

شود، بلکه هدאیت אمت  هא می شریعت تبدیل به אجرאى مستقیم شریعت توسط آن
אشت، به אنحصאر ى مجتهدאن شنאخته شده قرאر د אسאمی که تא کنون تحت نظر همه

ى  ى אنقאب بهمن پیאم خمینی برאى אسאمیאن به אندאزه در آستאنه. آید وאیت فقیه در می
אسאم تحت خطر قرאر گرفته אست و در نتیجه אمت אسאمی به یک ولی . کאفی رسא بود

جא که کسب مقאم  אز آن. فقیه به عنوאن جאنشین پیאمبر و אمאمאن تشیع אحتیאج دאرد
شود، در نتیجه אدعאى محمد رضא شאه  نحصر به مجتهدאن ظאهرى אصولیه میوאیت م

به نظر خمینی محمد . برאى رهبرى مسلمאنאن و عنوאن شخص אول کشور مردود אست
رضא شאه بیش אز یک مقلد نیست که برאى تنظیم روאبط روزمره و אنجאم فروع دین نیאز 

ى سیאسی  شود که بא ترویج فلسفه یبه אین ترتیب، خمینی قאدر م. به یک مجتهد دאرد
گشت به אیرאن، فرאى شریعت و سאختאر پلورאلیسم دאخلی  وאیت فقیه و پس אز بאز

مجتهدאن ظאهرى אصولیه قرאر بگیرد و אدعאى تملک جאن، مאل، نאموس مردم شریف 
پیدא אست که رقאبت و کشمکش در بطن אین سאختאر نهאدینه بود و تضאد . אیرאن رא کند

. شد ى زمאنی منجر به بروز אختאف میאن وאیت فقیه و مجتهدאن ظאهرى אصولیه میمאد
لیکن در אلتهאب אنقאب نه مجتهدى در رقאبت جدى بא سرکردگی خمینی پیرאمون مقאم 

گرאى אنقאب אز ترور و توحشی که אسאمیאن  وאیت فقیه در آمد و نه نسل آرمאن
ى אنقאب در توهم تحقق  نسل بی تجربه. برאیش تدאرک دیده بودند، آگאهی دאشت

אقتصאد "بنאى  بא یک زیر" ى توحیدى ى بی طبقه جאمعه"عدאلت به صورت تشکیل یک 
 طאلقאنی אیجאد کرده هللاא در وאقع همאن سرאبی که אمثאل علی شریعتی و آیت. بود" אسאمی

אنبوه . ن شدبودند، تبدیل به אندیشه و אیدئولوژى אکثر فعאאن אنقאب بهمن در אیرא
                                                 

   אدאمه و٦٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٧ (هللاא مقאیسه خمینی، روح ٢٢٠
  ٣٧٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٧٨(دیور، جمیله مقאیسه، ک

 ١٧٦
گونه تردیدى و بدون  جوאنאن کشور پس אز عقب نشینی نظאم شאهنشאهی بدون هیچ

که قאدر بאشند به عوאقب אعمאل خود بیندیشد، אز جאن گذشته برאى سرنگونی محمد  آن
زمאن نمאیندگאن بאزאر و אسאم گאم به گאم و بא  هم. رضא شאه و دربאریאن متکبر فعאل شدند

هא کشیدند و  گرאیی جنبش אنقאبی مردم אیرאن رא به مسאجد و حسینه تزویر و مصلحت
در حאلی که گفتمאن متکلمאن دینی برאى .  خمینی قرאر دאدندهللاא تحت رهبرى آیت

شد،  گونه אنتقאد جدى بر אفکאر عمومی مسلط می تشکیل جمهورى אسאمی بدون هر
گذאشت که  אختیאرشאن میאسאمیאن تمאمی אمکאنאتی رא در " دولت در دولت"سאختאر 

در . گرאیی و تحقق حقوق طبیعی אنسאن نیאز دאشتند هא برאى אنحرאف و سرکوب خرد آن
ترین אقشאر جאمعه قرאر گرفت   خمینی در رأس אرتجאعیهللاא ى אنقאب بهمن آیت آستאنه

هر کسی که .  و شریعت אسאمی تضمین سאزدهللاتא بندگی و אفتאدگی אیرאنیאن رא در برאبر א
سویی بא عوאمل  ى سیאسی دאشت، مشکوک به همکאرى و هم تقאدى به אین پروژهאن

ى سیאسی وאیت فقیه و تאریخ خرد ستیزى אسאمی  به אین ترتیب، فلسفه. طאقوتی بود
برאى حفאظت و بسط منאفع مאدى بورژوאزى سنتی در هم אدغאم شدند و کאبوس 

دאرى  و سرمאیه) منאبع نفتی(אد رאنتی אقتص. جمهورى אسאمی در אیرאن رא به بאر آوردند
هאى אیدئولوژیک، سیאسی و حقوقی  بنא بنאى مسאعدى بودند که رو ، زیر)بאزאر(تجאرى 

هאى אسאمیאن توאفق نظر  در تحقق אین برنאمه تمאمی جنאح. אسאمی بر آن بر پא شدند
یروאن خط پ" مذهبی و مسאعدت -هאى ملی  دאشتند و توفیق آن فقط بא همکאرى جریאن

در همאن حین אسאمیאن . ممکن شد) عوאمل حزب توده و سאزمאن فدאییאن אکثریت" (אمאم
אسאمیאن ". خمینی عزیزم، بگو که خون بریزم: "زدند هא عربده می موحش در خیאبאن

پرسی گذאشتند و  نخست بא אستفאده אز فن تزویر تشکیل نظאم جمهورى אسאمی رא به همه
ه و وعید مدعی شدند که אسאم بهترین شکل ممکنه אز دموکرאسی در روند آن بא وعد

پس אز بیعت مردم بא تشکیل حکومت אسאمی، خمینی مאنع تشکیل . دهد رא אرאئه می
مجلس مؤسسאن شد و به جאى آن دستور برگزאرى אنتخאبאت مجلس خبرگאن رא صאدر 

אم وאیت فقیه برאى هא به هوאدאرאن مق در طی אین אنتخאبאت جعلی אکثر کرسی. کرد
در حאلی که אصل چهאرم قאنون אسאسی جمهورى אسאمی .  خمینی تعلق گرفتهللاא آیت

تصویب تمאمی قوאنین رא مشروط به همאهنگی بא شریعت אسאمی کرد و تحت نظאرت 
 خمینی بنא بر پنجمین אصل آن مאنند پیאمبر به مقאم هللاא شورאى نگهبאن گذאشت، آیت
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در אصل چهאرم و پنجم قאنون אسאسی جمهورى . یعت مستقر شدوאیت رسید و فرאى شر
 .אسאمی آمده אست

ى قوאنین و مقررאت مدنی، جزאئی، مאلی، אقتصאدى، אدאرى، فرهنگی، نظאمی، سیאسی  کلیه»
אین אصل بر אطאق یא عموم همه אصول . و غیر אینهא بאید بر אسאس موאزین אسאمی بאشد

אت دیگر حאکم אست، و تشخیص אین אمر بر عهده فقهאى قאنون אسאسی و قوאنین و مقرر
 تعאلی فرجه، در هللاא در زمאن غیبت حضرت ولی عصر، عجل» «.شورאى نگهبאن אست

جمهورى אسאمی אیرאن وאیت אمر و אمאمت אمت بر عهده فقیه عאدل و بא تقوى، آگאه به 
אخته و پذیرفته زمאن، شجאع، مدیر و مدبر אست که אکثریت مردم אو رא به رهبرى شن

بאشند و در صورتی که هیچ فقیهی دאرאى چنین אکثریتی نبאشد رهبر یא شورאى رهبرى 
 «.گردد دאر آن می مرکب אز فقهאى وאجد شرאیط بאא طبق אصل یکصد و هفتم عهده

گرאى אنسאن محدود به شریعت אسאمی و  به אین منوאل، نه تنهא بאر دیگر طبیعت خرد
بر جאن، مאل و " אنقאب אسאمی" خمینی به عنوאن رهبر هللاא تملک آیتقאنونمند شد، بلکه 

زمאن تمאمی אموאل خאندאن  هم. ى قאنونی به خود گرفت نאموس شهروندאن אیرאن جنبه
هאى غیر אنتفאعی  ى حאکم دربאرى تحت نאم سאزمאن هאى طبقه پهلوى و صنאیع و شرکت

گونه  אز پردאخت مאلیאت و هر خمینی قرאر گرفتند و هللاא تحت نظאرت مستقیم آیت
אز جمله بאید אز بنیאد مستضعفین، بنیאد پאنزده خردאد و . پאسخی به مجلس معאف شدند

بدیهی אست که مאلکیت خصوصی بورژوאزى سنتی و بאزאریאن . بنیאد شهید نאم برد
 هللاא کردند و به سرکردگی آیت محفوظ بود אگر که بא حکومت אسאمی همکאرى می

بא אستقرאر حکومت אسאمی و تعیین . دאدند وאن مقאم وאیت فقیه تن میخمینی به عن
هאى  هאى ظאهرى אسאمی و אقلیت تشیع ظאهرى אصولیه به دین رسمی کشور، فقط فرقه

مذهبی، زرتشتی، یهودى و مسیحی به رسمیت شنאخته شدند و به زنאن نقش مאدر برאى 
هא، تمאمی حقوق  אفزون بر אین.  شدهאى صغیر وאگذאر تربیت فرزندאن مکتبی و אنسאن

هאى  ملت مאنند حیثیت، حق حیאت، حق אعترאض، آزאدى אندیشه، آزאدى تشکیل نهאد
אندیشאن و   و سرکوب و قتل دگر٢٢١صنفی و سیאسی تحت قوאنین אسאمی قرאر گرفت

                                                 
، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢٠، تدوین جهאنگیر منصور، تهرאن، אصول )١٣٧٨(مقאیسه، قאنون אسאسی جمهورى אسאمی אیرאن و قאنون مدنی  ٢٢١

"زن در قאنون אسאسی" و در مقدمه پیرאمون ٤٤، ٢٧  

 ١٧٨
אصل . سאختند تبدیل به برنאمه ى دولتی شد کسאنی که وحدت کلمه رא خدشه دאر می

تدوین شده ) ٦٠(ى אلممتحننه   אز سوره٨ى  قאنون אسאسی بنא بر تحریف آیهچهאردهم 
 .در آیه و אصل یאد شده بنא بر قאنون אسאسی جمهورى אسאمی آمده אست. אست

אند و אز  خدא شمא رא אز نیکی کردن و عدאلت ورزیدن بא آنאن که بא شمא در دین نجنگیده»
کنند  אرد، خدא کسאنی رא که به عدאلت رفتאر مید אند، بאز نمی سرزمینتאن بیرون نرאنده

 » .دوست دאرد
دولت جمهورى אسאمی אیرאن و مسلمאنאن موظفند نسبت به אفرאد غیر مسلمאن بא (...) «

. אخאق حسنه و قسط و عدل אسאمی عمل نمאیند و حقوق אنسאنی آنאن رא رعאیت کنند
 و جمهورى אسאمی אیرאن توطئه و אین אصل در حق کسאنی אعتبאر دאرد که بر ضد אسאم

 «.אقدאم نکنند
ى قאنونی به  بא تصویب قאنون אسאسی جمهورى אسאمی نقض حقوق بشر در אیرאن جنبه

خود گرفت و رאه برאى حکومت אسאمی گشوده شد که بא אتهאم فعאلیت بر ضد אسאم و 
 به رهبرى هאیی سیאسی رא که بدون چون و چرא توطئه بر علیه نظאم تمאمی جریאن

بدیهی אست که محدودیت طبیعت . دאدند، سرکوب کند  خمینی تن نمیهللاא آیت
گرאى بشر به شریعت و تحقق قאنون אسאسی جمهورى אسאمی بدون شکست  خرد

لیکن אسאمیאن برאى تحقق אهدאف مخرب، مرتجع و . شد مقאومت مردم ممکن نمی
 هللاא قرآن به عنوאن کאم. متعرض خویش به تمאمی אمکאنאت ضرورى دسترسی دאشتند

 هللاא دکترین وאیت فقیه، آیت. کرد ترین خشونت می هא رא مجאز به אعمאل بربرאنه آن
سאخت و شهروندאن אیرאن رא به אسאرت  خمینی رא مאنند پیאمبر فرאى شریعت مستقر می

אسאمیאن نه تنهא دسترسی به قشر وسیعی אز " دولت در دولت"سאختאر . آورد אو در می
אى  کرد، بلکه شبکه אریאن و روحאنیאن رא به عنوאن کאرمندאن آتی دولت ممکن میبאز

گرفت که هر گونه خطر אمنیتی برאى دولت  هא رא بر می گسترده אز مسאجد و حسینیه
روشن אست که אز بدو نفوذ אسאمیאن در جنبش אنقאبی . אسאمی رא در نطفه خفه کنند

אندیشאن و  له אبزאرى بودند که برאى אرعאب دگرمردم، تهدید و ترور منتقدאن אز جم
شدند، لیکن پس אز تصویب قאنون אسאسی جمهورى אسאمی بود  بودگאن אستفאده می دگر

. به وضوح آشنא شد" אسאم رאستین"ى  ى شهروندאن אیرאن بא چهره که بخش گسترده



 ١٧٩ 

. رאر دאشتى سیאسی دولت تحت تأثیر ضرورت تشکیل دאرאאسאم و دאرאلحرب ق فلسفه
 جنسیتی دאرאאسאم چنאن ترور و توحشی به رאه -אسאمیאن برאى تشکیل نظאم طبقאتی 

אندאختند که چندى نگذشت که אکثر مردم אیرאن به بאزگشت نظאم شאهنشאهی رאضی 
سرکوب زنאن بی حجאب که در אوאیل אنقאب آغאز شده بود، אبعאد غیر منتظره به . شدند

کرد که  وحوش אسאمی به زنאن تدאعی می" سرى سرى یא تو א روی"ى  عربده. خود گرفت
. به אجبאر چאدر بپوشند و در حفظ ظאهر نظאم جنسیتی بא حکومت אسאمی همکאرى کنند

هאى کאرگرى که در روند אنقאب تشکیل شده بودند و برאى سرنگونی نظאم  شورא
کنترل אسאمیאن در ترین نقش رא אیفא کردند، پس אز چندى تحت  شאهنشאهی אسאسی

تهدید، אخرאج، تعقیب و سرکوب فعאאن . شدند" هאى אسאمی شورא"آمدند و معروف به 
. جنبش کאرگرى אز جمله فنونی بودند که אسאمیאن برאى تحقق אین هدف به کאر بردند

هאى سیאسی که دفאع אز منאفع  لیکن تضمین نظאم طبقאتی بدون سرکوب و אنهدאم سאزمאن
بدیهی אست که فعאאن جنبش . دאنستند، عملی نبود ى خود می رگر رא وظیفهى کא طبقه

ى کאرگر دאشتند و نه در شرאیط  دهی طبقه ى چندאنی در سאزمאن سوسیאلیستی نه تجربه
هא به  هא، تمאیل آن تر אز אین مهم. دאدند אوج مبאرزאت ضد אمپریאلیستی به آن אولویت می

ى کאرگر،  دهی طبقه هא رא אز سאزمאن אسאمی بود که آنشאن به عدאلت  خویی و توهم دین
ى سیאسی حکومت  ى طبقאتی و پرسش אنتقאدى پیرאمون فلسفه نقد رאدیکאل جאمعه

هא برאى  لیکن بא تمאمی אین وجود حضور سیאسی אین سאزمאن. دאشت אسאمی بאز می
در سرکوب توאفق سریع אسאمیאن . شد אسאمیאن بאلقوه به عنوאن خطر محسوب می

ى سیאسی دאرאאسאم تشکیل  فلسفه. ى فلسفی دאشت هאى سیאسی پشتوאنه سאزمאن
אسאمیאن موحش بא . کرد هرگونه نهאدى خאرج אز نظאرت و تسلط אسאمیאن رא ممنوع می

کردند که  אندیشאن تدאعی می به دگر" هللاא ، رهبر فقط روحهللاא حزب فقط حزب"ى  عربده
 هللاא  مجאز אست و هر کسی که אز رهبرى آیتهللاא ف حزبفعאلیت سیאسی فقط تحت אهدא

ى  شود و قتلش وظیفه کند، عאمل نفאق در אمت אسאمی محسوب می خمینی تبعیت نمی
لوאى אنقאب تحت هאى سیאسی  ى سאزمאن سرکوب گسترده. دینی مسلمאنאن אست

قق صدر، متح אلحسن بنی فرهنگی و تحت نظאرت مستقیم ریאست جمهور وقت کشور، אبو
جא فعאאن سیאسی אپوزیسیون و  هא بودند زیرא در آن مکאن سرکوب دאنشگאه. شد
ى  אسאمیאن پس אز سرکوب بربرאنه. آمدند אندیشאن برאى رقאبت نظرى گرد می دگر

 ١٨٠
هאى  سرکوب אقلیت. هא رא تصفیه و به مدت سه سאل تعطیل کردند אپوزیسیون، دאنشگאه

ی بאفאصله آغאز شده بود، برאى تشکیل ملی که پس אز سرنگونی نظאم شאهنشאه
ى  دیده هאى ستم به אین ترتیب، قیאم ملت. ترى به خود گرفت دאرאאسאم אبعאد گسترده

ى نظאمی در  کردند، אز طریق یک تهאجم گسترده مختאرى مبאرزه می کشور که برאى خود
مذهبی هאى  אقلیت. صحرא به خאک و خون کشیده شدند خوزستאن، کردستאن و ترکمن

مجبور به تبعید و یא تمکین در برאبر حکومت אسאمی بودند و یא به אجبאر برאى حفظ 
به . شאن رא אنکאر کردند جאن، مאل و نאموس خویش خرد به خرج دאدند و אعتقאد وאقعی

گرאیאن مستقیمًא بא خطر موאجه بود، אگر אسאمیאن אز تمאیل  همین منوאل، جאن همجنس
زمאن بא تشکیل دאرאאسאم سیאست  אسאمیאن هم. شدند میهא بא خبر  جنسی آن

در حאلی که אمאمאن جمعه پیرאمون صدور אنقאب אسאمی به . دאرאلحرب رא متحقق کردند
دאدند، دولت אسאمی אز  رאندند و فرאخوאن به سرنگونی دولت بعثیאن می عرאق سخن می

ت دאرאلحرب و تشکیل تحقق سیאس ٢٢٢.کرد جنبش شیعیאن در جنوب عرאق حمאیت می
אسאمیستی به  אمت אسאمی در قאنون אسאسی جمهورى אسאمی به صورت یک אصل پאن

אستنאد ) ٢١(ى אلنبیא   سوره٩٢ى  ى همین قאنون به آیه در مقدمه. تصویب رسیده بود
در . אند شود که بنא بر آن אبعאد کلی سیאست خאرجی حکومت אسאمی معین شده می
قدمه و אصل یאزدهم قאنون אسאسی جمهورى אسאمی به ترتیب آمده ى یאد شده، م آیه

 .אست
 .»אین אمت شمאست که אمتی یگאنه אست و من پروردگאر شمא هستم، پس مرא بپرستید»
قאنون אسאسی بא توجه به محتوאى אسאمی אنقאب אیرאن که حرکتی برאى پیروزى تمאمی «

אنقאب رא در دאخل و خאرج کشور فرאهم مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تدאوم אین 
هאى אسאمی و مردم  אلمللی، بא دیگر جنبش کند به ویژه در گسترش روאبط بین می
و אستمرאر مبאرزه در نجאت (...) کوشد تא رאه تشکیل אمت وאحد جهאنی رא هموאر کند  می

אند و  همه مسلمאنאن یک אمت«. ».ملل محروم و تحت ستم در تمאمی جهאن قوאم یאبد
دولت جمهورى אسאمی אیرאن موظف אست سیאست کلی خود رא بر پאیه אئتאف و אتحאد 
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 ١٨١ 

گیر به عمل آورد تא وحدت سیאسی، אقتصאدى و  ملل אسאمی قرאر دهد و کوشش پی
 .«.فرهنگی جهאن אسאم رא تحقق بخشد

در قאنون ى אسאمیאن در אمور دאخلی عرאق هم توجیه دینی دאشت و هم  بنאبرאین مدאخله
هא، אختאفאت مرزى אیرאن بא عرאق  אفزون بر אین. אسאسی کشور به تصویب رسیده بود

دאد אلجیر به تسאوى به دو کشور تعلق  بود که طبق قرאر) رود אروند(אلعرب  پیرאمون شط
ى دیپلمאتیک دو  هאى مدאوم אیرאن بא عرאق منجر به قطع رאبطه سرאنجאم درگیرى. دאشت

دولت بعثی شیعیאن عرאقی رא سرکوب کرد و رهبر جنبش אسאمیאن، سپس . کشور شد
پس אز تشدید عملیאت تروریستی . ى אعدאم سپرد  محمد بאقر صدر، رא به جوخههللاא آیت

تبאر رא אز کشور אخرאج کرد و به   هزאر تن عرאقی אیرאنی٣٠شیعیאن، دولت بعثی بیش אز 
ه شرقی، نه غربی، جمهورى ن" شعאر ٢٢٣.جنبش عشאیر عرب در خوزستאن دאمن زد

به אین ترتیب، . ى سیאست خאرجی אسאمیאن در אیرאن بود ى برنאمه چکیده" אسאمی
و " سوسیאلیستی"هאى سیאسی، یعنی  حکومت אسאمی فقط خوאهאن אستقאل אز بلوک

ى אتحאد تمאمی مسلمאنאن رא به  شد، بلکه طبق قאنون אسאسی کشور אنگیزه کאپیتאلیستی نمی
אسאمیستی حکومت  جא که در برאبر אهدאف پאن אز آن.  خمینی دאشتهللاא  آیترهبرى

عربیستی حزب بعث عرאق قرאر گرفته بود، در نتیجه جنگ میאن دو  ى پאن אیرאن برنאمه
میאنه پس אز سرنگونی نظאم شאهنشאهی  رسی به سرکردگی خאور کشور برאى دست

رאى فریب אنبوه مردم، سرکوب بدون تردید وجود دشمن خאرجی ب. شد بینی می پیش
אندیشאن بسیאر سאزنده بود و تحقق نظאم  אپوزیسیون و قتل عאم فعאאن سیאسی و دگر

هא   خمینی بאرهللاא گونه که آیت همאن. کرد تر می  جنسیتی دאرאאسאم رא سאده-طبقאتی 
تأکید کرد، جنگ بא عرאق برאى حکومت אسאمی یک رحمت אلهی بود زیرא توفیق کאمل 

پس אز قلع و . دولت אسאمی رא جهت بر قرאرى دאرאאسאم و دאرאلحرب به دنبאل دאشت
. هאى غیر خودى نوبت به همکאرאن و هوאدאرאن نظאم جمهورى אسאمی رسید قم نیرو

عوאمل حزب " (پیروאن خط אمאم" مذهبی و -هאى ملی  هאى دیگر אسאمیאن، جریאن جنאح
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یکی پس אز دیگرى و هر کدאم به شکلی قربאنی همאن ) توده و سאزمאن فدאییאن אکثریت

هאى  در حאلی که جریאن. نظאمی شدند که خود شرאیط אستقرאرش رא مهیא سאخته بودند
אسאمی برאى محאفظت אز אیدئولوژى خویش و گمرאهی אفکאر عمومی به אستفאده אز یک 

م مذهبی، سرى مبאحث کאذب و مفאهیم غیر تحقیقאتی مאنند رژیم خمینی، فאشیس
ى حزب توده، אحسאن  شده پردאز شنאخته تאریא روى آوردند، نظریه گرאیی دینی و مא بنیאد

گرאیی بشر و نفی حق مقאومت مردم در برאبر ترور و  طبرى، برאى ممאنعت אز خرد
 آغאز هللاپیشگفتאر אین کتאب که به نאم א. نوشت" کژ رאهه"توحش אسאمیאن کتאبی به نאم 

 دهد،  گونه که طبرى אدאمه می همאن.  אستشود، برنאمه می
و پیروزى " جمهورى אسאمی"پیک صبح در هیئت متبرک ". ضحی وאلیل אذא سجیאل"»
אین طلوعی بود . بر خط אستکبאرى و طאغوتی، سرאنجאم در رسید" خط אمאم אمت"

م هאى فرאوאنی که فرخندگی و میمنت آن אز هم אکنون نه تنهא بر مرد آمد خجسته بא پی
لذא وقت آن אست که אز شبهאى ظلمאنی . אیرאن بلکه بر جهאن אستضعאف روشن אست

یعنی هنگאمی که (هאى אلحאد و تسلیم، در قبאل صبح طאلع  رאهه ستم و אز کمبودگی در کژ
شکوه سر کنیم و آنچه رא که אز نهفتن ) رسد گذرد و روشنאیی بאمدאدى در می شب می

 ٢٢٤«.زیمجوشد آشکאر سא ن دیگ سینه میآ
تمאمی אشخאص אرتجאعی مאنند . محتوאى אین کتאب تحریف تאریخ مبאرزאتی אیرאنیאن אست

شאن  هאى تروریستی مאنند فدאییאن אسאم به دلیل تعلق دینی  کאشאنی و جریאنهللاא آیت
 سوسیאلیستی -شوند، در حאلی که جنبش کאرگرى  אصیل، مردمی و אنقאبی قلمدאد می

. گیرد رאهه نאم می لیت حزب توده شده و مאرکسیسم کژدر אیرאن محدود به فعא
 دهد،  گونه گه طبرى אدאمه می همאن

مאرکسیسم در تعیین مشی عملی خود موאفق אلحאد و نفی مذهب بود و به رسوم »
زندگی، سنن وطن دوستی، آدאب و رسوم אجتمאعی، ضرورتهאى אقتصאدى در مאلکیت و 

هאى  وع مقوאت بنیאدى، بی אعتنאء مאند و אین نیروتولید و توزیع خصوصی و אمثאل אین ن
مقتدر و مؤثر تאریخی و אجتمאعی رא که شیوه زندگی و فطرت אنسאن و عمل جوאمع 

خوאست אز مردم حمאیت  گویא می. אست، یک قلم بعنوאن ضد אنقאبی خوאست لغو کند
                                                 
١٣ى  کژ رאهه، خאطرאتی אز تאریخ حزب توده، شאبک، صفحه): ،؟١٣٦٦(طبرى אحسאن  ٢٢٤  
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طی بیش : بنگریدبه حزب توده . نאپذیر شد کند، ولی در وאقع بא مردم وאرد تضאد آشتی
پאیه رא تبلیغ کرد و بر אسאس آن אز همאن آغאز کאرش به   سאل אین אحکאم بی٤٠אز 

אطאعت אز אوאمر بیگאنگאن کشید و رאه خیאنت رא پیمود و شکستهאى متعدد אو رא به 
אسאم، بر خאف مאرکسیسم، אز אین نوع . تجدید نظر در مبאنی אندیشه خود وאدאر نکرد

مغزیهא فאرغ אست و قسط אجتمאعی و جهאد علیه طאغوت و دفאع  و خشککאریهא  سאخته
کند، زیرא  אز مستضعفین رא بא درک عمیق ویژگیهאى تאریخ و אنسאن و جאمعه درک می

 ٢٢٥«.ز منشأ پر برکت وحی برخאسته אستآموزش אو א
هאیی که عوאمل بیگאنگאن محسوب  پس אز אنهدאم نهאیی אپوزیسیون و تمאمی جریאن

دאدند، אسאمیאن به   خمینی تن نمیهللاא دند و یא بدون چون و چرא به سرکردگی آیتش می
دאرى אست و تولیدאت  ى אیرאن سرمאیه بنאى אقتصאدى جאمعه אجبאر دریאفتند که زیر

مزدى אمکאن دאرد و در عصر نو نه  אجتمאعی و بאز تولید نیروى کאر فقط אز طریق کאر
سی جهאنی مאنند دورאن وאیت پیאمبر אسאم تنظیم و روאبط אقتصאدى و نه منאسبאت سیא

حسین موسوى موظف بود که روאبط אقتصאدى رא چنאن  ى میر کאبینه. شوند אدאره می
رא ممکن سאزد و אز سوى دیگر، " جنگ تא پیروزى"تنظیم کند که אز یک سو، تدאوم 

 بنאبرאین دولت .ى حאکم و روند אرزش אفزאیی سرمאیه رא تضمین کند منאفع مאدى طبقه
ى یک سیאست אقتصאدى میאن مدت رא پس  قאنون אصאحאت אرضی، قאنون کאر و برنאمه

شورאى نگهبאن تمאمی قوאنین یאد . אز تصویب مجلس در אختیאر شورאى نگهبאن گذאشت
حسین  ى میر که کאبینه در حאلی. کرد دאنست و رد می شده رא مغאیر بא شریعت می

هאى دولتی رא در نظر دאشت، شورאى نگهبאن مدאفع سر  אنهموسوى تحقق منאفع کאرخ
ى حאکم چنאن شدت گرفت که در  تضאد مאدى میאن طبقه. سخت منאفع بאزאریאن بود

. حزب جمهورى אسאمی و مجلس بحثی پیرאمون حدود تفسیر شریعت گشوده شد
אد شده رא کرد، زیرא تصویب قوאنین ی حسین موسوى אز فقه پویא دفאع می ى میر کאبینه

هאى دولتی و توفیق دولت در شکوفאیی אقتصאدى و کسب  برאى حفظ منאفع کאرخאنه
ى אطאعאت بود که در آن  אرگאن فقه پویא روزنאمه. دאنست مאلیאت ضرورى می

. کرد ى موجود تفسیر دین و فقه سنتی אنتقאد می אאسאم مرتضی رضوى אز شیوه حجت

                                                 
٣١٥ى  جא، صفحه همאن ٢٢٥  
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אى، مدאفع منאفع بאزאریאن  אאسאم خאمنه حجتشورאى نگهبאن و رئیس جمهور وقت، 
ى رسאلت به  אرگאن فقه سنتی روزنאمه. کردند بودند و فقه سنتی رא نمאیندگی می

 ٢٢٦. آذرى قمی بودهللاא دبیرى آیت سر
 خمینی بאرهא در אین نزאع شرکت کرد و به دو جنאح متخאصم روحאنی هشدאر هللاא آیت

رאمون تفسیر شریعت نبאید در مجلس، بلکه در هאى دینی و تفאوت سلیقه پی دאد که بحث
אین نزאع نه تنهא " אنقאب אسאمی"درمیאنی رهبر  هאى علمیه طرح شوندـ بא وجود پא حوزه

بنאبرאین تشدید بحرאن אقتصאدى بحرאن . شد تر می به پאیאن نرسید، بلکه پی در پی شدید
 رא در دورאن جنگ بא خطر אیدئولوژیک نظאم رא به دنبאل دאشت و تدאوم حکومت אسאمی

 میאدى ١٩٨٧ خمینی برאى پאیאن بحث در אوאخر سאل هللاא سپس آیت. کرد موאجه می
رא به " ى فقیه وאیت مطلقه"حزب جمهورى אسאمی رא منحل کرد و چندى بعد فتوאى 

 .شرح زیر אنتشאر دאد
 אسאم  אست به אصول دینهللاى پیאمبر א حکومت אسאمی که یک شعبه אز وאیت مطلقه»

 ٢٢٧«.تא نمאز، روزه و حج אولویت دאردهאى אحکאم فرعیه، ح تعلق دאرد و بر تمאمی شعبه
 خمینی دوبאره بر אین نکته تأکید کرد که وאیت فقیه جאنشین وאیت هللاא بنאبرאین آیت

به . رود  אست و به آن אفزود که حکومت אسאمی جزء אصول دین به شمאر میهللاپیאمبر א
مدאرى در برאبر   بر אولویت دولتهللاعبدא در تدאوم سنت محمد بنאین ترتیب، خمینی 

دאرى تأکید ورزید و تضمین تدאوم نظאم جمهورى אسאمی رא فرאى نظאرت دولت بر  دین
به بحرאن אیدئولوژیک و " ى فقیه وאیت مطلقه"لیکن فتوאى . رعאیت فروع دین قرאر دאد

אن ظאهرى אصولیه مصدאق دینی برخی אز مجتهد. سیאسی حکومت אسאمی خאتمه ندאد
خمینی אز . رא به کلی אنکאر کردند و نزאع پیرאمون حدود تفسیر شریعت خאتمه نگرفت آن

 تأکید ورزید که فرאى شریعت هللاא طریق אین فتوא فقط بر جאیگאه خویش به عنوאن ولی
لیکن تشیع ظאهرى אصولیه بر هدאیت אمت אسאمی אز طریق تمאمی . مستقر אست

. دهد ى شرعی می  אصرאر دאرد و به سאختאر پلورאلیستی دאخلی אین فرقه جنبهمجتهدאن

                                                 
٢٢٦ vgl.Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٤٠٢ff.      
٢٢٧ Nahost Jahrbuch (١٩٨٨): Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Nordafrika und dem Nahen und 

Mittleren Osten, Koszinowski, Th./Mattes H-P. (Hrsg.), Opladen, S. ٧٥   
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گونه که خمینی אز طریق قאنون אسאسی جمهورى אسאمی قאدر نبود  به بیאن دیگر، همאن
هא رא بدست بیאورد، به همین  که تبعیت بی چون و چرאى روحאنیאن و حאمیאن بאزאرى آن

سאختאر . سאز نبود نیز در تحقق אین هدف کאر" هى فقی وאیت مطلقه"منوאل، فتوאى 
هאى محلی در بאزאر و به  پلورאلیستی دאخلی تشیع ظאهرى אصولیه که אز طریق هیئت

אند، אمکאن یک تشکل هرمی تحت  دهی شده سאزمאن" دولت در دولت"صورت 
به بیאن دیگر، . کند کرد و می سرکردگی فردى، حزبی و یא دولتی رא غیر ممکن می

دو حزب متفאوت . אسאمیאن تحزب پذیر نبود و نخوאهد بود" دولت در دولت"ختאر سא
ى تشکیل چنین نهאدى رא دאشتند در رאستאى تحقق عملی אین برنאمه  نیز که אنگیزه

 هللاא در نتیجه آیت.  و دومی حزب جمهورى אسאمی بودهللاא אولی حزب. شکست خوردند
. رא پذیرفت" دولت در دولت"سאختאرى خمینی به نאچאر مصلحت پیشه کرد و وאقعیت 

رא صאدر " شورאى مصلحت نظאم جمهورى אسאمی"وى پس אز چندى فرمאن تشکیل 
אین نهאد وظیفه دאشت که قوאنینی رא که به علت تنאقض بא شریعت توسط شورאى . کرد

در . אند אز برאى مصلحت و حفظ نظאم אسאمی به تصویب برسאند نگهبאن مردود شده
 شورאى ٥٩٨ى  مع بود که سرאن جمهورى אسאمی برאى حفظ نظאم، قطعنאمههمین مج

אمא . نאمید، پذیرفتند ى شیطאن می  خمینی برنאمههللاא אمنیت سאزمאن ملل متحده رא که آیت
شد، نه منجر به قبول  گرאیی אسאمیאن نه به معنی قبول شکست تلقی می مصلحت

 نه به بאزنگرى در سیאست گرאى بشر و حق مقאومت אنسאن شد و طبیعت خرد
گرאیی فقط تصمیمی برאى خروج אز یک  مصلحت. دאرאאسאم و دאرאلحرب אنجאمید

ى  ریزى شده برאى تجدید قوאى طبقه وضعیت بحرאنی بود و فقط یک عقب نشینی برنאمه
دستאن  گرאیی و حقوق طبیعی بشر و حق مقאومت فرو حאکم و تعرض دوبאره به خرد

 گونه که در جאى دیگرى طرح کردم،  همאن. جאمعه אتخאذ شد
دهی شده جهت تجدید قوא  گرאیی نظאم אسאمی فقط یک عقب نشینی سאزمאن مصلحت»

مאنند سپאهی که پس אز شکست برאى تجدید قوא و تهאجم مجدد، گאم به گאم به . אست
 زد کهسא کند و مستقאت جنگی رא نאبود می نشیند و در همאن حین کشتאر می عقب می

 ٢٢٨«.אز فشאر تهאجم دشمن بکאهد

                                                 
جא همאن): ٢٠٠٦(فریدونی، فرشید  ٢٢٨  

 ١٨٦
ى نقض حقوق طبیعی بشر و سرکوب  بنאبرאین پאیאن جنگ بא عرאق نه به معنی خאتمه

אسאمیאن پس אز آتش . میאنه به پאیאن رسید گرאیی در אیرאن بود و نه تشنج در خאور خرد
אى  هرא بهאن) فروغ جאویدאن(ى سپאه سאزمאن مجאهدین خلق به אیرאن  بس بא عرאق حمله

در خאرج אز کشور ترور سرאن אپوزیسیون تشدید . برאى کشتאر زندאنیאن سیאسی کردند
هאى  به אین ترتیب، حمאیت אز گروه. هم زمאن تشنج در منطقه אدאمه یאفت. شد

 در لبنאن، حمאس، جهאد אسאمی و تنظیم در فلسطین هللاא تروریستی אسאمی مאنند حزب
 هللاא پس אز پאیאن جنگ آیت. گرفت ی قرאردر صدر سیאست خאرجی جمهورى אسאم

ى אعترאضی به میر حسین موسوى نوشت و وى  منتظرى به نیאبت وאیت فقیه یک نאمه
 هللاא آیت. بسאمאن אقتصאدى و جو متشنج سیאسی کشور معرفی کرد رא مسئول אوضאع نא

مهورى زאر شد و تفאوت نظر و سلیقه رא میאن سرאن ج ه وאرد کאرعخمینی برאى پאیאن مرאف
چندى . زمאن بر ضرورت تدאوم حکومت אسאمی تأکید کرد אسאمی طبیعی نאمید و هم

 منتظرى قتل عאم زندאنیאن هللاא ، آیت"אنقאب אسאمی"بعد و به منאسبت دهمین سאلگرد 
 خمینی بیאورد، هللاא که نאمی אز آیت نאمید و بدون אین" جنאیت علیه بشریت"سیאسی رא 

אز אین پس، . א عرאق و عאمل سرکوب אیرאنیאن معرفی کردوى رא مسئول تدאوم جنگ ب
 منتظرى به عنوאن ولی فقیه قאدر هللاא سرאن نظאم جمهورى אسאمی متقאعد شدند که آیت

زمאن  هم. هא تضمین سאزد نخوאهد بود که تدאوم حکومت אسאمی رא بنא به میل آن
ى خطر  گرفت و به بهאنهرא به فאل نیک " هאى شیطאنی آیه" خمینی אنتشאر کتאب هللاא آیت

در حאلی که در تظאهرאت دولتی . ى آن رא صאدر کرد برאى אسאم، فرمאن قتل نویسنده
 منتظرى رא אبله هللاא شدند، אمאمאن جمعه آیت אسאمیאن خوאهאن قتل سلمאن رشدى می

سپس چنאن فشאرى . شدند نאمیدند و خوאهאن عزل وى אز مقאم نیאبت وאیت فقیه می می
سپس تمאمی هوאدאرאن אو نیز אز . جאد شد که אو אز אین مقאم אستعفאء دאدبر وى אی

 خمینی فرمאن هللاא آیت. هאى دولتی و سپאه پאسدאرאن אنقאب אسאمی אخرאج شدند אدאره
بאزنگرى قאنون אسאسی جمهورى אسאمی رא صאدر کرد که موאنع حقوقی رא برאى تقسیم 

 אز وفאتش تدאوم حکومت אسאمی رא قدرت سیאسی میאن سرאن نظאم بردאرد و پس
سرאنجאم شورאى بאزنگرى قאنون אسאسی אز یک سو، برאى تمرکز قدرت . تضمین سאزد

سیאسی پست نخست وزیرى رא حذف کرد و אز سوى دیگر، میאن رهبرى دینی و 
هאى رهبر אنقאب אسאمی رא پیرאمون حل  رهبرى سیאسی تفאوت قאئل شد و تصمیم
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ز طریق عאدى قאبل حل نبودند، مشروط به مشورت بא مجمع معضאت نظאم که א
 سپس وظאیف شورאى مصلحت نظאم در אصل یکصد و ٢٢٩.تشخیص مصلحت نظאم کرد

 .دوאزدهم قאنون אسאسی به شرح زیر معین شد
مجمع تشخیص مصلحت نظאم برאى تشخیص مصلحت در موאردى که مصوبه مجلس »

زین شرع و یא قאنون אسאسی بدאند و مجلس شورאى אسאمی رא شورאى نگهبאن خאف موא
بא در نظر گرفتن مصلحت نظאم نظر شورאى نگهبאن رא تأمین نکند و مشאوره در אمورى 

دهد و سאیر وظאیفی که در אین قאنون ذکر شده אست به  که رهبرى به آنאن אرجאع می
 تعیین אعضאى ثאبت و متغیر אین مجمع رא مقאم رهبرى. شود دستور رهبرى تشکیل می

مقررאت مربوط به مجمع توسط خود אعضא تهیه و تصویب و به تأیید مقאم . نمאید می
 «.رهبرى خوאهد رسید

 خمینی معین شد و هللاא به אین ترتیب، طرح کلی جمهورى אسאمی پس אز وفאت آیت
مجلس خبرگאن به . سرאن جمهورى אسאمی برאى حفظ نظאم به توאفق کאمل رسیدند

 رא אهدאء کرد و وى رא به رهبرى سیאسی کشور هللاא אى مقאم آیت هאאسאم خאمن حجت
سپس شورאى .  אرאکی مرجع تقلید شیعیאن جهאن قلمدאد شدهللاא رسאند، در حאلی که آیت

ى تشیع ظאهرى אصولیه رא در خود بאزسאزى کرد که  مصلحت نظאم همאن سאختאر فرقه
אعضאى אین نهאد .  شده بودنهאدینه" دولت در دولت"طی پنج قرن در אیرאن به صورت 

روند، شאمل   تن אز سرאن نظאم جمهورى אسאمی به شمאر می٤٠که بیش אز 
در حאلی که אعضאى حقوقی بنא بر قאنون . شوند هאى حقوقی و حقیقی کشور می شخصیت

کنند، אعضאى حقیقی  אسאسی و مقאم دیوאنی خود در شورאى مصلحت نظאم شرکت می
ى حאکم و بورژوאزى سنتی  به بیאن دیگر، طبقه.  قدرت هستندنمאیندگאن محאفل ثروت و

هאى مهم  אیرאن بא تشکیل شورאى مصلحت نظאم همאن سאختאرى رא برאى אتخאذ تصمیم
دست جאمعه جهت حفظ نظאم  ى فرو سیאسی אیجאد کرد که در برאبر مقאومت طبقه

سאم אא  حجت٢٣٠.گرאى بشر نیאز دאشت جمهورى אسאمی و سرکوب طبیعت خرد
                                                 
٢٢٩ vgl.Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٤١٠ff., und  

  ١١٠جא، אصل  همאن): ١٣٧٨(אسאسی جمهورى אسאمی אیرאن و قאنون مدنی مقאیسه، قאنون 
 אدאمه، ٩٦ى  ، در آرمאن و אندیشه، جلد אول، صفحه"تئورى توتאلیتאریسم"جمهورى אسאمی و ): ٢٠٠٣(مقאیسه فریدونی، فرشید  ٢٣٠

  אدאمه١١١ى  برلین، صفحه

 ١٨٨
نאمید و " سردאر سאزندگی"وى خود رא . رفسنجאنی به مقאم ریאست جمهورى رسید

زمאن وزیر אقتصאد کشور، محمد  هم. رא אعאم کرد" سאزى אقتصאدى کشور ى بאز دهه"
نوربخش و رئیس بאنک مرکزى، عאدلی، رאهی نیویورک و وאشینگتون شدند که 

گذאرى در صنعت کشور  یرאن و سرمאیهدאرאن تبعیدى رא برאى بאزگشت به א سرمאیه
تمאمی قوאنین یאد شده که در دورאن نخست وزیرى میر حسین موسوى אز . تشویق کنند

طریق شورאى نگهبאن مغאیر بא شریعت אرزیאبی و مردود شده بودند، یکی پس אز دیگرى 
ى حאکم کشور در  برאى تضمین تدאوم جمهورى אسאمی و حفظ منאفع مאدى طبقه

گرאیی  ى حאکم به אین منوאل، مصلحت طبقه.  مصلحت نظאم به تصویب رسیدندشورאى
پیشه کرد و در برאبر مقאومت אنبوه مردم به تغییرאت אجتمאعی تن دאد که در אوאیل 

ى  لیکن عقب نشینی طبقه. شدند تلقی می" دین مبین"אستقرאر حکومت אسאمی مغאیر بא 
گرאیی אنسאن  جאمعه نه به معنی تقبل خرددست  ى فرو حאکم در برאبر مقאومت طبقه

گشت  پیرאمون تعیین سرنوشتش و حقوق طبیعی بشر بود و نه אین تغییرאت غیر قאبل بאز
بא وجود شکست جمهورى אسאمی برאى تحقق سیאست دאرאאسאم و .شدند محسوب می

 دینی غیر منتظره نبود که متکلمאن" دین مبین"אمیدى אنبوه مردم אز  دאرאلحرب و نא
پא به " دین مبین"ى ضرورت אحیאء  برאى تثبیت אیدئولوژى حکومت אسאمی و به بهאنه

אز . ى کیאن رא تأسیس کردند ى منאظره گذאشتند و برאى دفאع אز فقه پویא مجله صحنه
مسئول پאکسאزى " אنقאب فرهنگی"جمله بאید אز عبدאلکریم سروش نאم برد که در روند 

ى وى אز אحیאء دین و دفאع אز  אنگیزه. אسאتید سکوאر و منتقد بودهאى کشور אز  دאنشگאه
فقه پویא نه به معنی تغییر مبאنی و مفאهیم دینی אست و نه نقدى به سאختאر تشیع 

جمهورى אسאمی رא منאسب " دعوت دینی"ى  אو فقط شیوه. ظאهرى אصولیه دאرد
אیرאن אز قشر روحאنی دאند زیرא شאهد گسست אغلب مردم و بخصوص نسل جوאن  نمی

کند که هدف فقه پویא نه تغییر مظروف  هא تأکید می هאیش بאر אو در نوشته. کشور אست
و جمهورى אسאمی تضمین " دین مبین"دین، بلکه ظرف آن אست تא تعهد مردم به 

 به تعریف سروش خصوصیت فقه پویא به شرح زیر אست، . گردد
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دهد و به عشق سرفرאز کردن و کאرگشא  سر می) دین رא(فریאد پویא کردن ) کسی که(»
ند شود، بی آنکه به درستی معلوم ک دیدن دین، طאلب عوض کردن چیزى در جאیی می

 ٢٣١«که آن چیز چیست و آن جא کجאست
گرא در حکمت אلهی ندאرد و אز  بنאبرאین فقه پویא نیز אرتبאطی بא خرد بشرى و پرسش خرد

 حکمت אلهی نیست، به تشکیل و تدوین فلسفه نیز ى حیرت و تردید در جא که نتیجه آن
کند و  سروش برאى تحقق אین هدف به همאن فن سنتی تفسیر رجوع می. شود ختم نمی

אى، مطلق  אى وحی به אین ترتیب، دین پدیده. گذאرد میאن دین و معرفت دینی تفאوت می
شت یא شنאخت ى بردא شود در حאلی که معرفت دینی نتیجه و در نتیجه ثאبت تلقی می

. אى אنسאنی، محدود و متغیر אست هאى متفאوت و پدیده هא و مکאن אنسאن אز دین در زمאن
هאى متفאوت אستفאده  هאى متفאوت وאژه سروش برאى تفهیم بهتر אین طرح در مقאله

آورى رא در مقאبل مقאم  کندـ وى علم حصولی رא در مقאبل علم حضورى، مقאم گرد می
 رא در مقאبل مقאم אست، تحقق رא در مقאبل تعریف، معرفت شنאسی دאورى، مقאم بאید

ثאبتی رא در مقאبل معرفت شنאسی مسبوقی و دین مطلق و ذאتی رא در مقאبل معرفت 
 دهد،  گونه که وى אدאمه می همאن. دهد دینی متغیر و عصرى قرאر می

ن رא نאمسلمאن چیزى رא ضرورى دین אسאم و شرط مسلمאنی دאنستن، و منکر و نאفی آ»
هאست و אین حکم هیچ منאفאتی ندאرد بא آنکه کسی  محسوب کردن، אز جنس بאید

معرفت دینی رא در تکאمل مستمر بدאندـ به عبאرت دیگر، تعریف ضرورى دین אین 
אین ) علی رغم تحول مصאدیقش(نیست که همیشه ثאبت خوאهد مאند بلکه تعریفش 

ن بאید آنرא ثאبت نگאه دאرند و همیشه بدאن אست که منکر آن کאفر אست و مسلمאنא
  ٢٣٢«אر نکنند و جزو אزم دین بشمאرندאعتقאد بورزند و آن رא אنک

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

 ٢٣٣«.صحیح تفאوتی نخوאهد مאند فهم نאهم صحیح و و میאن ف

                                                 
١٧٦ نظریه تکאمل معرفت دینی، تهرאن، ص -یعت قبض و بسط تئوریک شر): ١٣٧٧(مقאیسه سروش، عبدאلکریم  ٢٣١  
٣٣٦جא، ص  مقאیسه همאن ٢٣٢  
٣٤١جא، ص  مقאیسه همאن ٢٣٣  

 ١٩٠
بنאبرאین خرد بشرى که سروش در نظر دאرد، مجאز نیست که در حکمت אلهی تردید 

. رود تر אز دینش نمی کند و אز אین رو، فهم وى نیز مאنند تمאمی متکلمאن دینی دیگر فرא
دאند و   وאجب میهאى دین وى אز یک سو، گذאشتن نمאز رא به عنوאن אصل و אز ضرورت

و אز سوى دیگر، بא رجوع به عقل אنسאن مدعی  ٢٣٤.کند אنکאرش رא אرتدאد قلمدאد می
کشی و אنسאن ستیزى אست، لیکن طאقتش هم حدى دאرد که  شود که دین منکر آدم می

بنאبرאین نزאع سروش بא روحאنیאن אیرאن و دفאع אز فقه ). ٢٣٥ (٢٣٥.خود بאید معلوم کند
یאبد و نه خرد بشرى رא  گرאیی در حکمت אلهی و تشکیل فلسفه دست می پویא نه به خرد

אنتقאد سروش به مجتهدאن . شمאرد پیرאمون تعیین دین، مرאم و سرنوشتش مجאز می
وى نقدى بر فنون . شود ظאهرى אصولیه فقط مربوط به تفسیر אنحصאرى شریعت می

سلمאنאن אز مجتهدאن رא مردود برאى تفسیر منאبع دینی ندאرد و تقلید م" رجع"و " قیאس"
ى تفسیر  به بیאن دیگر، سروش نیز مאنند مرאجع تقلید دیگر خوאهאن אجאزه. شمאرد نمی

، אنحصאر مجتهدאن ظאهرى אصولیه رא برאى تفسیر אسאم رد "אجمאع"אست و بא نقد 
. سאزد تر می کند و به אین ترتیب، فقط پلورאلیسم تنگ درونی مفسرאن دینی رא گشאد می

بא وجودى که سروش אز طریق فقه پویא مدعی یک تفسیر نوین אز אسאم אست، لیکن 
 جنسیتی אمت אسאمی אز یک سو و אیجאد توهم به -توجیه אلوهیت نظאم طبقאتی 

ى وאقعی وى و دیگر هوאدאرאن فقه پویא אست که אلبته  אصאحאت אز سوى دیگر، אنگیزه
به . بאشند سאسی جمهورى אسאمی قאبل تحقق میفقط بא شکیبאیی و در چهאرچوب قאنون א

بنאى  بیאن دیگر، توهم سאزى و تدאوم شیאدى متکلمאن دینی تحت عنوאن فقه پویא یک زیر
ى  ى حאکم روحאنی و بאزאرى کشور אنگیزه محאفظت אز منאفع مאدى طبقه. אقتصאدى دאرد
ى فرهنگی، אخאقی و  پردאزאن فقه پویא אست که فقط אز طریق تحکیم سلطه وאقعی نظریه

فقط بא تشکیل و . شود بאر در אیرאن میسر می سیאسی אسאمیאن و تدאوم אین نظאم خفت
گیرند و برאى  ى دین رא به فאل نیک می אستفאده אز توهم אست که אسאمیאن نقد پرאکنده

روشنفکرאن "خאم سאختن فعאאن אپوزیسیون تبعیدى عوאمل خود رא به نאم معترض و 
برگزאرى مجאلس و אیجאد جو منאسب سیאسی . کنند به خאرج אز کشور אعزאم می" دینی

عوאمل حزب توده و سאزمאن فدאییאن " (پیروאن خط אمאم"ى  در خאرج אز کشور به عهده
                                                 
٢٧٩جא، ص  مقאیسه همאن ٢٣٤  
١٩٠جא، ص  مقאیسه همאن ٢٣٥  
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אست که مאنند گذشته و بא کمאل وقאحت سروش رא لوتر אسאم و אمثאل ) אکثریت
 و خشن ، אنقאب אجتمאعی رא کًא مضرنאمند رفسنجאنی و خאتمی رא گوربאچف אیرאن می

ى مدنی  جאمعه"و تشکیل " אصאحאت در جمهورى אسאمی"دאنند و در هوאدאرى אز  می
 .سرאیند یאوه می" אسאمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٢
 :نتیجه

" مאرکسیسم کאسیک"هא در مفهوم  بنא بنא بא رو گونه که بא رجوع به دیאلکتیک زیر همאن
هא،  بنא ى کشکمش رو مره نتیجه بر אفکאر عمومی و تشکیل درک روزمستدل کردم، سلطه 

אز یک سو، . یعنی دین، دאنش و فلسفه پیرאمون طرح گفتمאن مسلط אجتمאعی هستند
دאرد و אز ) بنא زیر(ى مسאعد مאدى  بستگی به یک زمینه) بنא رو(ى אجتمאعی  تبلور هر אیده

ى אنتزאعی و مجزא אز روאبط אجتمאعی  یدهى مאدى نیز אز تعمیم هر א سوى دیگر، زمینه
هא مאنند دین و فلسفه در یک کشمکش دאئمی  بنא به همین منوאل، رو. کند ممאنعت می

گونه که تسلط دین  همאن. ى ضعف دیگرى אست نفوذ אجتمאعی یکی نشאنه. برند بسر می
 نیز غیر ى دאنش و فلسفه بر فلسفه دאئمی نیست، تضعیف نفوذ אجتمאعی دین به وسیله

هאى مאهوى  بنאبرאین قאبل توضیح אست که چرא تضאد. شود گشت محسوب نمی قאبل بאز
هאى متفאوت بא  کنند، در کشور هאى تولید و توزیع بروز می طبقאتی که در حوزه

 .گیرند هאى متنوع אشکאل متفאوت بیאنی به خود می فرهنگ
گرאیی  بא حقوق طبیعی بشر و خردهאى אروپאى غربی و میאنه نبرد طبقאتی  אول، در کشور

ى حقوق طبیعی بر خرد بشرى אستوאر و  جא که فلسفه אز آن. شود אنسאن مستدل می
دنیوى אست، در برאبر אشکאل متفאوت توجیه אخروى برאى ممאنعت אز حق مقאومت قرאر 

ى حقوق طبیعی  بنאى مسאعد אقتصאدى ضرورت ترویج فلسفه جא که زیر گیرد و אز آن می
هאى  ، در نتیجه قאبل درک אست که چرא بحث پیرאمون حقوق طبیعی به فرقهאست

متفאوت پروتستאن رאه یאفت و تبدیل به אستدאل مقאومت بورژوאزى نو پא در برאبر 
. ى حאکم فئودאلی و وאتیکאنی شد هאى آنتیک אروپאى غربی و میאنه و طبقه دولت
یحیאن بر توحید عددى سאمیאن بر گونه که شرح دאدم، بא وجودى که אیمאن مس همאن

شאن نگאشته  جא که منאبع دینی عیسویאن پس אز رحلت پیאمبر قرאر شده אست، אمא אز آن
جא که مسیحیאن  شوند و אز آن אلقدس منسوب نمی אند و مستقیمًא به אو و روح شده

 به شمאرند، در نتیجه مبאنی حقوق طبیعی به رאحتی אلقدس می پیאمبرشאن رא فرزند روح
گرאى بشر تبدیل به معیאر אرزیאبی حکمت אلهی  مبאحث دینی رאه یאفتند و طبیعت خرد

و אستقرאر אصول دینی و אخאقی در ) سندنس ترאنس(ذאتی  ى برون تشکیل فلسفه. شد
بنאى אقتصאدى که بא  אز سوى دیگر، زیر. حدود خرد بشرى مصدאق אین نظریه هستند

ى مאدى تحوאت אجتمאعی و אرتقאء   تنهא زمینهدאنش بشرى پیوند خورده بود، نه
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هאى سکوאر و אئیک مهیא سאخت، بلکه بא  אجتمאعی بورژوאزى رא برאى تشکیل حکومت
ى  تضعیف نفوذ دین و تشدید حیرت و تردید در حکمت אلهی، منאسبאت ترویج فلسفه

نون אسאسی گرאى بشر به منشأ אستنتאج قא تبدیل طبیعت خرد. ذאتی رא ممکن کرد درون
نאمه حقوق بشر نتאیج همین تحوאت אجتمאعی  هאى مدرن بورژوאیی و تصویب عهد دولت

هאى متفאوت  هאى دینی در کشور در אروپאى غربی و میאنه هستند که به دلیل تفאوت
گرאیی אنسאن  هאى مدرن بورژوאیی، خرد بא تشکیل دولت. אشکאل متنوعی به خود گرفتند

به ظאهر به אین . مند شد ی אمور دینی و دنیوى محسوب و قאنونبه ظאهر معیאر אرزیאب
ى حאکم فئودאلی و وאتیکאنی به میدאن مبאرزه  دلیل زیرא بورژوאزى که در رقאبت بא طبقه

ى حقوق بشر منאفع طبقאتی خویش رא  نאمه آمده بود، אز طریق قאنون אسאسی مدرن و عهد
 حق אینفک تغییر مאلکیت خصوصی אز طریق تحریف حقوق طبیعی مستدل و به صورت

گرאیی אنسאن و حقوق طبیعی بشر وى رא مجאز به  جא که خرد אز آن. مند سאخت قאنون
سאزى نیروى کאر و جאمعه به معنی لغو  کند، در نتیجه אختאل در بאز مقאومت می

ى قرאردאد אجتمאعی אز طریق دولت אست و אز אین پس رאه قضאیی بر حق אنقאب  یکجאنبه
گشوده " ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"در برאبر دولت به عنوאن 

ى حقوق طبیعی،  گرאیی، تحقق فلسفه אوج خرد" مאرکسیسم کאسیک"بنאبرאین . شود می
ى عمل جنبش کאرگرى برאى אنقאب  توفیق نهאیی مدرنیته، تبلور حق مقאوت و فلسفه

قتصאد کאسیک אنگلیسی، سیאست אنقאبی ذאتی א سوسیאلیستی אست که אز نقد درون
هאى معאصر  ترین پروژه אلیستی آلمאنی به عنوאن پیشرفته ى אیده فرאنسوى و فلسفه

 .אجتمאعی در אروپאى غربی و میאنه به وجود آمده אست
هאى آن به کلی  بنא و رو) אقتصאد رאنتی(ى אیرאن  بنאى مאدى جאمعه جא که زیر دوم، אز آن

روپאى غربی و میאنه تفאوت دאشته، در نتیجه تحوאت אجتمאعی مسیر هאى א بא کشور
گرאیی و مفهوم حقوق طبیعی تبدیل به  به אین ترتیب، نه خرد. دیگرى رא طی کرده אست

بنאى متقאبل در برאبر دین قرאر  אستدאل حق مقאومت شد و نه دאنش به عنوאن یک رو
مت אلهی منجر شد که אز درون سرאنجאم אمتنאع אز حیرت و تردید در حک. گرفت

لیکن طرح אین نکته به אین معنی نیست که . هאى دینی فلسفه شکل نگیرد کشمکش
تشکیل جوאمع אشترאکی و توحید منطقی . אند گرאیی بیگאنه بوده אیرאنیאن به کلی بא خرد

لیکن پس . אیرאنیאن در אشکאل متنوع آیین زرتشتی و مزدکی مصدאق אین نظریه هستند
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. صرف אیرאن אز طریق אعرאب مسلمאن، אیرאنیאن بא توحید عددى سאمیאن موאجه شدندאز ت

که بیش אز دو قرن طول " אصحאب אلرأى"و " אصحאب אلحدیث"کشمکش معتزلیאن بא 
کشید و به شکست معتزلیאن در برאبر אشعریאن אنجאمید، אز یک سو، دאلت بر کشمکش 

ستیزى بنیאدى   و אز سوى دیگر، مصدאق خردبشر بא متون دینی دאرد گرאى  طبیعت خرد
ستیزى در توحید عددى سאمیאن و قرאئت  ى אین خرد نطفه. در دین אسאم هستند

 هللاجא که به אعتقאد مسلمאنאن א אز آن. אلنبیא گذאشته شده אست  אز طریق خאتمهللاא کאم
در هא آفریده אست،  هستی رא אز نیستی و جهאن موجودאت رא به مقتضאى طبیعت آن

ى قدسی  در حאلی که خلقت جنبه. گیرد نتیجه خلقت אلهی بر طبیعت بشرى אولویت می
گرאیی אنسאن مستقر  دאرد، حق אلهی، یعنی אعمאل شریعت بر حقوق طبیعی بشر و خرد

که خرد  مאند، به جزء אین אى بאقی نمی به אین ترتیب، برאى مسلمאنאن دیگر چאره. شود می
بא . گرאیی به אرتدאد برسند طبق سאزند و یא بא تشدید خردخویش رא بא متون دینی من

هאى  گرאیی معتزلیאن، فرقه ى خرد ستیزى بنیאدى در אسאم و شکست پروژه وجود خرد
بאطنیه که در تدאوم همین سنت به وجود آمده بودند، رאه حلی برאى تطبیق متون دینی 

. نحصאر رکن رאهب قرאر دאردبא خرد بشرى یאفتند که معروف به فن تأویل אست و در א
دאنند و مصدאق آن رא وאبسته به زمאن و مکאن  می" هللاکאم مخلوق א"بאطنیאن قرآن رא 

زدאید و  رکن رאهب بא אستفאده אز فن تأویل بאطن قرآن رא אز ظאهر آن می. شمאرند می
کنند  אستفאده می" رجع"و " قیאس"در برאبر ظאهریאن אز فنون . دهد برאى مؤمنאن شرح می

" אجمאع"دאنند که אز طریق  و تفسیر منאبع دینی رא منحصر به مرאجع تقلیدى می
دאنند  می" هللاکאم غیر مخلوق א"ظאهریאن قرآن رא . אند مجتهدאن سرشنאس پذیرفته شده

مجتهد بא אستفאده אز فن تفسیر و قرאئت . شوند و برאى مصدאق آن زمאن و مکאن قאئل نمی
بא . کند ن و منאبع دیگر دینی طریقت مؤمنאن رא معین میظאهرى شریعت אسאمی قرآ

ى  نگرند و شیوه وجودى که بאطنیאن و ظאهریאن بא دیدگאهאى متفאوت به قرآن می
هא به شکل خود אز یک سو،  هא אز شریعت تفאوت دאرد، لیکن هر دوى آن ى آن אستفאده

ند و مؤمنאن رא אز کن ى فرهنگ دینی می گرאى بشرى رא محصور به سیطره طبیعت خرد
کشند و אز  ى دینی به بندگی حکومت دینی و אولیאء אمر می طریق زبאن و درک روزمره

אیمאن بאطنیه به دلیل . ى متفאوت אیمאنی مکمل همدیگرند سوى دیگر، به عنوאن دو شیوه
سאزد و حق  אش مؤمنאن رא در برאبر حکومت طبقאتی منفعل می گریزى مبنאى جهאن
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 جنسیتی אمت -ستאند و אیمאن ظאهریه برאى تشکیل نظאم طبقאتی  هא می  آنمقאومت رא אز
گرאى  دهد و برאى سرکوب مقאومت و طبیعت خرد אسאمی حکومت دنیوى تشکیل می

روشن אست که تحت چنین شرאیطی نه دאنش به عنوאن یک . سאزد بشر توجیه دینی می
هאى دینی به تشکیل فلسفه  مکششود و نه کش بنאى متقאبل در برאبر دین مستقر می رو
אز אین رو، غیر منتظره نیست که تضאد אبژکتیو طبقאتی در אشکאل متفאوت . אنجאمند می

 .سאزند کند که نقض عدאلت אسאمی رא دلیل نبرد طبقאتی خویش می دینی بروز می
بא تشکیل شאهنشאهی صفویאن، شאه אسمאعیل صفوى تشیع دوאزده אمאمی ظאهرى رא تبدیل 

بא وجودى که هویت شیعه و אیرאنی برאى دولت صفویאن آن گوهر .  دین دولتی کردبه
אیدئولوژیک رא جهت مقאبله بא عشאیر אزبک و خאفت عثمאنیאن سنی مذهب مهیא 

" دولت در دولت"سאخت، لیکن بא نهאدینه شدن قشر روحאنیאن و بאزאریאن به صورت  می
به אین ترتیب، هم رאه برאى . د گرفتى سאختאرى به خو ستیزى جنبه در کشور خرد

ى فرهنگ دینی و  آورى مسدود و هم تحت تدאوم سیطره ترویج دאنش و אستفאده אز فن
ى אسאمی אز حیرت و تردید در حکمت אلهی و تشکیل فلسفه  ستیزى نهאدینه خرد

אز אین پس، تمאمی عوאمل دאخلی برאى رکود אقتصאدى و عقب אفتאدگی . ممאنعت شد
هא،  ى قدرت آن توفیق دول کلونیאلیستی در چپאول אیرאن نیز نه نشאنه. هیא گشتکشور م

ى حאکم دربאرى، روحאنی و بאزאرى بאید رفته  طبقه. ى ضعف درونی کشور بود بلکه نتیجه
گرאیی جوאمع مدرن  ستیزى دین و آیین אسאم و خرد رفته و به אجبאر بא تأثیرאت خرد

گرאیی و حق طبیعی مقאومت  ى خرد مشروطه نیز نشאنهאنقאب . شد אروپאیی آشنא می
لیکن . ستیزى نهאدینه شده در دستگאه دربאر و אسאم بود אیرאنیאن و وאکنشی به خرد

ى  مشروطه"و هوאدאرאن " مشروعه خوאهאن"אنقאب مشروطه در روند کشمکش 
ذאرى گ و بא تصویب متمم قאنون אسאسی به אنفعאل کشده شد و پس אز تאج" مشروعه

جא  אز آن. ى پهلویאن به کلی به شکست אنجאمید خאن به عنوאن אولین شאهنشאه سلسله رضא
که نظאم طبقאتی رא بر ) قوאى مقننه، مجریه و قضאئیه(ى دولتی  که دولت فقط אز جאمعه

دستאن جאمعه رא نیز که به قدرت دولتی  شود و فرو کند، تشکیل نمی جאمعه تحکیم می
گیرد، در نتیجه تصویب متمم قאنون אسאسی و تشکیل شאهنشאهی  ر میدهند، در ب تن می

سرپیچی אز مقאومت در برאبر . ى عدم مقאومت مشروطه خوאهאن אست پهلویאن نشאنه
در هر . شود دستאن جאمعه محسوب می ى توهم فرو  جنسیتی نشאنه-حکومت طبقאتی 
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ر نگرفته אست و در هر אى که دאنش بشرى گسترش نیאفته و یא مورد توجه قرא جאمعه
گرאى  אى که אز حیرت و تردید در حکمت אلهی ممאنعت شده و طبیعت خرد جאمعه

مره אفکאر  ى دین در آمده אست، در نتیجه אز طریق درک و زبאن روز بشرى به چنبره
به אین ترتیب، نه تنهא عوאمل طبیعی، . شود عمومی مجذوب نظریאت متکلمאن دینی می

شوند، بلکه مفאهیم فوق طبیعی، یعنی توهمאت و  یو مقدم محسوب نمییعنی وقאیع אبژکت
אنقאب بهمن رא نیز که بא אستقرאر حکومت אسאمی و . یאبند تخیאت سوبژکتیو روאج می

 خمینی به شکست نهאیی אنجאمید، هللاא تصویب قאنون אسאسی و مقאم وאیت فقیه برאى آیت
אلی که متکلمאن אسאمی مאنند علی در ح. بאید بא همین منطق درک و بررسی کرد

هאى عدאلت אسאمی و رهאیی   طאلقאنی نسل جوאن אیرאن رא بא אندیشههللاא شریعتی و آیت
 خمینی در تبعید برאى تحقق هللاא کردند، آیت אنسאن אز طریق אیثאر و شهאدت خאم می

 طرאحی ى بندگی אیرאنیאن رא برنאمه) بورژوאزى سنتی(منאفع مאدى روحאنیאن و بאزאریאن 
ى  جא که نفوذ אجتمאعی بستگی به توאزن قوא دאرد و قدرت یکی نشאنه אز آن. کرد می

. ى عدم مقאومت אست ضعف دیگرى אست، در نتیجه אستقرאر حکومت אسאمی نشאنه
سویی فعאل تمאمی  تردیدى نیست که تشکیل حکومت אسאمی فقط بא همکאرى و هم

جא که حفظ منאفع مאدى بورژوאزى سنتی  نאز آ. هאى ملی و مذهبی ممکن شد جریאن
سאخت، در  متحد می" نه شرقی، نه غربی، جمهورى אسאمی"هא رא تحت شعאر  אیرאن آن

 خمینی قאبل هللاא هא در تشکیل حکومت אسאمی به سرکردگی آیت نتیجه مسאعدت آن
و حتא " مאرکسیستی"هאى  لیکن درک عدم مقאومت برخی אز سאزمאن. درک אست
بא حکومت ) حزب توده و سאزمאن فدאییאن אکثریت" (پیروאن خط אمאم"عאل همکאرى ف

ى عمل  پאسخ אین موضوع رא بאید در فلسفه. رسد אسאمی بغرنج به نظر می
هאى دوم و چهאرم کمینترن طرאحی  جستجو کرد که در کنگره" هאى אیرאنی مאرکسیست"

ى אمپریאلیستی بא همکאرى  אرزهمب. "شده و אز طریق حزب توده در אیرאن روאج یאفته אست
و " دאرى به مسאعدت شوروى تحقق رאه رشد غیر سرمאیه"، "بورژوאزى ملی و مذهبی

به אین ترتیب، سیאست . سאزند ى سیאسی رא می אبعאد אین فلسفه" هאى خلقی تشکیل نظאم"
هאى  کلی کشور بאید در یک جهאن دو قطبی אز همکאرى אقتصאدى و سیאسی بא کشور

کلیت אین . شوروى سوق دאده شود" سوسیאلیستی"אلیستی به سوى אتحאد بא کشور אمپری
و حتא مخאلفאن حزب توده رא " هאى אیرאنی مאرکسیست"ى عمل تمאمی  سیאست فلسفه
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نه قאدر به درک مفهوم " هאى אیرאنی مאرکسیست"جא که  אز آن. کرد معین می
 تجلی حق طبیعی مقאومت و و دیאلکتیک بخصوى آن به عنوאن" مאرکسیسم کאسیک"

ذאتی אز אقتصאد، سیאست و  ى نقد مאرکس، یعنی نقد درون אنقאب بودند و نه بא شیوه
شدند که  ى مبאرزאتی و אولویت אبژه بر سوژه آشنאیی دאشتند، قאدر نمی فلسفه در حوزه

 ى شوم روحאنیאن و بאزאریאن رא دهی و برنאمه  سوسیאلیستی رא سאزمאن-جنبش کאرگرى 
توאنستند که در برאبر אسאمیאن یک فرهنگ  ى کشور אرزیאبی کنند و نمی برאى آینده

 سאل אز ٢٨אین همאن دردى אست که متأسفאنه پس אز . متقאبل و آلترنאتیو مقبول بسאزند
 .ى אنقאب אسאمی در אیرאن هنوز درمאن نیאفته אست وقوع فאجعه
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