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 گفتار پیش

انمالب بھمن و پٌامدهای فرهنگی، اجتماعی و سٌاسی اش پٌش از هر چٌز، ناکامی 

تارٌخی بزرگی برای بسٌاری از روشنفکران اٌرانی بود که با تمام توان بطور مستمٌم 

اٌن پشتٌبانی در نا . ٌا ؼٌر مستمٌم از انمالب با وٌژگی های دٌنی اش پشتٌبانی نمودند

آگاهی بسٌاری از ما روشنفکران نسبت به تارٌخ، مناسبات اجتماعی، نمش دٌن و 

اؼلب روشنفکران . جاٌگاه روحانٌت در تحوالت سده های گذشته کشورمان رٌشه داشت

اسٌر تئوری های توسعه ی دست چندمی بودند که در شراٌط سرکوب و سانسور 

دراٌن مٌان اؼلب . استبداد سلطنتی مسخ و کج و موج شده در دسترس لرار می گرفت

تئوری ھای مارکسیستی -  ما روشنفکران و کنشگران چپ طوطی وار از شعارھا و 
لنینستی ساختھ و پرداختھ در دنیای " سوسیالیسم واقعا موجود " و انقالب ھای چین و یا 

جستجو  کوبا پشتیبانی و راه نجات کشور را در مبارزات ضد امپریالیستی و طبقاتی
می کردیم غافل از آنکھ متولیان دین با بھره برداری از احساسات مذھبی توده ھا، نا 

آگاھی و شعارھای عوام گرایانھ ما، راه را برای سرنگونی استبداد سلطنتی و استقرار 
استبداد دینی می گشودند. 

یکی از جنبھ ھای دردناک اشتباه ھای ما نا آگاھی و یا بی اعتنایی مان نسبت بھ تجربھ 
ھای تاریخی کشورھای غربی در دستیابی بھ دمکراسی و آزادی بود کھ طی سده ھا 
کشمکش میان متفکران باورمند بھ خرد و علم از یک سو و نھاد کلیسا سر انجام بھ 

جدایی دین از دولت انجامید کھ پیش شرط تحقق دمکراسی است. یکی از علل این بی 
اعتنائی،  خوارشمردن دمکراسی بود کھ آنرا " دمکراسی بورژوایی " می نامیدیم و 

زمانی کھ بدست رھبران دینی انقالب سرکوب شدیم بھ ھمین دمکراسی بورژوایی پناه 
آوردیم 
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نگارش این کتاب تالشی از سوی نگارنده است تا با کاندوکاو در کارنامھ متولیان دین و 
نقش مخرب آنان در جلوگیری از پیشرفت و شکوفایی کشور، اھمیت کلیدی گفتمان 

جدایی دولت از نھاد دین و شریعت را گوشرد کنم. امروزه، پس از گذشت چھل سال پی 
آمدھای زیان بار تجربھ نظام دینی برای اکثریت جامعھ ایران آشکار شده است. دخالت 

فقھا و متولیان دین در کلیھ امور، راه پیشرفت کشور را از جنبھ ھای گوناگون، با 
دشواری ھای بسیاری روبرو ساختھ است. در این مورد تنھا اشاره بھ دو نمونھ کافی 
است. براساس گزارش اعتماد آنلین آیت هللا خامنھ ای با اجرای وصیت فرد مسلمان  
برای اھدای جسد، جھت تشریح " برای آموزش و تحقیقات، مخالفت کرده آنرا " غیر 

 در پی اٌن فتوا مراکز پزشکی دانشگاهی کشور با بحران کمبود 1.نامٌده است" شرعی 

در همٌن رابطه . " جسد را از مافٌاها بخرند" جسد روبرو گشته و حتی ناچار شده اند 
در اصفھان کالس ھای " آناتومی عملی " بھ دلیل کمبود جسد تعطیل شده است. در 2

این فتوا بروشنی می توان دریافت کھ آیت هللا خامنھ ای نھ تنھا با خواست فرد در مورد 
نحوه استفاده از جسدش مخالفت می کند بلکھ بر تبعیض علیھ غیر مسلمانان تاکید و حتی 

جسد مسلمانان را برتر از غیر مسلمانان می سنجد.  

مخالفت ولی مطلقھ فقیھ با سند ۲۰۳۰ نیز نمونھ دیگری از پی آمدھای زیانبار دخالت 
دین در دولت است کھ در برابر تالش ھای تبعیض زدایانھ جامعھ جھانی مقاومت نشان 

می دھد. سند آموزشی یونسکو برای سال ۲۰۳۰ کھ بھ سند ۲۰۳۰ معروف است، 
بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط  زیست، برابری جنسیتی و 

فرصت ھای برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از 
اقلیت ھا و ترویج فرھنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد. 

در دوازده فصل اٌن کتاب، فراٌند دخالت متولٌان دٌن در امور ؼٌر دٌنی جامعه اٌران 

از زمان صفوٌه تا پٌروزی انمالب اسالمی واکاوی و رشد گراٌش های سکوالرٌستی 

همانگونه که خواهٌم دٌد تارٌخ چند سده گذشته . در دهه های اخٌر بررسی شده است

اٌران شاهد افت و اوج دخالت روحانٌت در سٌاست و دولت بوده است که پی آمدهای 

در اٌن کتاب از منابع معتبر . زٌانبار آن در رشد و توسعه کشور نشان داده شده است

 .دنٌای مجازی نٌز بھره گٌری گسترده ای شده است

1
 اعتماد، استفاده از جسد مسلمان برای تشریح جایز نیست، ۱۷ تیر ۱۳۹۷  -

http://etemaadonline.ir/content/218063/ ندارٌم-را-انجامش-توان-که-مسئولٌتی-پذٌرفتن-حکم  
2

پس از فتوای رهبر در باره تشرٌح جسد، فراخوان پزشکی لانونی باٌد : رادٌو فردا، نماٌنده مجلس- 

  ۱۳۹۷ تٌر ۱۸. متولؾ شود

https://www.radiofarda.com/a/limitations-of-using-dissection-of-cadaver-in-
Iran/29353314.html 
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در اٌن جا از کلٌه دوستانی که در در جھت بھبود محتوی کتاب پٌشنھادات مھمی ارائه 

 .داده اند سپاسگزارم

در فصل اول کوشٌده ام مفھوم فلسفی و سٌاسی سکوالرٌسم را در درازنای تارٌخ 

  .را بطور مختصربشکافم" پسا سکوالرٌسم " اروپا بررسی کنم و گفتمان 

در فصل دوم به رابطه دٌن و دولت در اٌران پرداخته و فراٌند توسعه دخالت روحانٌت 

. واکاوی شده است" نٌابت عام " در سٌاست در چند سده گذشه با توجه به گفتمان 

از پٌشٌنه ای چندٌن سده ای برخوردار است که آٌت هللا خمٌنی " والٌت فمٌه " تئوری 

 .توانست در زمانی مناسب آنرا پٌاده سازد

در فصل سوم شٌعه شدن کشور در زمان صفوٌه و چگونگی ورود روحانٌت در دولت 

اٌن دوره ٌکی از سٌاه ترٌن مماطع تارٌخی کشور در زمٌنه . بررسی شده است

 .نابردباری دٌنی است که سنی کشی را در تارٌخ اٌران به ثبت رسانده است

در فصل چھارم دوران تازه ای از بردباری نسبی دٌنی در زمان نادرشاه و کاهش 

" سکوالر " نادرشاه که به رواٌتی . دخالت روحانٌون شٌعه در دولت بررسی شده است

بود کوشٌد با آشتی دادن دو فرله شٌعه و سنی جراحات وارده به اجتماع اٌرانی در 

 .  زمان صفوٌه را ترمٌم بخشد

در فصل پنجم به دوران پر تالطم لاجار و گسترش نفوذ روحانٌت می رسٌم که سستی 

پادشاهان و نٌاز به مشروعٌت بخشی روحانٌت، زمٌنه دخالت متولٌان دٌن در سٌاست 

های دولت را هموار ساخت و مخالفت با اصالحات اجتماعی و فرهنگی اصالح طلبان 

 .حکومتی را گسترده تر کرد

در فصل ششم تجدد اٌرانی واکاوی شده که با ترکٌب تنش آمٌزی از اندٌشه های نو و 

در تجدد اٌرانی، در مماطعی با کاهش نفوذ روحانٌت و در . سنت شکل گرفته است

 ۵در اٌن فصل نمش . ممطع دٌکر با تسلط لوانٌن دٌنی بر کلٌه امور کشور مواجھٌم

گروه اجتماعی و نٌروی سٌاسی از جمله استعمار در شکل گٌری تجدد اٌرانی در 

 . دوران پٌشا مشروطٌت مورد بررسی لرار گرفته است

در فصل هفتم به انمالب مشروطٌت پرداخته شده و رسمٌت ٌافتن دٌن در دولت واکاوی 

اٌن تحول بزرگ گرچه پاٌه های استبداد سلطنتی را تضعٌؾ کرد اما تشٌع . شده است

امکان " نٌابت امام " را مذهب رسمی کشور اعالم و به رلٌب تارٌخی سلطنت و مدعی 

داد که بر لوانٌن مصوبه مجلس نظارت کند و از عدم مؽاٌرت شان با لوانٌن اسالمی 

 .مطمئن گردد
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در فصل ھشتم دوران متناقض رضاشاھی مورد بررسی قرار گرفتھ است. در این 
دخالت ھای روحانیت در  دوران کشور مدرن ایران پایھ گذاری می گردد، کاھش 

سیاست بھ رضا شاه امکان می دھد کھ بھ اصالحات مدرنیستی دست زند. دادگستری و 
آموزش پرورش مدرن بنا نھاده شود و بسیاری از نھادھای تمدنی تاسیس گردد. گرچھ 

کشف حجاب مشارکت زنان ایرانی در زندگی اجتماعی را امکان پذیر ساخت و از 
سپھر ھمگانی مذھب زدایی نمود اما اجرای آمرانھ و خشونت آمیز آن ھمگام با سرکوب 

دگراندیشان بھ سکوالریسم رضا شاھی چھره ای خشن و نابردبار بخشید. 

در فصل نھم شاھد دوران فترت تحول ھای سکوالریستی ھستیم کھ با خروج اجباری 
رضا شاه از کشور آغاز می گردد و با پشتیبانی ھای شاه جوان از روحانیت بتدریج بھ 

افت گرایش ھای سکوالریستی و برآمدن اسالم سیاسی منجر می گردد. کودتای ۲۸ 
مرداد آرزوی بسیاری از ایرانیان را برای دست یابی بھ یک دمکراسی سکوالر و 

مستقل با ناامیدی روبرو ساخت و زمینھ ھای رشد اسالم سیاسی بنیادگرا را ھموار کرد.  

در فصل دھم دولت کودتا با مشت آھنین جنبش ملی را سرکوب و پس از مرگ آیت هللا 
بروجردی فعالیت آیت هللا خمینی علیھ اقدامات مدرنیستی آغاز می گردد. جنگ سرد 
بطور نانوشتھ کنشگران مذھبی و دولت شاه را در یک جبھھ علیھ کمونیسم متحد می 

سازد. گرایش ھا دینی در زیر پوست جامعھ رشد می کند و سرانجام بسیاری از 
روشنفکران " سکوالر " را نیز در آغوش می گیرد. بیعت نھضت آزادی و جبھھ ملی با 

آیت هللا خمینی جاده سیاست را برای پیروزی اسالم سیاسی بنیادگرا ھموار تر می 
سازد.  

در فصل یازدھم  اقدامات آیت هللا خمینی کھ با کشتار بازماندگان نظام گذشتھ آغاز شد و 
بزودی بھ سرکوب دگراندیشان انجامید. بررسی شده است تھیھ و تصویب قانون اساسی 

کھ در برگیرنده نھاد ولی فقیھ بود ترفند ھای آیت هللا خمینی برای پیروزی و استقرار 
حکومت اسالمی را برجستھ تر کرد. اشغال سفارت آمریکا، انقالب فرھنگی و جنگ 

ایران عراق در استقرار جمھوری اسالمی و سکوالر زدایی از سپھر ھمگانی نقش 
تعیین کننده ای ایفا نمود. کشتارھای دھھ ۶۰ بخشی از کارنامھ خونین آیت هللا خمینی 

کھ بنام میراث ولی فقیھ اول در تاریخ کشور ثبت گردیده است.  است 

در فصل دوازدھم شاھدیم کھ ترفند ھای آیت هللا خمینی بزودی در عمل برای بسیاری 
از ایرانیان آشکار می گردد. این آیت هللا کھ با رویکرد تقیھ گزینی و با برنامھ ای مبھم، 

اپوزیسیون را متحد ساختھ بود بزودی بھ حذف ھم پیمانانش دست زد و در ھنگام 
مرگش بجز ھوادارن ذوب شده در والیت نیرویی را باقی نگذاشت. بزودی اما ریزش 
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در نٌروهای پشتٌبان آؼاز و گراٌش های سکوالرٌستی در جامعه و حتی در حوزه های 

اسالم سٌاسی سکوالر که بنام روشن بٌنان دٌنی و کنشگران ملی . علمٌه گسترش ٌافت

مذهبی شناخته شده اند آخرٌن واکنش دٌنداران اسالم گرا علٌه بنٌاد گراٌی دٌنی است - 

که با اما اگر هاٌی به جداٌی دٌن از دولت باور دارند اما با پٌوند دٌن و سٌاست بر 

 . ابھامات گفتمانی شان افزوده اند



6 

 فصل اول

 سکوالریسم چیست؟

از دٌدگاه نظری، سکوالرٌسم به فلسفه هاٌی اطالق می شود که اصول اخاللی شان 

(ethics) سکوالرٌسم برخالؾ دٌن 1.بدون رجوع به باورهای دٌنی شکل گرفته اند 

ها، با امور اٌن جھانی سروکار دارد و در ارتباط با امور اجتماعی بجای رجوع به 

آٌات و دستورهای آسمانی به علم و خرد و اندٌشه توسل می جوٌد و از دست آوردهای 

را معادل سکوالرٌسم " اٌن جھان باوری " دارٌوش آشوری . بشری بھره می گٌرد

را دلٌك " علمی و عمالنی شدن تدبٌر اجتماع " بکار برده است وعبدالکرٌم سروش 

2.ترٌن ترجمه آن دانسته است

 George Jacob ) واژه سکوالریسم برای اولین بار از سوی جورج اولیوک
Holyoake) در سال  ۱۸۴۶برای شرح نظریھ ھایی کھ ھدف شان پرداختن بھ 

3.پرسش ها و مساٌلی است که با تجربه ملموس بشری سروکار دارد  بکار برده شد

وی رهبر جنبش سکوالرٌست های انگلٌسی و آزادی اندٌشه بود که بخاطر پٌکارش 

مفھوم سکوالرٌسم که از سوی اولٌوک . علٌه لوانٌن کفرگوٌی انگلٌس شھرت ٌافت

1
- Astin Cline, Defining Secularists: George Jacob Holyoake Coined the Term

Secularism, updated, March 17, 2017 
https://www.thoughtco.com/george-jacob-holyoake-coined-the-term-
secularism-250853 

2
شٌدان وثٌك، الئٌسٌته چٌست؟، نمدی بر نظرٌه پردازی های اٌرانی در باره الئٌسٌته و سکوالرٌسم،  - 

 ۱۸۰، ۱۳۷۸نشر اختران، چاپ دوم، 
3
- Astin Cline
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اٌن " بکار برده می شد مخالفتی با دٌن نشان نمی داد بلکه هدؾ، تمرکز بر زندگی 

بود که بسٌاری از باورهای دٌنی، به وٌژه و مھمتر از همه اصول مسٌحٌت " جھانی 

4.آنزمان، را به حاشٌه می راند

بنٌادگراٌان مسٌحی سکوالرٌسم را توطئه بی دٌنان برای کاهش نفوذ مسٌحٌت در دنٌای 

اما جالب است که سکوالرٌسم در آؼاز در دنٌای مسٌحٌت و برای . مدرن می دانند

 در والع، در انجٌل به تفاوت مٌان 5.نگھداری صلح و صفا مٌان مسٌحٌان پرورش ٌافت

در اٌن کتاب با استناد به . و للمرو سٌاست اشاره شده است (spiritual)امر روحانی 

کار لٌصر را به لٌصر و کار خدا را به خدا واگذار " گفته مسٌح تاکٌد می شود که 

عصر " معموال به معنی  (saecularis) در سده های مٌانه واژه سکوالرٌس 6."کن

بکار برده می شد اما در عمل شرح حال کشٌشانی بود که از شرکت در " حاضر 

گزٌنه اٌن دسته . خودداری می کردند( monastic vows)مراسم سوگند صومعه 

" اما بخاطر کارکردن .  بود7"در اٌن جھان " از کشٌشان بجای ترک دنٌا، کار با مردم 

کامل و جاٌگاه باالی اخاللی محروم و تا " خلوص " از برخوداری از " در اٌن جھان 

بنابرٌن از سده های اولٌه، جداٌی . حدودی با نگاه های تحمٌر آمٌز مواجه می شدند

، بخشی از وٌژگی های مسٌحٌت را (اٌن جھانی )مٌان دٌن خالص و کمتر خالص 

و   (knowledge)و دانش  ( faith)تشکٌل می داد که بعده ها به تفاوت مٌان اٌمان 

و ٌزدان شناسی طبٌعی  (revealed theology)مٌان ٌزدان شناسی وحی بنٌاد 

(natural theology ) انجامٌد . 

اما . از دٌر هنگام، اٌمان، وحی و سنت آموزه اصول نظری مسٌحٌت را تشکٌل می داد

بتدرٌج شماری از ٌزدان شناسان از للمروی مجزای دانش سخن به مٌان آوردند که از 

ٌزدان شناسی طبٌعی نتٌجه اٌن جداٌی بود که . بشری بدست می آمد (reason)خرد 

برپاٌه آن شناخت خداوند می توانست نه تنھا از راه وحی و اٌمان بلکه با اندٌشه ورزی 

 هرچند، پس از مدتی شماری از ٌزدان شناسان 8.نٌز بدست آٌد در باره طبٌعت و کٌھان

 William of) و ویلیام اوکام (Duns Scotus) از جملھ دونز سکاتوس
Ockham) با یگانگی این دو سپھر مخالفت کردند و خرد انسانی و ایمان دینی 

را سازش ناپذیر خواندند. 

4
- Ibid

5
- Ibid

6
- Astin Cline, Religion origin of secularism, updated March 17, 2017,

https://www.thoughtco.com/secularism-is-not-an-atheist-conspiracy-250860 

7
- Ibid

8
- Ibid
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سکوالرٌسم از آؼاز بر پاٌه فلسفه های ؼٌر دٌنی  (concept)بھرروی، مفھوم 

پرورش ٌافت که بر نٌازهای ملموس اٌن جھانی انسان ها و نه بر اساس نگرانی های 

امروزه اٌن فلسفه را می توان . فرضی انسان در زندگی پس از مرگ، تاکٌد داشت

 هرچند در حوزه علوم اجتماعی 9و ٌا اومانٌسم سکوالر نامٌد (انسان باوری)اومانٌسم 

ؼٌر " سکوالر " اولٌن و شاٌد راٌج ترٌن برداشت از واژه . مفھوم آن محدود تر است

برپاٌه اٌن برداشت چٌزهاٌی سکوالرند که در رده اٌن جھانی، مدنی . دٌنی بودن است

دومٌن برداشت مؽاٌرت آن با چٌزهاٌی . و در سپھر زندگی انسان دسته بندی می شوند

براساس . به شمارآٌد (inviolable)، ممدس و واجب الرعاٌه (holy)است که روحانی 

اٌن برداشت چٌزی سکوالر است که پرستش نشده، لابل نمد و لضاوت و جاٌگزٌنی 

10.است

، آزاد اندٌش آمرٌکاٌی  ((Robert Green Ingersollروبرت گرٌن اٌنگرسول 

 :سکوالرٌسم را چنٌن تعرٌؾ کرده است

اعتراضی علٌه زورساالری کلٌسا، زرخرٌد و برده بودن انسان ها از سوی ارواح و ٌا 

مخالفتی است علٌه هدر دادن اٌن زندگی برای زندگی پس از مرگ و . کشٌشان است

پٌشنھاد سکوالرٌسم اٌن است که خداوند بجای . آخرت که از آن چٌزی نمی دانٌم

 زندگی برای خود و دٌگران در زمان ,مفھوم سکوالرٌسم. دٌگران نگھدار خود باشد

سکوالرٌسم در تالش است که . حال بجای گذشته و اٌن جھان به جای جھان دٌگر است

11انسان ھا را از خشونت، شرارت، نا آگاھی، فقر و بیماری نجات دھد.

سکوالرٌسم را در فرهنگ نامه دٌن  (Virgilius Ferm)وٌرجی لٌوس فرم 

(Encyclopaedia of Religion) سکوالرٌسم مجموعه ای :چنٌن تعرٌؾ می کند

از موازٌن سودمند اخاللی است که هدفش بھتر کردن زندگی انسانی از راه بکارگٌری 

سکوالرٌسم در . خرد، علم و سازمان های اجتماعی بدون رجوع به دٌن می باشد

نگرشی پرورش ٌافته است که هداٌت تمام فعالٌت ها و نھادها را بدون دلواپسی های 

12.دٌنی برای زندگی حال و رفاه اجتماعی در مد نظر لرار می دهد

9
- Ibid

10
- Ibid

11
- Austin Cline, Secularism as a Humanistic and Atheistic Philosophy, Updated

March 24, 2017 
https://www.thoughtco.com/secularism-as-a-humanistic-atheistic-philosophy-

250856 

12
- Ibid.
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 :مفھوم سکوالرٌسم را چنٌن بٌان کرده است (Bernard Lewis)برنارد لوئٌس 

سکوالرٌسم که برای اولٌن بار در انگلٌس سده نوزدهم بکار رفت در درجه اول 

از ابتدا براٌن اصول نظری پا فشرد که اخاللٌات باٌد . مفھومی اٌده ئولوژٌک داشت

در باره رفاه بشر در اٌن جھان  و بدور از  (rational)برپاٌه مالحظات عملی 

سپس بطور کلی با اٌن نگرش . مالحظات آسمانی و زندگی پس از مرگ استوار باشد

بکار برده شد که نھادهای همگانی بوٌژه آموزش عمومی باٌد سکوالر و ؼٌر دٌنی 

در سده بٌستم از معنی گسترده تری برخوردار شد که از مفھوم ضمنی اصطالح . باشد

13.سرچشمه می گٌرد" سکوالر " لدٌمی 

رنسانس از اواخرسدهای مٌانی و )" نوزاٌش " از نظر تارٌخی سکوالرٌسم در دوره 

و رشد اومانٌَسم در اٌتالٌا سر برافراشت که  (آؼاز سده چھاردهم تا شانزدهم مٌالدی

انسان را مرکز افرٌنش لرار داد و با اصالت دادن به انسان، خدا و دٌن  هر امر ؼٌر 

ؼٌردٌنی " در اٌن دوره در شھرهای خود مختار و جمھوری خواه . بشری را نفی نمود

مطرح " ضرورت انفکاک امر همگانی از دٌن و کلٌسا " اٌتالٌا، گفتمان سٌاسی " 

- ۱۳۴۲)و کمپانی  (۱۲۶۵- ۱۳۲۱)در اٌن زمنٌه نوٌسندگانی چون دانته . گردٌد

14.نوشته هاٌی بجای گذاشته اند (۱۲۵۵

 )سٌاسی سکوالرٌسم در سده شانزدهم با آؼاز جنبش دٌن پٌراٌی - اما بنٌان های فلسفی 

Protestant Reformation)  بدست رهبرانی از جمله مارتٌن لوتر و ژان کالوٌن

علل سر برافراشتن . بنٌان نھاده شد و جاٌگاه هژمونٌک کلٌسا را در هم شکست

پروتستانٌسم را می توان از جمله در رشد جنبش اومانٌسم، اختراعات تازه، فساد 

دستگاه کلٌسا و انزجار مردم از دخالت های گسترده کلٌسا در تمام جنبه های زندگی 

لوتر و کالوانٌست ها برای پروتستان کردن شھرها و استان ها و . مردم جستجو کرد

 (ؼٌر کلٌساٌی)حتی کشور ها بدون آنکه هرج و مرج اٌجاد شود از ممامات سکوالر 

می  (princes)لوتر اظھار می داشت که شاهزاده ها . در خواست پشتٌبانی کردند

و  (faith)وارد عمل شده دٌن  (emergency)توانند به عنوان اسمؾ های اظطراری 

جنبش دٌن پٌراٌی در جامعه  15.اجتماع را برپاٌه معٌارهای مذهب تازه اصالح کنند

13
- Ibid.

14
شٌدان وثٌك، الئٌسٌته چٌست؟، نمدی بر نظرٌه پردازی های اٌرانی در باره الئٌسٌته و سکوالرٌسم،  - 

 ۴۰. ، ص۱۳۷۸اختران، چاپ دوم، 
15

- The Reformation: A Secular Enchantment, Spike, Oct. 12017
http://www.spiked-online.com/spiked-review/article/the-reformation-a-secular-

enchantment/20462%23.WyUN0VVKj3g#.W0kfeI1IhO0 
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های مختلؾ اروپاٌی بطور ٌکنواخت توسعه نٌافت و جنگ های فرله ای را بنام جنگ 

در اٌن جنگ ها که به مدت سی سال ادامه ٌافت . سٌاسی برانگٌخت/ های مذهبی

نزدٌک به شش مٌلٌون نفر کشته شدند که در صد کشته ها نسبت به جمعٌت کشورهای 

 در اٌن جنگ ها هر فرله 16.آنزمان بٌشتر از درصد کشته های جنگ دوم جھانی بود

ای می کوشٌد باورهای دٌنی اش را با زور دولت به دٌگران تحمٌل کند و زمانی به 

در پی آن  پاٌان رسٌد که خرد به عنوان اساس لدرت سٌاسی، جاٌگزٌن دٌن شد و

پس . پٌروان دٌن های گوناگون توانستند در کنار هم به زندگی مسالمت آمٌز دست ٌابند

از آن دٌن توانست به عنوان تعھد شخصی افراد به زندگی اش ادامه دهد اما برای 

گام های ؼٌر دٌنی باال در جامعه های . تشکٌل لدرت سٌاسی و حمولی به خرد نٌاز بود

17..ملت ها به مٌوه نشست- اروپاٌی  با جنبش روشنگری و تشکٌل دولت 

. عصر روشنگری ٌا عصر خرد، بستر نظری سکوالرٌسم را گسترده تر ساخت

. روشنگری جنبشی فلسفی و روشنفکری بود که در سده هٌجدهم، اروپا را فرا گرفت

به منبع اصلی لدرت و مشروعٌت  (Reason)در اٌن دوره با پٌشرفت علم، خرد 

تبدٌل شد و اٌن لاره با اٌده هاٌی همچون آزادی، پٌشرفت، بردباری، برادری، نظام 

 . مشروطه و باالخره جداٌی دٌن از دولت روبرو گردٌد

که به معنی توافك مٌان فرمانرواٌان و فرمان " لرارداد اجتماعی " نظرٌه سٌاسی 

گزاران برای تعٌٌن حموق و وظاٌؾ ٌکدٌگر و پاٌان بخشٌدن به وضعٌت آشوب زده 

. ، دست ماٌه  فٌلسوفان مشھور آندوره شد18آنزمان بود و به شکل گٌری دولت انجامٌد

از جمله می توان به نام توماس هابز، جان الک، باروخ اسپٌنوزا، ژاک ژان روسو، 

در اٌنجا با اندٌشه  19.امانوئل کانت و حتی فردرٌش هگل و کارل مارکس اشاره کرد

 .برخی از اٌن متفکران بطور کوتاه آشنا می شوٌم

سٌاسی، - برای پاٌان دادن به خشونت های مذهبی  (همزمان با پادشاهی صفوٌه )هابز 

تشکٌل دولت ممتدر و نٌرومندی را پٌشنھاد می کرد که با تحمٌل خوانش ٌکتاٌی از دٌن 

و خارج کردن آن از سپھر کشمکش های جامعه مدنی به درگٌری های دٌنی خاتمه 

16
، تارنمای (بحثی در باب اصالح دٌنی در مسٌحٌت و اسالم )دمحم رضا نٌکفر، منطك دٌن پٌراٌی  - 

 ۱۳۹۷ خرداد ۱۸ازادی اندٌشه، 
17 - Janet R. Jakobsen and Ann Pellegrini " Times Like These" in Janet R. Jakobsen

and Ann Pellegrini eds., Secularisms, (Duke University Press, London, 2008), p. 4 

18
- Social Contract, Encyclopaedia Britannica,

https://www.britannica.com/topic/social-contract 
19

 ۵۱. ص. شٌدان وثٌك- 
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برای افراد جامعه حك مماومت  (همزمان با دوره صفوٌه ) در برابر جان الک 20.دهد

به زور  (ٌعنی دولت  )در برابر ستم لائل بود که لدرت حاکم توسط لرارداد اجتماعی 

 الک  تکثر دٌنی و حتی بت پرستی را مجاز می شمرد و 21.و چپاول روی می آورد

با وجودی که الک، جداٌی . زور و فشار در زمٌنه اٌمان و دٌن را بی فاٌده می سنجٌد

امانوئل . دٌن و سٌاست را نفی می کرد اما با دخالت کلٌسا در امور دولت مخالؾ بود

، سلطه سٌاسی (همزمان با پادشاهی نادر)کانت متفکر سده های هٌجدهم و نوزدهم 

وی هوادار خودمختاری تفکر انسانی بود و . مذهب و کلٌسا ساالری را  نفی می نمود

و سرپرست  [ولی]نٌازی به لٌم ... شده است" بالػ " زمانی که انسان " باور داشت 

22."ندارد

از دٌدگاه سٌاسی، سکوالرٌسم جنبشی به سوی جداٌی دٌن از دولت است که به دور 

اٌن فراٌند سکوالر شدگی . شدن دٌن از نھادهای دولت دٌنی می انجامد

(secularization)  نام گرفته است که به باور کازا نوا افت باورهای دٌنی، و

خصوصی شدن سپھر دٌنی را نٌز شامل می گردد که البته اٌن الگو در تمام کشور ها 

فراٌند ؼٌر دٌنی شدن نھادهای همگانی به معنی دٌن ستٌز شدن . به انجام نرسٌده است

 . اٌن نھاد ها نٌست

پژوھشگران معاصر ویژگی ھای گوناگون دولت سکوالر را برشمرده اند: پنجاه سال 
پیش از جملھ دونالد اسمیث (Donald Smith) باور داشت کھ دولت سکوالر دولتی 

است کھ آزادی ھای فردی و جمعی دینی را تضمین کند. علیھ فرد و یا افراد برپایھ 
باورھای دینی شان تبعیض قایل نشود و در باره ھیچ دینی تبلیغ و یا در امور آنان دخالت 

نکند. چھار دھھ بعد، سیلویو فِرراری (Silvio Ferrary) ، چارلز 
تیلور (Charles Taylor) و احمد کرو (Ahmet T. Kuru) دولت سکوالر را کم و 

بیش بھ ھمین ترتیب تعریف کرده اند. بطور نمونھ بھ باور فِرراری، دولت سکوالر 
حقوق سیاسی و مدنی ھمھ افراد را بدون در نظر گرفتن گرایش ھای دینی شان تضمین 

می کند، در امور سازمانی و اصول دینی نھادھای دینی دخالت نمی کند و مشروعیت 
اش را برپایھ دین بنا نمی سازد. تعریف چارلز تیلور زیاد متفاوت نیست. وی باور دارد 

کھ دولت سکوالر بطور رسمی و قانونی با ادیان بی ارتباط است، حقوق دینی افراد و 
آزادیشان در اجرای مراسم دینی را محترم می شمارد، از نظر حقوقی تفاوتی میان دین 
ھا قائل نیست و مشارکت سیاسی تمام افراد با گرایش ھای دینی متفاوت را تضمین می 
کند. تعریف احمد کورو از سکوالریسم شستھ ُرفتھ تراست. دولت سکوالر دولتی است 

20
 ۵۲. همان ص - 

21
 ۵۷. همان ص - 

22
 ۶۸. همان ص- 
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 در اش اساسی لانون در و است ادٌان از مستمل اش لضاٌی و گذاری لانون دستگاه که

 بی  نه و داراست دٌن نه سکوالر دولت دٌگر عبارت به. است طرؾ بی ادٌان برابر

 امتٌازات نظام دمکراتٌک ( Jacques Berlinerblau)جاکو برلٌن بال  23.دٌن

: " سکوالر را با مثال ساده ای از آزادی های مدنی در جامعه آمرٌکا چنٌن بٌان می کند

 اللٌت و پروتستان اکثرٌت به کشور اٌن که دهد می تضمٌن آمرٌکا در سکوالرٌسم...

سیک بیک اندازه تعلق دارد. تعھد می دھد کھ فرزند شما ناچار نخواھد شد عالرغم
 میلش در مراسم عبادی مدرسھ شرکت کند. مقامات دولتی را از تصمیم گیری در 

باره کوچک ترین مسائل شخصی تان از جملھ نحوه ھم خوابگی با شریک زندگی تان

24 باز می دارد. "

اما مخالفین و منتقدین سکوالریسم نقش متفاوتی را برای این گرایش فلسفی- سیاسی 
ترسیم می کنند. بھ باور آنان سکوالریسم با برابری، صلح و نظم اجتماعی بیگانھ است. 

اینان سکوالریسم را معادل بی خدایی، اقتدارگرایی و نسل کشی بھ شمار می آورند. 
سکوالریسم ھمانند اخالق شیطانی شیوع یابنده ای ترسیم شده است کھ می تواند جامعھ 
و یا شاید تمدن را نابود سازد. بسیاری از منتقدین آنرا مانند سرطان می دانند. برخورد 
برخی دیگر با سکوالریسم مانند َجَسدی است کھ روزگار برو و بیا یش بھ پایان رسیده 

25.است

در فرهنگ سٌاسی بجز سکوالرٌسم با واژه الئٌسٌته نٌز مواجھٌم که به سکوالرٌسم 

به باور شٌدان وثٌك، وٌژگی الئٌسٌته در اٌن است که جداٌی . فرانسوی اطالق می شود

دولت از دٌن، در فراٌند سکوالر شدن کشور فرانسه، بطور کامل صورت گرفته است 

 کلٌسای کاتولٌک بر فرهنگ، 26.و آنرا به کاتولٌک بودن اٌن کشور نسبت می دهد

اجتماع و سٌاست فرانسه تسلط کامل داشت و برخالؾ پروتستانٌسم  به کندی به 

در اٌن کشور کشمکش های دٌنی سابمه درازی داشت و جنگ . اصالحات تن می داد

سرانجام باٌد از انمالب . های مذهبی جداٌی دٌن و دولت را به امری حٌاتی تبدٌل کرد

و جنبش ضد کلٌسا ساالری سده نوزدهم در اٌن کشور  ( ۱۷۸۹-۱۷۹۰)کبٌر فرانسه 

نام برد که نسبت به فرآٌند سکوالر شدگی دٌگر کشورهای اروپاٌی تجربه ای رادٌکال 

23
- Birol Baskan, From religious empires to secular states,  (Routledge, New York

and London, 2014), p. 3 
24

- Jacques Berlinerblau, How to be secular, A call to Arms for Religious Freedom,
(Houghton Mifflin Garcourt, New York, 2012), xvi and xvi 

25
- Ibid,  xvii

26
 ۴۳. شٌدان وثٌك، ص- 
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جداٌی کلٌسا  " ۱۹۰۵ در لانون مصوبه پارلمان فرانسه در سال 27.را پشت سر گذاشت

با اٌن وجود در فرانسه، برخالؾ تبلٌؽات بسٌاری از . به تصوٌب می رسد" و دولت 

 حموق آموزگاران ،از جملهدر اٌن کشور . دٌن باوران ، دٌن ستٌزی حاکم نٌست

 روزهای ممدس دٌنی و ،مدارس کاتولٌک از سوی دولت فرانسه پرداخت می شود

ٌکشنبه ها بطور رسمی تعطٌل است و حتی مراسم خاک سپاری جسد رئٌس جمھوری 

در کلٌسای نوتردام برگذار می گردد که نشانگر نفوذ دٌن و  (مٌتران)سوسٌالٌستش 

 حتی در کشور اروگوئه که در صد سال اخٌر .احترام به مذهب در اٌن کشور است

هفته " و عٌد پاک " روز خانواده " نظامی سکوالر داشته است و روز کرٌستمس 

نامٌده شده است، کلسٌای کاتولٌک آزاد است که با کنشگری اجتماعی دٌن " گردشگری 

28.باوری را در اٌن کشور رواج دهد

عمدتا )شٌدان وثٌك تفاوت سکوالرٌسم را با الئٌسٌته در اٌن می داند که در سکوالرٌسم 

پٌوند دولت و " جداٌی دٌن از دولت انجام نمی گٌرد و  (در کشورهای پروتستان

 وثٌك در اٌن مورد مثال 29."نھادهای عمومی با دٌن و کلٌسا هرگز لطع نمی شود

است، " پاسدار دٌانت " انگلٌس را می آورد که هنوز پادشاه رئٌس کلٌسای انگلٌکن و 

 به باور 30.دارای نماٌندگانی در مجلس اعٌان است و از ٌارانه دولتی بھره مند می شود

نگارنده وٌژگی های سنتی ساختار حکومت در انگلٌس را نمی توان به عدم جداٌی دٌن 

فرهنگی تنھا - چنانچه ملکه اٌن کشور از نظر سٌاسی. و دولت در اٌن کشور تعبٌر کرد

از ارزشی سنتی و نمادٌن برخوردار است و لدرت والعی در اٌن کشور در دست 

مھم اٌن است که لوانٌن اٌن کشور خالی از تبعٌض علٌه زنان، . پارلمان سکوالر است

اللٌت های دٌنی و دگراندٌشان است و حموق بشر در لٌبرال دمکراسی انگلٌس و دٌگر 

افزون برٌن . کشورهای اروپاٌی برؼم سنت های نمادٌن دٌنی شان رعاٌت می گردد

باور ( Ahmet T. Kuru)احمد کورو جداٌی دٌن از دولت نسبی است و همانطور که 

مھم اٌن است  31 .دارد روشن نٌست تا چه مٌزان جداٌی را می توان سکوالرٌسم نامٌد

 . که دٌن و دولت از دخالت در امور ٌکدٌگر بطور متمابل بپرهٌزند

افزون برٌن وثٌك نظام سنتی انگلٌس را دست ماٌه لرار می دهد و به اٌن باور می 

و به تعبٌر وی  )رسد که تحمك دمکراسی در ٌک کشور بدون جداٌی دٌن از دولت 

27
 ۹۱-۹۰. همان ص - 

28
- In secular Uruguay, a populist cardinal rallies the faithful and kicks off a feud,

The Golobal Mail, Friday, May 25, 2018 
29

 ۱۷۸. شٌدان وثٌك، ص - 
30

 ۱۷۷. همان ص- 
31

- Ahmet T. Kuru, Secularism and State Politics Toward Religion, (Cambridge:
Cambridge University Press, 2009), p. 247. 
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 تجربه کشورهای اسالمی با نظام های التدارگرا مانند 32.امکان پذٌر است (الئٌسٌته 

اٌران، عربستان سعودی، مورٌتانی و سودان که برپاٌه لوانٌن شرٌعت اداره می شوند 

برلراری . سکوالرٌسم شرط الزم برای تحمك دمکراسی است. خالؾ ادعای باال است

دمکراسی بدون احترام به حموق بشر امکان ناپذٌر است امری که دولت های دٌنی 

سکوالرٌسم به شھروندان هر کشور امکان می دهد که بدون دخالت فمھا، . برنمی تابند

. اسمؾ ها، خاخام ها و مراجع دٌن های گوناگون سرنوشت خوٌش را بدست گٌرند

زندگی خالی از تبعٌض دٌنی ، جنسٌتی و سرکوب دگر اندٌشان در سکوالر دمکراسی 

البته در . امکان پذٌر است که دٌن باوران در کنار ناباوران با حموق برابر زندگی کنند

اتحاد شوروی، سورٌه، دوران  )درازنای تارٌخ با دولت های استبدادی سکوالر 

اٌن تجربه های تارٌخی نشان می دهند که گرچه . نٌز مواجه بوده اٌم (پھلوی

 .سکوالرٌسم برای تحمك دمکراسی الزم است اما ناکافی است

به باور سعٌد رهنما بسٌاری از مسلمٌن باور دارند که سکوالرٌسم به جھان مسٌحٌت 

 33.تعلك دارد و لابل اجرا در اسالم نٌست چرا که اسالم همواره سکوالر بوده است

رهنما ضمن پذٌرش تفاوت های اسالم و مسٌحٌت در اٌن زمنٌه ادعای سکوالر بودن 

حذؾ تسلط دٌن از امور " اسالم را به چالش می کشد و مفھوم اصلی سکوالرٌسم را 

 می داند که روشنفکران اٌرانی و عرب برای تحمك آن بٌش از ٌک سده 34"دنٌوی 

به باور نگارنده اسالم با توجه به  دستورات آسمانی اش، تعٌٌن تکالٌؾ . تالش کرده اند

برای مسلمٌن و باور به جھانی دٌگر نمی تواند سکوالر باشد که خرد، علم و انسان را 

 دفاع 35"عمل در پناه  شرع " در برابر اسالم گراها از . محور زندگی لرار می دهد

می کنند که تجربه چھل ساله حکومت دٌنی در اٌران حاصل آن است و پی آمدهای 

تبعٌض آمٌز علٌه زنان، دگراندٌشان، اللٌت های دٌنی و فساد نھادٌنه شده بھمراه داشت 

 .است

سٌاسی در اروپا - همچنٌن ادعا شده است که دنٌای اسالم با جنگ های سی ساله مذهبی

 کافی است 37 اٌن ادعا نٌز با چالش سعٌد رهنما روبرو شده است36"روبرو نبوده است

بھ سنی کشی در زمان صفویھ (بخش سوم) اشاره شود کھ دو سده کشمکش میان 

32
 ۲۱-۲۰همان - 

33
- Saeed Rahnema, "Retreat and Return of the Secular" , in Saeed Rahnema and

Haideh Moghisi eds. , Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle 
East, (Duke, volume 1, November 2011), 9. 35 
34

- Ibid 36
35

 مھندس بختیار بقالی، سکوالریسم- تاریخخھ مبانی فلسفی و رو در رویی آن با اسالم، سایت -
 ۱۴/۶/۱۳۸۴رسمی جماعت دعوت و اصالح، 

36
- Saeed Rahnema, p. 35

37
- Ibid p. 36
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عثمانیان، افغان ھا و ازبک ھا با دولت ھای ایرانی را درپی داشت. سر برافراشتن 
داعش کھ گروھی کامال فرقھ ای است و اختالف ھای عربستان و جمھوری اسالمی کھ 

در ھر دو کشور نظام ھای دینی بنیادگرا حاکمند شاھد دیگری از جنگ ھا و رقابت 
ھای دینی- سیاسی در دنیای اسالم است. 

 پسا سکوالریسم

فراز دین در دھھ ھای اخیر بویژه در برخی از مقاطع و کشورھای جھان چشمگیر بوده 
است. افزایش گرایش ھای بنیادگرایانھ اسالمی در خاورمیانھ، افزایش چشمگیر شمار 
مبلغان دینی مسیحی در جھان، و افزایش درصد پیروان مسیحیت در آفریقا گوشھ ای 

ازین واقعیت را نشان می دھد. پیروزی انقالب اسالمی در ایران الھام بخش گروه ھای 
بنیادگرا و بالندگی آنھا در جھان اسالم شد. تاسیس حزب هللا لبنان، و جنبش ًحًمس در 

فلسطین شاھد گوشھ ای از این بالندگی است. در آفریقا نسبت پیروان دین مسیحیت از سھ 
درصد در سال ۱۹۹۰ بھ  ۲۰درصد رسیده است. البتھ فراز دین در تمام کشورھای 

جھان روی نداده است. در جمھوری اسالمی نفوذ دین در حال کاھش است گرایش ھای 
سکوالریستی در حال افزایش ( فصل ۱۲). در کانادا و آمریکا درصد کسانی کھ بھ 

 و در آلمان نٌز درصد افراد مذهبی رو 38کلٌسا و برای اجرای مراسم مذهبی مٌروند

 دالٌل فراز و فرود دٌن در جھان به کندوکاو جداگانه ای نٌاز دارد که 39.بکاهش است

 .از چھارچوبه اٌن نوشته خارج است

جنگ هاٌی . بالندگی دٌن با جنگ های فرله ای در گوشه و کنار جھان همراه بوده است

در آفرٌما . سٌاسی مٌان اٌران و عربستان از آن جمله اند- نٌابتی و رلابت های دٌنی 

در سال های اخٌر، کشورهای نٌجرٌه، سودان و الجزاٌر درگٌر کشمکش های دٌنی 

. تعصبات دٌنی در نٌجرٌه سبب بروز دوازده شورش در اٌن کشور شده است. شده اند

.  استان اٌن کشور پرپاٌه لوانٌن شرٌعت اداره می شود۳۶هم اکنون دوازده استان از 

پا می " معنوٌت باوری ژرؾ " اسالم گراها بر اجرای شرٌعت و مسٌحٌان ؼٌرتمند بر 

 اٌن تحوالت شراٌط حاضر را 40.پی آمد اٌن اختالؾ ها تنش و درگٌری است. فشارند

فراز دٌن در گٌتی . سٌاسی اروپا لابل لٌاس کرده است- با جنگ های سی ساله دٌنی 

. تآثٌرات معٌنی بر لوانٌن جھانی نٌز داشته است که برای دهه ها سکوالر بوده اند

مبارزه با هتک حرمت "  مجمع عموی سازمان ملل به سود ۲۰۰۶برای نمونه در سال 

 پاکستان از سوی سازمان کشورهای اسالمی در ۲۰۰۹در سال . رآی داد" دٌن ها 

38
- Pew Research Centre, Canada's Changing Religious Landscape, Jun 27, 2013

http://www.pewforum.org/2013/06/27/canadas-changing-religious-landscape/ 
39

 ۲۰۱۸/۰۷/۲۰کرد،  پٌدا کاهش نفر هزار ۶۶۰ آلمان کلٌساهای اعضایدوٌچه وله فارسی، - 
40

 Ezat Mossallanejad, p. 140-41 
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را به " هتک حرمت دٌن ها به عنوان نمض حموق بشر " کمٌسٌون حموق بشر، پشنھاد 

برخی از ناظران تصوٌب اٌن لانون را تالشی برای محدود کردن . تصوٌب رساند

41.آزادی ها، سرکوب کنشگران حموق بشر و مخالفٌن دٌنی سنجٌده اند

با توجه به تحوالت باال و رشد جمعٌت مسلمانان مھاجر در اروپا و کانادا که پی 

آمدهای فرهنگی و اجتماعی معٌنی در کشورهای مٌزبان داشته است، برخی از 

بن . را مطرح ساخته اند" پسا سکوالرٌسم " فٌلسوفان و جامعه شناسان معاصر گفتمان 

ماٌه گفتمان اٌن دسته از پژوهشگران را نادرستی پٌش بٌنی برخی از متفکران و 

دوران روشنگری تشکٌل می دهد که با  (از جمله کارل مارکس)سکوالرهای فلسفی 

افزون برٌن پسا سکوالرها بر اٌن .. توسعه مدرن سازی به زوال دٌن باور داشتند

موضوع اشاره می کنند که به باور آنان، عمالنٌت مدرن در فھم شراٌط دٌن در جھان 

 اٌن دسته از متفکران از 42.شده است (exhaustion)" فرسودگی " امروز دچار 

 .بازگشت دٌن به سپھر همگانی و اٌفای نمش در سٌاست استمبال کرده اند

به باور نگارنده بن ماٌه گفتمان سکوالر، جداٌی دٌن از دولت و عدم دخالت اٌن دو نھاد 

در امور ٌک دٌگر است که به عنوان نٌازی تارٌخی در سده های اخٌر برای رسٌدن به 

صلح اجتماعی، جامعه های دمکراتٌک و دست ٌابی به حموق فردی در بسٌاری از 

بنابرٌن رشد و ٌا کاهش شمار دٌنداران مساله ای . جامعه ها به تحمك رسٌده است

حاشٌه ی است که نمی تواند نٌاز به تداوم فرآٌند سکوالر شدگی را بوٌژه در نظام های 

که با تبعٌض، خشونت سٌاسی و اجتماعی و مشکالت فرهنگی  (تئوکراتٌک)دٌنی 

والعٌت امر اٌن است که شراٌط تبعٌض آمٌز . فراوانی روبروٌند با چالش روبرو سازد

زندگی در نظام های دٌنی برای بسٌاری از پژوهشگران ؼربی لابل تصور نٌست  و به 

همٌن سبب برخورداری از آزادی های دمکراتٌک و احترام به حموق بشر در 

کشورهاٌشان را کم اهمٌت دانسته، زٌان های ناشی از  باز گشت مذهب به سپھر 

هم اکنون بسٌاری از کلٌساها در ؼرب از سٌاسٌت های . همگانی را نادٌده می گٌرند

راست روانه و بعضا ؼٌر دمکراتٌک نٌروهای محافظه کار و عوام گرا پشتٌبانی می 

 . کنند که آسٌب های دراز مدت آن بر همگان آشکار است

41
- Ibid, 129

42
- Andre Costa, Habermas on religion in the public sphare: A post - secular

conservative critique, (Trinity Western University, September, 2015), p. 5 
https://www8.twu.ca/library/theses/388834_pdf_404044_8BB2AF28-67A5-
11E5-982B-6FC24D662D30_costa_a.pdf 
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باری با توجھ بھ افزایش شمار دینداران در برخی از منطقھ ھای جھان، بالندگی 
بنیادگرایی اسالمی، افزایش جنگ ھای فرقھ ای، افزایش شمار مسلمانان در اروپا و 

رویداد ھای  تروریستی ، یورگن ھابرماس (Jurgen Habermas) فیلسوف معاصر 
آلمانی را بر آن داشت کھ در باورھای پیشینش نسبت بھ نقش دین در سپھر ھمگانی 
تجدید نظر کند کھ از سھ مرحلھ گوناگون گذر کرد. در دھھ ھشتاد میالدی وی تحت 

تآثیر اندیشھ ھای مارکس مذھب را سبب " از خود بیگانگی " و یا بعنوان " ابزار 
کنترل " می دانست. سپس تا آغاز سده بیست و یکم بعنوان مفسری سکوالر در باره 

نقش دین سکوت پیشھ کرد. در مرحلھ سوم و پس از رویداد یازده سپتامبر کوشید فایده 
43.های اجتماعی دٌن را برشمرد و جاٌگاهی براٌش در سپھر همگانی دست و پا کند

البته هابر ماس، پسا سکوالرٌسم را به معنی رد فرآٌند پٌش رونده سکوالر شدگی 

وی باور دارد که پسا . جامعه ها و ٌا تسلط تئوکراسی لرون وسطاٌی نمی داند

 وی نٌز 44.سکوالرٌسم حضور جامعه های دٌنی در فراٌند مداوم سکوالر شدگی است

باور دارد که دامنه گروه های محافظه کار دٌنی " تجدٌد حٌات مذهبی " با اشاره به 

نسبت به گروه های لٌبرال رو به افزاٌش است و فراز بنٌادگراٌی در اسالم و مسٌحٌت 

. می تواند  ثبات برخی از توافمات عمومی مشترک دموکراتٌک را با تھدٌد مواجه کند

از جمله . البته هابرماس برای ورود مذهب به سپھر همگانی شرط و شروطی لاٌل است

45. "سکوالر با زبان دٌنی سخن گوٌد (terms)در چھار چوبه ای " مذهب باٌد 

باور دارد که مدرنٌته سکوالر در درازنای زمان به  ((Charls Taylorچارلز تٌلور 

وی می افزاٌد که . مسٌحٌت ماهٌت تازه ای بخشٌده است اما آنرا به کنار نرانده است

مسٌحٌت در شکل گٌری تارٌخی و برتری فرضی تمدن ؼربی نمش اساسی اٌفا کرده 

مٌان دٌن و  (secularization)تٌلور در تز نوٌنش در باره سکوالر شدگی . است

مدرنٌته سکوالر کشمکشی حس نمی کند و می افزاٌد که دولت سکوالر نباٌد دٌن ستٌز 

دولت سکوالر الزم است مشارکت و همزٌستی . و ٌا کامال از جھان دٌنی جدا باشد

46.محترمانه و رفاه تمام دٌنداران، بی دٌنان و دٌن ستٌزن را در جھان مدرن تآمٌن کند

43
- Andre Costa, Habermas on religion in the public sphare: A post - secular

conservative critique, (Trinity Western University, September, 2015), p. 1 
https://www8.twu.ca/library/theses/388834_pdf_404044_8BB2AF28-67A5-
11E5-982B-6FC24D662D30_costa_a.pdf 
44

- Mohammad Golam Nabi Mozumder, Interrogating Post-Secularism: Jürgen
Habermas, Charles Taylor, and Talal Asad, (University of Dhaka, 2003),4,  PDF file, 
http://d-scholarship.pitt.edu/6878/1/MohammadMozumder2011MAThesis.pdf 
45

- Andre Costa, , p. 3
46

- Mohammad Golam, p. 19, 20
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" اٌن فٌلسوؾ از بکاربردن اصطالح پسا سکوالرٌسم می پرهٌزد و ترجٌح می دهد از 

وی باور دارد که در برخی از جوامع ؼربی نمش و . سخن گوٌد" عصر سکوالرٌسم 

اهمٌت دٌن داری نادٌده گرفته شده است و تآکٌد بٌشتر بر نگاه علمی و سکوالر در 

چالز تٌلور . بوده است حوزه های علوم انسانی مثل فلسفه، جامعه شناسی و روانشناسی

وی به . شھرت ٌافت" عصر سکوالرٌسم " که خود فردی مسٌحی است با انتشار کتاب 

سنت لٌبرالی و مٌراث فلسفه سٌاسی ؼرب باور دارد اما در عٌن حال معتمد است که 

باٌد نمش دٌن و نحوه زٌست دٌنی در جوامع سکوالر را هم دٌد و نگاهی متوازن و 

در کاناداست  (McGill)تٌلور که استاد دانشگاه مک گٌل . جامع االطراؾ اختٌار کرد

 از ۱۹۷۱که از سال  (multiculturalism)" چند گونگی فرهنگی " از گفتمان 

آمرٌکاٌی  (melting pot)طرؾ دولت کاناد پذٌرفته شد و دربرابر دٌک درهم جوش 
قرار دارد، پشتیبانی می کند و پیشنھاد ھایی در این مورد ارائھ داده است. براساس این 47

گفتمان باید بھ فرھنگ و مذھب اقلیت ھا احترام گذاشت و بھ جامعھ ای تکثرگرا دست 
یافت. بطور نمونھ نباید در نحوه لباس پوشیدن اقلیت ھای دینی (پوشش روسری و یا 

مقنعھ) دخالت کرد. باید بھ اقلیت ھای مذھبی اجازه داد کھ بجای روز یکشنبھ روز 
مذھبی خودشان را تعطیل کنند. در مدارسی کھ شمار کودکان مسلمان چشمگیر است 

اتاق نماز خوانی در نظر گرفتھ شود و یا تاریخ مذاھب در مدارس بررسی 
 چند گونگی فرهنگی در کانادا به خرده فرهنگ ها و اللٌت های دٌنی امکان 48.گردد

داده است که در حفظ سنت های فرهنگی و دٌنی خود تا آنجا که با منشور جھانی حموق 

اما اٌن روٌکرد در برخی مدارس تورونتو مورد . بشر در تنالض لرار نگٌرد بکوشند

برای نمونه در دبٌرستان . سوء استفاده گروه های بنٌادگرای اسالمی لرار گرفته است

 ۸۰۰در اٌن شھر پس از آنکه مدٌر مدرسه به حدود  (Valley Park)َولی پارک 

دانش آموز مسلمان اجازه داد درنھار خوری مدرسه نماز جمعه برپا کنند، دختران 

. مسلمان مورد تبعٌض لرار گرفته و توانستند تنھا در پشت سر پسران عبادت کنند

 دلٌمه بدرازا کشد و پس از آن دانش ۲۰ تا ۱۵افزون برٌن لرار بود که نماز حدود 

آموزان به کالس درس بازگردند که اٌن مدت در عمل به چندٌن ساعت کشٌده و 

47
- LUC B. Tremblay, The bouchard-Taylor Report on Cultural and Religious

Accommodation: Multiculturalism by Any Other Name?, (EUROPEAN UNIVERSITY 
INSTITUTE, FLORENCE 
DEPARTMENT OF LAW, 2009) 
48

- Irene Bloemraad, The Debate Over Multiculturalism: Philosophy,
Politics, and Policy, (Migration Policy Institute, 2011) 



 فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

19 

 اٌن نمونه ای از مشکالتی است که چند 49 .اعتراض دٌگر دانش آموزن را برنگٌخت

. گونگی فرهنگی و بازگشت دٌن به سپھر عمومی می تواند اٌجاد کند

 Islamic Institue of Civil)، موسسه ی اسالمی عدالت مدنی ۲۰۰۳در سال 

Justice)  اعالم کرد که خواستار برپاٌی دادگاهی است که در مورد دعواهای

خانوادگی جامعه مسلمانان استان اونتارٌو در کانادا از جمله طالق، ارث و حضانت 

پٌش از آن به مسٌحٌان و ٌھودٌان اجازه . فرزندان براساس لوانٌن شرٌعت داوری کند

 اٌن درخواست با مخالفت بسٌاری حتی از 50.تشکٌل دادگاه های مشابھی داده شده بود

جانب برخی مسلمانان روبرو شد که از جنبه های تبعٌض آمٌز لوانٌن شرٌعت علٌه 

نخست  (Dalton McGuinty)سرانجام دالتون مگ گٌنتی . زنان مطلع هستند

وزٌر ولت استان اونتارٌو با اٌن درخواست مخالفت کرد و حتی دادگاه های خانوادگی 

51.مسٌحٌان و ٌھودٌان را نٌز منحل نمود

49 - Natasha Fatah, Allah in the Cafeteria: Inside the school prayer scandal

at Valley Park Middle School, (Toronto Life, March 21,

2012), https://torontolife.com/city/allah-in-the-cafeteria/

50
- The Guardian, Sharia law in Canada, almost, Feb. 08/ 2008

51
- Ibid.
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مقدمه ای بر رابطه دین و دولت در ایران 

برای نمونه . هم تنٌده بود در بسٌاری از تمدن های بشری در آؼاز، دٌن و دولت در

کاتولٌک رومی و  )شاهد در هم پٌچٌدگی اٌن دو نھاد در شاخه های مھمی از مسٌحٌت 

کسی شرلی ودر اورتود. برای مدت زمان طوالنی بوده اٌم (کلٌسای اورتودوکس شرلی

با پدٌده سزار پاپٌسم مواجھٌم که برمبنای آن امپراطور رٌاست دولت و کلٌسا را ٌکجا 

اٌن . شمرده می شددر اٌران باستان پادشاه نماٌنده خدا بر روی زمٌن . در دست داشت

رابطه حتی پس از ورد اسالم به اٌران نٌز تا مدتھا حفظ گردٌد بطورٌکه امام دمحم 

دٌن برای لدرت های سٌاسی  1" دانستپادشاهان و پٌامبران را همسنگ می  "ؼزالی 

در علوم سٌاسی، مشروعٌت به مفھوم پذٌرش و برسمٌت . مشروعٌت بخش بوده است

ماکس وبر از سه گونه . شناخته شدن لدرت و دولت حاکم بکار برده شده است

2.عمالنی و لانونی- ۳کارٌزماٌی ٌا فرهمندی - ۲سنتی - ۱: مشروعٌت نام برده است

. در مشروعٌت سنتی، لدرت از روی رسم و عادت پذٌرفته می گردد و ادامه می ٌابد

در مشروعٌت فرهمندی شخصٌت و وٌژگی های جذاب ٌک . مانند نظام های پادشاهی

رهبر لدرت سٌاسی را لابل پذٌرش می کند و سرانجام در گونه سوم، مشروعٌت زمانی 

بدست می آٌد که نھادهای دولتی در راه استمرار لوانٌن حافظ منافع مردم گام برمی 

. در سه گونه مشروعٌت باال جای مشروعٌت دٌنی خالی است. دارد

1
- Reza Sheikholeslami, The Structrue of Central Authority in Qajar Iran, 1871-

1896, (Scholars Press Atlanta, Georgia, 1997), p. 1 
2
- Wikipedia, Legitimacy
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در مصر باستان مشروعٌت فرعون از نظر دٌنی براٌن باور استوار بود که وی خدای 

 در کلٌسای کاتولٌک کشٌشان مشروعٌت شان 3.محافظ مصر است (Horus)هروس 

به پادشاه "  فره اٌزدی " در اٌران باستان 4.را از منبع الھی درٌافت می کنند

فره اٌزدی، فرهمندی و فرهی . مشروعٌت می بخشٌد و لدرت وی را توجٌه می کرد

واژه هاٌی هستند که در سراسر شاهنامه به چشم می خورد که معنای درستشان از 

پادشاه با برخورداری از فره اٌزدی از . کاربرد آنھا در اٌن شاهکار ادبی لابل فھم است

وی تنھا در برابر . سنجٌده می شودافراد دٌگر برجسته تر و جانشٌن خدا برروی زمٌن 

. حرؾ او لانون است و لانون حرؾ او. خدا مسئول بود و نه در برابر خلك خدا

در زمان پٌامبر اسالم دٌن و دولت در هم تنٌده بود و پٌامبر در مدٌنه هم زمان رئٌس 

در اسالم نٌز به رؼم تفاوت . دولت متمرکز و رابط خداوند و بندگانش به شمار می آمد

در اٌن دٌن . منشاء مشروعٌت الھی است. های نظری و فکری مٌان فرله های گوناگون

 .حاکمٌت زمانی دارای مشروعٌت است که از اراده خداوند ناشی گردد

با برسمٌت شناخته شدن تشٌع دوازده امامی در اٌران، منبع مشروعٌت برخی از  

در اٌن مورد صفوٌان ادعا داشتند که از . پادشاهان از خدا به امامان شٌعه انتمال ٌافت
دودمان امام موسی کاظم امام ھفتم شیعیان اند. در دوره قاجار مشروعیت صفوی کھ از 5

خویشاوندی با امامان حاصل می شد جای خود را بھ مشروعیتی داد کھ از سوی برخی 
از فقھای مدعی " نیابت عام " بدست می آمد. البتھ در این میان پادشاھانی (نظیر 

نادرشاه) نیز مشروعیت شان را بی نیاز از تآیید علمای دینی با زور شمشیر بدست 
آورده اند.  

پس از مرگ پیامبر اسالم, اختالف بر سر جانشینی وی مسلمانان را بدو پاره تقسیم 
کرد. شیعیان امام علی را جانشین پیامبر پذیرفتند کھ از سوی وی تعیین شده بود. در 

برابر اھل سنت جانشینی پیامبر را بھ عھده جمعی از یاران پیامبر سپردند کھ بھ خالفت 
ابوبکر منتھی شد. پس از آن امامت بھ یکی از اصول اعتقادی شیعیان درآمد. امامان 
شیعھ در طی چند سده ھدایت و رتق و فتق امور دینی شیعیان را در دست داشتند. بھ 
باور شیعیان غیبت امام دوازدھم درسال  ۲۶۰ه ق ( ۲۵۳ ش) آغاز و تا سال  ۳۲۹ه 

ق ( ۳۲۰ ش) بمدت ۷۰ سال ادامھ یافت. در این مدت امام از راه چھار سفیر با عنوا"ن  
نیابت خاص " با پیروانش رابطھ داشت و بھ پرسش ھای آنان پاسخ میداد. اینان اداره 

3- ibid

4
- Ibid

5
، ترجمه کرٌم کشاورز، (از هجرت تا پاٌان لرن نھم هجری ) پتروشفسکی، اسالم در اٌران،  -

. ۳۸۳. ، ص۱۳۵۳انتشارات پٌام، 
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پس از مرگ آخرٌن . عھده داشتند برامور شٌعٌان و جمع آوری خمس و زکات را نٌز 

سفٌر، ؼٌبت کبری آؼاز می گردد و ارتباط امام با پٌروانش لطع می شود و در نتٌجه 

به . شٌعٌان مدت ها بدون سرپرست ماندند و کارکردهای امام بدون مجری برزمٌن ماند

: ، کارکردهای امام به ترتٌب زٌر بود(Moojan Momen )باور مژان مومن

رهبری جھاد - ۱

تمسٌم ؼنائم جنگی - ۲

امامت نماز جمعه - ۳

اجرای احکام شرعی - ۴

اجرای حدود - ۵

جمع آوری خمس و ذکات - ۶

 سال از آؼاز ؼٌبت کبری به بازبٌنی ۱۵۰شٌخ الطٌفا از فمھاٌی بود که پس از 

 وی 6.کارکردهای امام پرداخت و اختٌارات لضاٌی وی را لابل واگذاری به فمھا دانست

خمس و ) را بھترٌن کسانی دانست که می توانند مالٌات های دٌنی ی دٌنیهمچنٌن علما

در ؼٌبت امام اجرای نماز جمعه نٌز می توانست . را مٌان مستمندان توزٌع کنند (زکات

 از جمله ی دٌنیاٌن موضوع مورد منالشه برخی از علما. بعھده فمھا گذاشته شود

محمك حلی در سده هفتم ه ق، اختٌارات لضاٌی فمھا را گسترش . عالمه حلی والع شد

داد و اجرای حدود را نٌز برای آنان جاٌز دانست که برعھده حاکمان دنٌوی لرار 
داشت. محقق کرکی در سده دھم ھجری قمری، اولین کسی بود کھ علمای دینی را نایب  "7

امام " خواند کھ از چھار نایب خاص غیبت صغری متمایز می شدند. وی با استناد بھ 
حدیثی از امام صادق، نایب امام (نیابت عام) را حاکم بر ھمھ امور شرعی  برشمرد. در 

سده دھم ھجری شھید ثانی نظریھ نایب امام را بھ کلیھ کارکردھا و 
امتیازات ویژه امام گسترش داد. برپایھ این دگرگونی، پرداخت خمس و زکات بھ علما 
اجباری شد کھ در توزیع آن امانت دار امام غایب شمرده می شدند. کسانی کھ مستقیما 

زکات را توزیع می کردند از ثواب آن محروم می شدند. از این زمان طالب نیز مستحق 
دریافت زکات می گشتند. علما و شاگردان دینی شان نیز می توانستند از این 

6
- Moojan Momen, An Introduction to Shi'i Islam, The History and Doctrines of

Twelver Shi'ism, 
(Yale University Press, New Haven and London, 1985), p. 189

7 - Ibid. p. 190
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مالیات بھره گیرند. شھید ثانی اعالم جھاد دفاعی را نیز جزو وظایف علما اعالم کرد. 
بدین ترتیب در زمان شھید ثانی، پایھ ھای نظری اختیارات علمای دینی کھ از پیش 

آماده شده بود استوار گردید اما اجرای بسیاری از این اختیارات تا زمان قاجار امکان 
پذیر نگردید.  

در پایان سلسلھ ی صفوی، نظام قضایی دولتی ) شامل قضاتی کھ از سوی دولت تعیین 
تصعٌؾ شد و مجتھدٌن توانستند دادگاه های شرع را برپا و اختٌارات  (شده بودند

 بطور کلی در دادگاه های شرع به امور معامالت، .لضاٌی شان را به اجرا گذارند

ازدواج، طالق و ارث رسٌدگی می شد و امور سٌاسی، جناٌی و امنٌتی به دادگاه های 

 در زمان جنگ اٌران و روسٌه، فتحعلٌشاه و پسرش فتوای .سپرده می گردٌد (عرفی)

شٌخ الؽطاء و دٌگر مجتھدٌن مشھور در نجؾ و اصفھان، برای جھاد علٌه روسھا را 

ٌکی از کارکردهای امام  )بدست آوردند و بدٌن ترتٌب اختٌار علما در اعالم جھاد 

افزون برٌن کاشؾ الؽطاء از اٌن فرصت . بطور ضمنی برسمٌت شناخته شد (ؼاٌب 

 8. در جمع آوری خمس را از سوی دولت بدست آوردی دٌنیبھره جست و حك علما

در همان زمان سٌد دمحم بالر شفتی نٌز درعمل از حك اجرای حدود در دادگاه هاٌش 

بدٌن ترتٌب اختٌارات امام . گفته شده که وی دهھا نفر را اعدام کرد. برخوردار شد

 ی دٌنیؼاٌب که برزمٌن مانده بود پس از گذشت سده ها ٌکی پس از دٌگری به علما

بااٌنحال هنوز علما مطالبه دخالت در . منتمل گردٌد و از سوی آنان به اجرا گذاشته شد

.  سٌاست را مطرح نکرده بودند

 در ارتباط با دولت  ی دینیرویکرد علما

پس از آؼاز ؼٌبت کبری برای علمای شٌعه همواره اٌن پرسش ها مطرح بوده است که 

در زمان ؼٌبت تشکٌل حکومت به نام اسالم و بدون حضور امام جاٌز است؟ روٌکرد 

علما با نظام های سلطنتی چگونه باٌد باشد و مٌزان همکاری با آنان تا چه حد مجاز 

لٌام امام " است؟ به باور برخی از فمھا بطور مطلك تشکٌل هر گونه پرچمی پٌش از 

"  اما بٌشتر آنان روٌکردهای 9زمان " محکوم و " پرچمداران طاغوت نام گرفتھ است. 

 در اٌن رابطه سه روٌکرد برجسته 10به باور مژان مومن. متفاوتی را دنبال کرده اند

: بوده است

8
- Moojan Momen, P. 191

9
فصلنامه علمی ـ اٌران،  در شٌعه سٌاسی فمه در مشروعٌت مفھوم تحولسٌد مھدی ساداتی نژاد، - 

. ۱۴۵، ص 1388پژوهشٌاندٌشۀ نوٌن دٌنی سال پنجم، شماره هفدهم، تابستان 
10

- Moojan Momen, An Introduction to Shi'i Islam, The History and Doctrines of

Twelver Shi'ism, 
(Yale University Press, New Haven and London, 1985), P. 193 
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- ھمکاری سیاسی: علمای دینی می توانند با دولت ھا ھمکاری کنند و حتی سمت  ۱

ھایی را در امور دولت بپذیرند. این رویکرد چنین توجیھ میشود کھ دولت ھا از ھرج و 
مرج جلوگیری می کنند و تنھا در این شرایط است کھ اجرای حدود امکان پذیر می 
گردد. ھمکاری با دولتی مجاز است کھ قوانین شرع را باجرا گذارد و حاکمی عادل 

زمام امور را دردست داشتھ باشد. ھمکاری با حاکم جائر تنھا زمانی توجیھ پذیر است 
کھ خطر مرگ و یا خسارتی سنگین فرد را تھدید کند و ھمکاری یا تقیھ کردن بال مانع 

صفویھ از این رویکرد بھره می جستند.  است. بسیاری از علمای شیعھ دوره 

۲- کنشگری سیاسی: علمای دینی می توانند نقش فعال در سیاست داشتھ باشند و تالش 
کنند حاکمان را بھ اجرای حدود وادار سازند. اگر در این ھدف کامیاب شوند و دولت بھ 

" راه راست " ھدایت شود می توانند برآن مسلط گردند )مانند مقاطعی از دوره 
صفویھ( در غیر اینصورت با دولت بھ مخالفت برمیخیزند. این رویکرد برین باور 

استوار است کھ تمام دولت ھا غاصب حکومت امام اند و علما بھ عنوان بھترین 
کارشناس شرع بھترین نامزد برای ھدایت حکومتند. در فرصت ھای گوناگونی ھمچون 
جنبش تنباکو، انقالب مشروطیت و انقالب اسالمی، بخش مھمی از علما با بھره جویی 

ازین رویکرد نقش مھمی در تاریخ معاصر ایران ایفا کرده اند. اما باید گفت کھ این 
رویکرد ھمواره مورد پشتیبانی اکثریت علما قرار نگرفتھ است. برای نمونھ میرزای 
شیرازی کھ فتوای تحریم مصرف تنباکو را صادر کرد بیشتر زمان حیاتش از دخالت 

در سیاست خودداری می کرد. 

۳- کناره گیری از سیاست: علمای دینی می توانند از دخالت در سیاست کامال خودداری 
کنند. این رویکرد معموال از سوی اکثریت علما پذیرفتھ شده است. در 

اینمورد علما از فعالیت ھای سیاسی کنار می کشند و بر امور شریعت تمرکز می کنند. 
ھر سھ رویکرد یاد شده  در نوشتھ ھای علمای شیعھ در درازنای تاریخ عناصری از 
دیده می شود و نمی توان از یک نظریھ منسجم شیعھ  در باره مشروعیت سیاسی و 

رویکرد واحد نسبت بھ دولت ھا یافت. حتی فرد فرد علما نیز موضع شان را بر پایھ 
شرایط سیاسی - اجتماعی تغییر داده اند. 

شیعیان از ابتدا تنھا حکومت امامان را مشروع و حکومت دیگران را غاصب دانستھ اند 
کھ بنا بر سنت پیامبر, دین و حکومت در آن در ھم تنیده اند. در زمان غیبت کبری 

فقھای شیعھ بھ استناد بھ روایات و احادیثی تالش کرده اند نیابت سیاسی فقھا را نیز ثابت 
کنند.  

بھ باور برخی از علمای دینی، نیابت عام فقھا کلیھ کارکردھای امام غایب را در بر می 
گیرد و فقھا از جملھ از حق کشور داری و حکومت بر شیعان برخوردارند. این 
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مطرح شد و از  (کرکی) برای اولٌن بار از سوی محمك ثانی 11موضوع به رواٌتی

سٌد نعمت هللا جزاٌری مطالبی در باره منزلت . سوی شاه طھماسب برسمٌت شناخته شد

شٌخ کرکی نوشته است که در آن موضوع برسمٌت شناخته شدن نٌابت سٌاسی وی از 

. سوی پادشاه آشکار است

جناب شٌخ علی کرکی را از جبل عامل به دٌار عجم آورده و در  [شاه طھماسب]" .....

اعزاز و اکرام او کوشٌده و به همه ممالک خود نوشته که همه امتثال امر شٌخ علی 

شاه ]من ..... نماٌند و اصِل سلطنت، آن بزرگوار است زٌرا که ناٌب امام است

ازجمله عمال تو می شوم که به اوامر و نواهی تو عمل می کنم و شٌخ،  [طھماسب

احکام و رساٌل به سوی مملکت پادشاه فرستاد، به نزد عمال اٌشان که متضمن لوانٌن 

عدل و کٌفٌت سلوِک عمال با رعٌت در اخذ خراج و ممدار آن و ممدار مدت آن بود، و 

و . امر کرد که مخالفٌن و سنٌان را بٌرون کنند تا مبادا که موافمٌن را گمراه نماٌند

سلطان نٌز به عمال نوشت که اطاعت و امتثال اوامر شٌخ نماٌند و بدانند که شٌخ اصل 

 شاه طھماسب سمت شٌخ 12." است و اصل در اوامر و نواهی استسلطنتدر 

جزئٌات دخالت .  االسالمی را که از لدرت بی سابمه ای برخوردار بود به کرکی بخشٌد

. آمده است (فصل چھارم  )اٌن فمٌه  در امور کشور در بخش مربوط به صفوٌان 

در دوره لاجار که نٌابت سٌاسی علما دوباره مطرح گردٌد بده بستان و کشمکش 

در . نجامٌداصاحبان دٌن و دولت گسترش ٌافت که در نھاٌت به افزاٌش لدرت آنان 

دوره مشروطٌت آٌت هللا نائٌنی که مشروطه خواه بود نٌز با وجود اعتماد به حکومت 

فمھا با کشور داری آنان مخالفت می کند و تنھا نمش تآٌٌد کننده سلطان و ٌا مجلس را 
برای آنان قایل می شود. آخوند خراسانی نیز با حکومت فقھا مخالف بوده است. پس از 13

مشروطیت و گذشت چندین دھھ بحث نیابت سیاسی فقھا در غالب  نظریھ والیت فقیھ از 
سوی آیت هللا خمینی توسعھ یافت. 

نظریه والیت فقیه 

به باور ماشاءهللا آجودانی در زمان لاجار برای اولٌن بار موضوع حکومت فمھا از 

اولٌن فمٌھی که اٌن باور را مطرح کرد مال .  مطرح گردٌدی دٌنیسوی برخی از علما

احمد نرالی بود که گرچه حکومت و کشور داری را از آن امام می دانست اما در 

وارث " لاٌل می شد که امانت دار پٌامبر و " ولی فمٌه " ؼٌبت امام، اٌن حك را برای 

11
، ۱۳۹۱ تٌر ۲۰است، نگذاشته زمان امام برای جاٌی فمٌه مطلمه والٌتحسٌن ٌوسفی اشکوری،  - 

 مذهبی- تارنمای ملی 
12

 ۶۳-۶۲. ، ص۱۳۸۲ماشاء هللا آجودانی، مشروطه اٌرانی، نشر اختران،  - 
13

   ۱۳۸۸هادی لابل، روحانٌت و حکومت، تارنمای جرس، بھمن - 
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 اٌن فمٌه و برخی دٌگر مدعی شدند که در هر دوره ای مجتھد اعلم از 14.است" نبوت 

البته باٌد اشاره کرد که اٌن فمھا برؼم ؼاصب . حك حکومت داری برخوردار است

. دانستن حکومت ها، رابطه تنگاتنگی با فتحعلٌشاه داشته اند

اما تنھا فمٌھی که والٌت فمٌه را بحث محوری اش لرار داد و حتی در اجرای آن 

تفاوت اٌن فمٌه با فمھای دوره لاجار درٌن بود که وی . کامٌاب شد آٌت هللا خمٌنی بود

از ٌک سو در عصر پٌداٌش و رواج نظرٌه اسالم سٌاسی می زٌست که پرچم آن در 

دست اخوان المسلمٌن بود و از سوی دٌگر جنبش های ضد امپرٌالٌستی به رهبری 

نٌروهای چپ، مذهبی سوسٌالٌست و ملی گرا ابتکار عمل نٌروهای مذهبی حوزه ای 

را، بر خالؾ زمان مشروطٌت و پٌش از آن، در ممابله با استبداد سلطنتی کم رنگ 

.  ساخته بود

آٌت هللا خمٌنی در ممابله با رژٌم سلطنتی از دو روٌکرد کامال متفاوت پٌروی کرد که 

در کتاب . آشکار است (حکومت اسالمی )در دو کتاب کشؾ االسرار و والٌت فمٌه 

 و بدستور آٌت هللا ۱۳۲۰کشؾ االسرار که پس از سموط رضاشاه در ابتدای سالھای 

تالش آٌت هللا خمٌنی . بروجردی به چاپ رسٌده است حکومت پادشاهی نفی نمی گردد

درٌن کتاب اٌنست که جاٌگاه فمھا در زمان لاجار را که در اثر سٌاست های سکوالر 

رضاشاه و الدامات مدرن سازی کشور بشدت تضِعؾ شده بود، در چھارچوب لوانٌن 

" وی در کتاب کشؾ االسرار از مجلس موسسانی که .   سازدزندهمشروطٌت دوباره 

انتخاب ٌکنفر " و ..." از مجتھدٌن دٌندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند

سلطآن عادل کنند که از لانونھای خداٌی تخلؾ نکند و از ظلم و جور احتراز داشته 

 دٌندار یمجلس شورای اٌن مملکت از فمھا" و ٌا می خواهد که . نام می برد.." باشد

وی در اٌن جا تاکٌد می کند که هدؾ فمھا تنھا  . 15.."تشکٌل شود ٌا بنظارت آنھا باشد

چه شد که : " اجرای دستورات الھی است و با نظام سلطنتی مخالفتی در کار نٌست

و همه دٌدٌد  [منظور دوره رضا شاه است]مجلس موسسان با زور سرنٌزه تشکٌل شد 

اکنون هم حکمش نافذ و درست است ولی اگر اٌن مجلس از اشخاص مطلع صحٌح 

العمل تشکٌل شود و بر طبك لانون های خداٌی با شد عٌب پٌدا می کند؟ جز اٌنکه با 

لانون خداٌی طرؾ هستٌد و می خواهٌد از لانون های اروپاٌی پٌروی کنٌد و اٌن از 

مجتھدٌن هٌچولت با نظام ! بدبختی های بزرگ ما است و مخالؾ با حکم عمل است

مملکت و با استمالل ممالک اسالمی مخالفت نکردند فرضا که اٌن لوانٌن را برخالؾ 

دستورات خداٌی بدانند و حکومت را جائرانه تشخٌص دهند باز مخالفت با آن نکرده و 

14
 ۶۷. ماشا هللا آجودانی، مشروطه اٌرانی ص - 

15
" اسرار هزار ساله"اٌن کتاب در پاسخ به ٌادداشتی بنام . ۱۸۵آٌت هللا خمٌنی، کشؾ االسرار، ص  - 

حکٌم زاده در اٌن . بود نوشته شد" هماٌون "سر دبٌر روزنامه اصالح طلب )که نوٌسنده اش حکٌم زاده 
 .کتاب انتمادات زٌادی به روحانٌت وارد می ساخت و از لزوم اصالحات در دٌن سخن به مٌان می آورد
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نمی کنند زیرا کھ این نظام پوسیده را بھتر می دانند از نبودش و لھذا حدود والیت و 
حکومت را کھ تعیین می کنند بیشتر از چند امر نیست و ابدا از سلطنت اسمی نمی برند 

با آنکھ جزسلطنت خدایی ھمھ سلطنت ھا را برخالف مصلحت مردم و جور 
 بدٌن ترتٌب در اٌن سالھا آٌت هللا خمٌنی مشروعٌت سلطنت را بطور 16..."است

شمروط و درصورتی کھ  نظام بھتری قابل استقرار نیست می پذیرد. در این سال ھا 

ٌآت هللا رابطھ محدودی با کنشگران دینی آندوره مانند آیت هللا کاشانی و نواب صفوی 
داشت. بھ باور الگار این بدین سبب بود کھ خمینی تنھا جنبش ھایی را مورد تآیید قرار 

 وی رهبری مصدق سکوالر 17.می داد که رهبری اش در دست علمای سرشناس باشد

فعالٌت کنشگری وی تا انتشار کتاب والٌت . در جنبش ملی شدن نفت را برنمی تابٌد

فمٌه شامل کسروی ستٌزی، مخالفت با اصالحات شاه از جمله حك رآی زنان و مبارزه 

مٌشد که به تبعٌد وی  (کاپٌتوالسٌون)با مصونٌت لضاٌی و سٌاسی مستشاران آمرٌکاٌی 

. انجامٌد

 سخنرانی آٌت هلل خمٌنی ۱۳، کتاب والٌت فمٌه در برگٌرنده "کشؾ االسرار " برخالؾ 

 در نجؾ اٌراد شده بود و آشکارا به تبٌٌن ساختار و برنامه ۱۳۴۸است که در سال 

" های حکومت اسالمی بعنوان جاٌگزٌنی برای نظام شاهنشاهی و حتی برلراری 

ازٌن روی اٌن سخنرانی ها را می توان . می پرداخت" حكومت عدل عمومى در عالم 

منشور اسالم سٌاسی شٌعه نامٌد که از سوی ٌک فمٌه و کنشگر اسالم سٌاسی تنظٌم 

جانشٌنان " گردٌده است و هدفش برلراری حکومتی است که در رأس آن فمھا بعنوان 

جای گرفته و وظٌفه اجرای دستورات و احکام اسالم را بر عھده می " پٌامبر اسالم 

وی فرق اساسی حکومت مورد عالله اش را با دولت های مدرن چنٌن شرح می . گٌرد

: دهد

فرق اساسى حكومت اسالمى با حكومتھاى مشروطه سلطنتى  و جمھورى  در همٌن  "

پردازند؛  در اٌنكه نماٌندگان مردم، ٌا شاه، در اٌن گونه رژٌمھا به لانونگذارى مى: است

در صورتى كه لدرت ممننه و اختٌار تشرٌع در اسالم به خداوند متعال اختصاص ٌافته 

هٌچ كس حك لانونگذارى ندارد؛ و . شارع ممدس اسالم ٌگانه لدرت ممننه است. است

به همٌن سبب، در . توان به مورد اجرا گذاشت هٌچ لانونى جز حكم شارع را نمى

حكومت اسالمى به جاى مجلس لانونگذارى، كه ٌكى از سه دسته حكومت كنندگان را 

هاى مختلؾ در  رٌزى وجود دارد كه براى وزارتخانه دهد، مجلس برنامه  تشكٌل مى

ها كٌفٌت انجام خدمات عمومى  دهد؛ و با اٌن برنامه پرتو احكام اسالم برنامه ترتٌب مى

16
 ۱۸۶همانجا ص - 

17
- Hamid Algar, The Years of Spiritual and Intellectual Formation in Qum, 1923 to

1962 
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در اٌن کتاب نمش کنشگری آٌت هللا خمٌنی بسٌار 18. "كند را در سراسر كشور تعٌٌن مى

وی به مخاطبانش می . آشکار است که وی را از فمھای پٌشٌن کامال متماٌز مٌسازد

: گوٌد

و دشمن . شما اآلن نه كشورى دارٌد و نه لشكرى؛ ولى تبلٌؽات براى شما امكان دارد "

وظٌفه ما اٌن است كه از حاال . .... نتوانسته همه وساٌل تبلٌؽاتى را از دست شما بگٌرد

 رٌزى ٌن دولت حمه اسالمى كوشش كنٌم؛ تبلٌػ كنٌم؛ تعلٌمات بدهٌم؛ همفكر  براى پاٌه

بسازٌم؛ ٌن موج تبلٌؽاتى و فكرى به وجود بٌاورٌم؛ تا ٌن جرٌان اجتماعى پدٌد آٌد، و 

شناس و دٌندار در نھضت اسالمى متشكل شده، لٌام كنند و  هاى آگاه وظٌفه كم كم توده

آٌت هللا در اٌن سخنرانی ها می کوشد طبمات و . " حكومت اسالمى تشكٌل دهند

نٌروهای اجتماعی بالموه مخالؾ رژٌم سلطنتی را نٌز مشخص سازد و در رلابت با 

نٌروهای ؼٌر مذهبی اپوزٌسٌون از جمله چپ ها و ملی گراها رهبری مخالفت با شاه 

وی وَظٌفه مملدٌن و هوادارانش در پٌکار علٌه رژٌم شاهنشاهی را . را در دست گٌرد

و در عرضه آن به مردم نظٌر عاشورا . اسالم را عرضه بدارٌد: " چنٌن  تعٌٌن می کند

اٌم از دست برود،  چطور عاشورا را محكم نگھداشته و نگذاشته. به وجود بٌاورٌد

 (سالم بر مإسس آن). كنند زنند و اجتماع مى چگونه هنوز مردم براى عاشورا سٌنه مى

شما هم امروز كارى كنٌد كه راجع به حكومت موجى به وجود آٌد؛ اجتماعات برپا 

از مردم كوچه و بازار، از همٌن كارگران و دهمانان پاكدل و دانشجوٌان .... گردد؛ 

اند كه  از همه اصناؾ جامعه آماده. همه مردم مجاهد خواهند شد. بٌدار مجاهد بسازٌد

مبارزه براى آزادى و سعادت . براى آزادى و استمالل و سعادت ملت مبارزه كنند

اسالم را كه مكتب جھاد و دٌن مبارزه است در اختٌار مردم لرار . احتٌاج به دٌن دارد

دهٌد تا عماٌد و اخالق خودشان را از روى آن تصحٌح كنند، و به صورت ٌن نٌروى 

مجاهد، دستگاه سٌاسى جائر و استعمارى را سرنگون كرده، حكومت اسالمى را 

19. "برلرار سازند

 به نتٌجه رسٌد اما ۵۷هرچند برنامه ی از پٌش تنظٌم شده اسالم گراها در انمالب 

" حکومت اسالمی"الزامات زمانه، رهبران دٌنی را واداشت که برخالؾ نظرٌه ی 

را در اختٌار خداوند می دانست، " لدرت ممننه " مورد عالله آٌت هللا خمٌنی که 

بسٌاری از نھادها و لوانٌن مدرن از جمله مجلس لانونگذاری شورا، انتخابی بودن 

افزون برٌن در . رئٌس جمھور و تفکٌک لوا را در لانون اساسی کشور گنجانده شود

ولی " هم تنٌده شدن رهبری سٌاسی و دٌنی در شخص ولی فمٌه و تسلط بالمنازع 

بر تمام امور کشور موضوع مشروعٌت حاکمٌت جمھوری اسالمی را با " مطلمه فمٌه 

18
 .خمٌنى امام آثار نشر و تنظٌم مإسسه، (حکومت اسالمی)والٌت فمٌه آٌت هللا خمٌنی،  - 

19
 همانجا- 
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اگر در دوران پادشاهان، فمھا با توجه به عملکرد حاکمان می . بحران روبرو ساخت

توانستند مشروعٌت آنان را تآٌٌد و ٌا زٌر پرسش برند، با به لدرت رسٌدن ولی فمٌه 

منبع مشروعٌت حکومت بتدرٌج زمٌنی شد و اٌنبار رآی دهندگان و مردم در تآٌٌد و ٌا 

تحولی که کاربرد مشروعٌت دٌنی را . نفی حکومت نمش عمده ای بعھده می گرفتند

. کامال تضعٌؾ کرد

نیابت سیاسی و جداییی دین از دولت  

- ۱ چنانکه در فصل اول آمد دولت های سکوالر بطور کلی از دو وٌژگی برخوردارند

بدون مذهب رسمی اعالم - ۲. دارای لوای ممننه و لضاٌی مستمل از نھادهای دٌنی اند

اما از آنجا که اٌن معٌار ها برای بررسی دولت های مدرن . شده در لانون اساسی اند

کاربرد دارد و سپھر واکاوی اٌن نوشته از دوران صفوٌان آؼاز می گردد، هردو معٌار 

. را نمی توان برای تعٌٌن مٌزان دٌنی بودن دولت های آن زمان و پس از آن بکار برد

 بر پاٌه نٌابت عام و مٌزان دخالت آنان در ی شٌعهاز اٌنروی بھتراست کارکرد علما

امور دولتی  در هر دوره را مالک تعٌٌن جداٌی دٌن از دولت در اٌن دوره ها لرار 

 .داد

چنانچه پٌش از اٌن اشاره شد علماٌی که تالش کردند کارکردهای امام ؼاٌب را  بر 

عھده فمھا گذارند، بر اختٌارات لضاٌی فمھا، اجرای حدود، جمع آوری مالٌات های 

، اعالم فتوای جھاد، و اجرای امر به معروؾ و نھی منکر تآکٌد (خمس و زکات)دٌنی 

افزون برٌن ٌکی از معٌارهای نفوذ علما در هر حکومتی را می توان از . کرده اند

معموال ممامات دٌنی که اعتمادات . وضعٌت اللٌت های مذهبی در آن حکومت سنجٌد

خوٌش را برحك ترٌن می دانند نسبت به اللٌت های دٌنی بردباری کمتری نشان می 

حوزه نفوذ دٌگر علما تسلط . دهند و اذٌت و آزار آنھا امری معمول به شمار می آٌد

 درپادشاهانی که نسبت به علما مھربان تر بوده اند دست آنان را . آنان بر اولاؾ است

در بررسی هر دوره با توجه به . بھره برداری از منابع اولاؾ نٌز بازتر کرده اند

. معٌارهای باال به فراز و نشٌب جداٌی دٌن از دولت اشاره خواهد شد

اما جداٌی دٌن از دولت در حاکمٌت والٌت فمٌه و ٌا والٌت مطلمه فمٌه معٌارها و 

حکومت اسالمی و ٌا حاکمٌت ولی فمٌه نظامی کامال . واکاوی های متفاوتی را می طلبد

طراح اٌن نظام در نظر . ستدٌنی است که دٌن و دولت در آن کامال در هم تنٌده ا

تکٌه کند و از ورود بگفته " احکام و دستورات الھی " داشت در اداره کشور تنھا به 

از اٌنروی از جنبه نظری در اٌن . به کشور جلوگٌری نماٌد" لوانٌن اروپاٌی " وی 

آلای اشکوری در اٌن باره چنٌن . نظام امکان جداٌی دٌن از دولت به حدالل می رسد

: می نوٌسد
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دٌدگاه آٌت هللا خمٌنی واضح است که با دولت مدرن سازگار نٌست، چون معتمد است " 

که آن حکومت آرمانی معصوم را فمھا برلرار می کنند و بر همه شٌعٌان الزم است که 

اٌن حکومت باٌد احکام شرع را . پٌروی کنند و مخالفت با اٌن حکومت هم حرام است

برلرار کند و آلای خمٌنی جمله معروفی دارد که فمه برنامه عملی حکومت است، 

. بگذرٌم که والٌت مطلمه ی فمٌه که اٌشان مطرح کرد، فمه را هم از اعتبار انداخت

بنا براٌن مشروعٌِت لانون . ٌعنی اٌن فمٌه است که هر چه تصمٌم بگٌرد خوِد فمه است

 با 20. "اساسی و کلٌه لوانٌن از فمٌه است و اٌن با هٌچ حکومت مدرنی سازگار نٌست

اٌنحال باٌد افزود که در تجربه حکومت چھل ساله فمھا در عصر جھانی شدن و گردش 

در اٌن دوران برخالؾ سٌاست های . آزاد اطالعات نتاٌج متفاوتی نماٌان شده است

مدرنٌته سٌتزی حاکمان، شاهد گسترش سکوالرٌسم ذهنی و اجتماعی در جامعه اٌران 

 .اٌم که در جای خود واکاوی خواهد شد

 -
20

-است، تارنمای ملی  نگذاشته زمان امام برای جاٌی فمٌه مطلمه والٌت حسٌن ٌوسفی اشکوری، 

مذهبی
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 سومفصل 

 به حکومت ی دینیدولت های شیعه صفوی و ورود علما

ھنگامی کھ شاه اسماعیل صفوی سلسلھ صفویان را پایھ گذاری کرد با دو دشمن 
نیرومند یکی در غرب (عثمانی ھا)   و دیگری در شرق ( ازبک ھا) روبرو بود. وی 

برای رویارویی با این دو قدرت بزرگ بویژه عثمانی ھا، از تمام ابزارھا از جملھ 
دگرگونی باورھای دینی ایرانیان بھره جست. از اینروی تغییر مذھب کشور از سنی بھ 
شیعھ در دستور کار قرار گرفت. تشیع می توانست ایرانیان را از فرمان پذیری سلطان 
عثمانی کھ خود را خلیفھ می دانست رھا سازد. تا پیش از آن، ایران در شمار کشور 

ھای سنی بھ شمار می آمد. بیشتر جمعیت  کشور را پیروان مذھب سنی ( شافعی و 
حنفی) تشکیل می دادند بطوری کھ تا پیش از سده پانزدھم میالدی و قدرت گرفتن شاه 
اسماعیل اول، امپراتوری عثمانی (قدرتمند ترین دولت سنی مذھب) بسیاری از علما و 

فضالی سنی را برای آموختن مباحث این مذھب بھ ایران می فرستاد. برقراری تشیع بھ 
عنوان مذھب رسمی توانست ھویت تازه ای بھ ایرانیان بھ بخشد و اتحاد و استقالل 

کشور را در برابر امپراتوری ھای بزرگ آن زمان نگھدارد. این دگرگونی تحوالت 
تاریخ معاصر کشور را نیز بھ شدت تحت تأثیر قرار داده است.  حتی ریشھ ھای 

ایدئولوژیک اسالم سیاسی، ساختار قدرت در جمھوری اسالمی و رقابت میان حاکمان 
ایران و عربستان را باید در دگرگونی ھای دینی و استقرار تشیع در زمان صفویان 

جستجو کرد. تشیع در سال۸۸۰  خورشیدی (۱۵۰۱ میالدی) بھ مذھب رسمی کشور 
درآمد. 
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شاه اسماعٌل شٌعه مذهب، که خود را از دودمان امامان می دانست برای تؽٌٌر مذهب 

وی برخی از آنان را از لبنان، بحرٌن و جنوب . در کشور به علمای شٌعه نٌاز داشت

 از 1.عراق به اٌران دعوت کرد و با اعطای زمٌن و پول پشتٌبانی شان را بدست آورد

مٌان آنان محمك َکَرکی فمٌه پرآوازه ای است که از لدرت و منزلت فراوانی در دستگاه 

شاه  طھماسب طی فرمانی اطاعت از . شاه اسماعٌل اول و شاه طھماسب برخوردار شد

شٌخ عباس لمی در کتاب فوائد . دانستاو را واجب و مخالفت با وی را در حد شرک 

ّکّرکی ناٌب امام مھدی است و من ٌکی از : " الرضوٌه از لول شاه طھماسب می نوٌسد

 شٌخ بھاٌی 2. "کارگزاران او هستم و دستورهای وی را تا مرحله اجرا پٌش خواهم برد

 ۴۳روحانی دٌگری است که در زمان شاه طھماسب از لبنان به لزوٌن امد و در سن 

اصفھان  (مبلػ مذهبی )سالگی از سوی شاه عباس اول به سمت شٌخ االسالمی 

.  منصوب گردٌد

َکَرکی از آؼاز در فتوحات شاه اسماعٌل در کاشان، اصفھان، بؽداد و هرات در کنار 

 وی برای تبلٌػ و گسترش تشٌع به تؤسٌس 3.شاه جوان برای تروٌج تشٌع حضور داشت

بدٌن منظور با . حوزه های علمٌه همت گماشت و به والٌت های گوناگون سفر می کرد

کرکی برای .  وی را اجرا می کردند در تماس بودهایشبکه فضال و لاضٌان که دستور

 برای حاکمان محلی تھٌه کرد که برمبنای آن لوانٌن جمع آوری هاٌینمونه دستور

وی دستور داد حدود شرعی اجرا گردد و . مالٌات زمٌن و نحوه اداره آن بٌان شده بود

پٌش نمازاِن شھرها و روستاها از سوی وی  4.برگزاری نماز جماعت را تشوٌك کرد

وی . تعٌٌن می شدند که می توانستند اصول تشٌع را به مردم ٌاد داده به سنی ها بتازند

 شماری از علمای شٌعه در ,آشکارا به خلفای سه گانه دشنام می فرستاد که به تالفی آن
آزار قرار گرفتند. شیخ بھایی نیز از دیگر علمای بنام این 5 مکھ ومدینھ مورد اذیت و 

دوره است کھ فَضل و دانش وی توجھ شاه عباس را جلب نمود. شیچ بھایی عالوه بر 
تألیف کتاب ھای علمی و فقھی بناھا و آثار تاریخی مھمی در شھر اصفھان بجای 

گذاشتھ است. یونسکو نام وی را در سال ۲۰۰۹ 
. در فھرست مشاهٌر اٌران جای داد (مصادؾ با سال نجوم)

1
۱۴۴، ۱۳۸۳دکتر نٌازمند، شعه در تارٌخ اٌران، حکاٌت للم نوٌن،  - 

2
 وٌکٌپٌدٌا، بٌنش و اٌدئولوژی صفوٌان- 

3
- Colin P. Mitchell, The Practice Of Politics In Safavid Iran, Power, Religion and

Rhetoric  (Tarris Academic Studies, London, New York 2009), p. 7 
4
- Encyclopedaedia Iranica, Karaki, i

5
- Moojan Momen, An Introducton to Shi'i Islam, The History and Doctrines of

Twelver Shi'ism, Yale University Press, New Haven and London, 1985, P. 110 

http://www.iranicaonline.org/articles/karaki
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 دولت ھای شیعھ صفوی و ورود علمای دینی بھ حکومت 

دمحم باقر مجلسی مجتھد با نفوذ و مشھوری است کھ در زمان شاه سلیمان و شاه سلطان 
حسین صفوی بدلیل ضعف این دو پادشاه نفوذ سیاسی فراوانی بدست آورد و بھ شیخ 

االسالمی شھر اصفھان منصوب شد. در این جایگاه بر پایھ اصل امر بھ معروف و نھی 
از منکر با ھر چیز کھ شائبھ کفر و بدعت داشت جنگید. پرداخت جزیھ از سوی کلیمی 

ھا را برقرار ساخت. بھ سنی ستیزی و صوفی ستیزی مبادرت ورزید، ھرچند در 
مورد دوم ظرافت بخرج می داد. با اینحال در ممنوع کردن مصرف شراب ناکام ماند. 
Moojan عالمھ مجلسی بھ ترویج خرافات نیز شھرت یافتھ است. بھ باور موژان مومن
Momen)، دولت سلطان حسین ھیچ تالشی برای کنترل مجلسی بھ عمل نمی آورد و 

وی در ھر مسئلھ ای کھ تشخیص می داد دخالت می کرد. وی سرکوب غیر 
 مجلسی کوشٌد سنی 6.شٌعٌان و رواج تشٌع متعصبانه را در دستور کار لرار داده بود

های بالی مانده در کشور ٌعنی افؽانھای خراسان، کردها و مسلمانان لفماز را سرکوب 

و به لبول تشٌع ناچار سازد اما تالش های وی با شکست روبرو شد و حتی به طؽٌان 

البته باٌد گفت با وجود جاٌگاه . افؽانھا و سرنگونی دولت شاه سلطان حسٌن انجامٌد

در دستگاه دولتی شاهان صفوی، انتصاب  (تا ناٌب امام ؼاٌب )باالی برخی از فمھا 

آنان بدست شاه صورت می گرفت و پادشاه در رابطه بٌن پادشاه و فمٌه، دست باال را 

.  داشت

 (حکومت اسالمی)جالب است آٌت هللا خمٌنی که حدالل پس از انتشار کتاب والٌت فمٌه 

با همکاری علما و پادشاهان به شدت مخالؾ بود علل همکاری و ورود فمھا به دولت 

مرحوم مجلسی که در دستگاه صفوٌه بود، صفوٌه " های صفوی را چنٌن بٌان می کند 

؛ و ٌا در جلد اول صحٌفه نور مشارکت  7"را آخوند کرد؛ نه خودش را صفوٌه کرد 

با هدؾ تروٌج مذهب و آدم سازی می داند نه اٌن که اٌن دسته " علما در حکومت را 

8" .از علما با ممصود دنٌوی و درباری شدن به پادشاهان نزدٌک شده اند

 رابطه دین و دولت در دوره صفویان

 باورھا در باره ماھیت و رابطھ دین و دولت در زمان صفویان گوناگون است . برغم
     قدرت گرفتن علما در امور کشور (بویژه در زمان شاه طھماسب اول)، ُمژان مؤمن از

 )Moojan Momen(گونھ ای از جدایی دین و دولت در زمان صفویان سخن بمیان
آورد زیرا حضور آنان در دولت را تنھا برای ترویج تشیع کھ بھ راھبرد قالب

6
- MooJan Momen, p. 115

7
 437، 8ج امام، صحٌفه- 

8
 همانجا- 
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 حسن انصاری دولت 9.بسٌاری از پادشاهان صفوی تبدٌل شده بود ربط می دهد

ٌکی سنت اٌرانٌت؛ دٌگری سنت . " صفوٌان را برپاٌه سه سنت تارٌخی می سنجد

با اٌنحال بواسطه نمش مھم علما در پٌشبرد هدؾ های . 10"تصوؾ و سوم سنت تشٌع 

" و "  علما-حکومت" سٌاسی و نظامی و امور کشور داری صفوٌان، ساختار آنرا 

رسول جعفرٌان، دولت صفوی را ترکٌبی از عرؾ و . نامٌده است" فمھا - حکومت

اخاللٌات سلطنت از نوع سنتی آن و ...بخشی از " شرع سنجٌده است که عرؾ 

11" .اخاللی اٌرانشھری وجود داشت- لواعدی بود که در تفکر سٌاسی 

پیش از ھرچیز با ید گفت کھ در دوره صفویان مذھب تشیع رسمی شد و این تحول این 
نظام را دینی تر کرد. اما نکتھ دیگر رابطھ پادشاھان صفوی با علمای دینی است کھ از 

فراز و فرود برخوردار بود و در میزان جدایی دین از حکومت نقش مھمی ایفا می 
نمود. در این رابطھ تعصبات مذھبی و اقتدار پادشاھان نقش مھمی ایفا می کرد. 

پادشاھان معتصب و ضعیف دست علمای شیعھ را در امور کشور و اذیت و آزار اقلیت 
ھا باز می گذاشتند، توھین بھ خلفای سھ گانھ و سنی کشی ابعاد تازه ای می یافت.. برای 

نمونھ شاه طھماسب کھ بھ زاھدی خرافھ پرست و بھ وسواس دچارشده بود، زاھد ترین 
پادشاه صفوی نام گرفت. فرنگیان را نیز کافر و نجس خواند. وی چنانچھ پیش ازین ھم 12پادشاه 

اشاره شد، محقق ّکّر کی را " نایب امام زمان " نامید و بوی گفت " تو بھ سلطنت از من 
سزاوارتری ....من از جملھ عمال تو می شوم کھ بھ اوامر و نواھی تو عمل می کنم. 

با پشتٌبانی شاه ممام معنوی و سٌاسی خود را به حدی رساند که کلٌه "  محمك ّکّرکی 13"

 وی با 14. "امور مملکتی را در دست گرفت و حتی شاه طھماسب را ناٌب خود شمرد

مخالفت با حکم مجتھدٌن که حافظان شرع " دست خط خود در باره ّکّرکی نوشته است 

 شاه طھماسب به 15 ".در ٌک حد است" شرک " حضرت سٌد المرسلٌن هستند، با 

شاه .   را نٌز تعٌٌن کند16"خراج و تدبٌر در امور رعٌت " ّکّرکی حتی اجازه داد 

سلطان حسٌن نٌز که پادشاه ضعٌفی بود به بالر مجلسی پروبال زٌاد داد و اٌن فمٌه 

اللٌت ستٌزی رشد بی سابمه . متعصب و سخت گٌر را بر کلٌه امور کشور حاکم ساخت

9
- Moojan Momen, An Introducton to Shi'i Islam, The History and Doctrines of

Twelver Shi'ism, Yale University Press, New Haven and London, 1985, P. 194 
10

حسن انصاری، درآمدی بر نمش علما در دولتھای عثمانی و صفوی،  - 

http://ansari.kateban.com/post/873 
11

رسول جعفرٌان، مذهب شٌعه در دوره صفوی چگونه رسمٌت ٌافت؟ تارنمای خبر آنلٌن،  - 

https://www.khabaronline.ir/detail/254486/culture/religion  
12

 ۱۳۵. ، ص۱۳۸۳دکتر رضا نٌازمند، ِشعه چه می گوٌد و چه می خواهد؟ حکاٌت للم نوٌن،  - 
13

 ۱۴۷. ص. همان - 
14

 ۱۴۶. ص. همان - 
15

 ۱۴۷. ص. همان -  
16

 ۱۷۰. همان، ص- 
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 به اللٌت ها دستور داده شد 17.دو خام خام ٌھودی با توطئه علما بمتل رسٌدند. ای ٌافت

 بدن خٌس آنھا ی شٌعهدر روزهای بارانی از خانه خارج نشوند زٌرا به باور علما

.  هزار صوفی به تشٌع گروٌدند۷۰گفته شده که با فشار بالر مجلسی حدود . نجس است

عبادت گاه های زرتشتٌان خراب شد و آنھا ناچار شدند اٌن بناها را به کرمان منتمل 

و چنانچه پٌش ازٌن گفته شد سنی کشی در هرات ولندهار چنان باال گرفت که . کنند

. افؽانھا دست به شورش زدند و در نھاٌت پاٌتخت صفوٌه را فتح کردند

در برابر در زمان شاه عباس کھ پادشاھی مقتدر بود قدرت علما کاھش یافت. پیش ازین 
ناضر ) "صدر" شاه عباس ممام . 18دستورات دربار بدون بازبٌبی علما لابل اجرا نبود

وی احترام وٌژه ای برای مسٌحٌان بوٌژه .  را خود به عھده گرفت(بر امور دٌنی

. ارامنه لاٌل بود و شھر جلفا در اصفھان را برای سکونت آنان ساخت

پس از شاه عباس، موجب لدرت گرفتن دوباره دٌن  ، ضعؾ زٌاد شاه سلطان حسٌن

 لرابه شراب گرجی و شٌراز در لصر سلطنتی بخواست مجلسی و دستور ۶۰۰. شد

علما کامال بر امور سٌاسی و مملکتی مسلط شدند و . " شاه سلطان حسٌن شکسته شد

گفتند جای امام ؼاٌب باٌد توسط ٌک مجتھد گرفته شود و وظٌفه شاه حماٌت از مذهب 

 در اٌن زمان مالباشی 19."است، شاه باٌد وظاٌؾ خود را تحت نظر مجتھد انجام دهد

که ممامی باالتر از صدر داشت، لدرتی باالتر از دولتٌان بدست  (ٌعنی معلم شاه)

20.آورد

 گذشته فمه شٌعه مبنای لضاوت لرار گرفت و دادگاه ها به در دوره صفوٌان برخالؾ

معموال امور طالق و . دو بخش شرعی و عرفی با وظاٌؾ گوناگون تمسٌم شده بودند

و حکام عرؾ . ازدواج و تنظٌم اسناد و معامالت نزد دادگاه های شرعی انجام می شد

که از مامورٌن دولتی بودند به امور سٌاسی و اؼتشاش و اختالل نظم و جراٌم بزرگ 

به " صدر خاصه " بر امور دادگاهھای عرفی و " دٌوان بٌگی . " رسٌدگی می نمودند

اما بتدرٌج اختٌارات دٌوان بٌگی گسترش . امور دادگاه های شرعی رسٌدگی می کرد

21.گذارده شداٌن نھاد ٌافت و نظارت و رسٌدگی نھاٌی به عھده 

وٌژگی دٌگر دوره صفوٌان گسترش اولاؾ بود که متصدی آن با نظر صدر تعٌٌن می 

بخشی از درآمد مولوفات به پرداخت . شد و اختٌار درآمد مولوفات را به دست داشت

17
 ۱۵۵. همان، ص - 

18
 ۱۵۲. ص. همان - 

19
 همان - 

20
 ۱۵۶. همان، ص - 

21
 ۱۳۹۳ شھرٌور ۲۹تارنمای آفتاب، شکنجه های وحشٌانه عصر صفوی ،  - 



36 

 فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

دستمزد متولی ھا پرداخت می شد. در آمد حاصل ازموقوفات باید ساالنھ صد ھزار 
تومان می شد کھ مبلغ زیادی بود و در برابر پادشاه بھ آن رسیدگی می شد. در سال 

۹۸۵ش شاه عباس کلیھ زمین ھای متعلق بھ خود و ھمچنین بناھای گوناگون در اصفھان 

و اطراف آن را وقف دوازده امام، حضرت دمحم (ص) و حضرت فاطمھ (س) کرد. او 
ھمچنین تولیت این موقوفات را بر عھده گرفت و حاکم قدرت معنوی و اجرایی 

 در عٌن حال شاه عباس در کاهش نفوذ نھاد دٌن و تسلط بر ان کامٌاب 22.کشور شد

. گردٌد

ظاهرا در دوره صفوی از اللٌت های مذهبی مالٌات سرانه به عنوان مالٌات درٌافت 

طور کلی جداٌی دٌن از دولت  ب23.می شد که به ٌک مثمال طال در سال بالػ می گردٌد

در زمان پادشاهان ممتدر به سود عرؾ و در زمان پادشاهان متعصب و ضعٌؾ به 

سود دٌن می چربٌد 

مجموعه تارٌخی مٌدان نمش جھان در اصفھان نماد در هم تنٌدگی دٌن و دولت در اٌن 

ساخته  (دولت خانه)در حالی که در ضلع ؼربی اٌن مٌدان کاخ عالی لاپو. دوره است

و شٌخ لطؾ هللا لرار  (مسجد امام)شده است در دو ضلع دٌگر آن مسجد جامع عباسی 

نماشی های ؼٌر دٌنی و . گرفته اند که از شاهکارهای معماری اسالمی به شمار می آٌد

زٌبای درون کاخ های عالی لاپو و چھل ستون نماٌانگر دؼدؼه های عرفی پادشاهان 

صفوی بوٌژه شاه عباس و جانشٌن وی است که بجز هنرمند معروؾ رضا عباسی، 

. نماشان خارجی نٌز در خلك آنان مشارکت داشته اند

استمرار تشٌع و مشارکت علما در امور حکومت به دخالت آنان در امور التصادی نٌز 

در اٌندوره چنانچه گفته شد، شاهد گسترش زمٌنھای ولفی می باشٌم که ٌکی . کشٌده شد

مالکٌن برای جلوگٌری از . از دالٌل آن ناامنی نسبی مالکٌت زمٌن در اٌن دوره بود

مصادره زمٌن هاٌشان از سوی حکام محلی و عمال سلطنت، اٌن مالکٌت ها را ولؾ 

، مجتھدان (Encyclopedia of Islam )به نوشته داٌره المعارؾ اسالم. می کردند

و سٌد ها که بخشی از درآمد مولوفات را درٌافت می کردند بتدرٌج مالکٌت آنھا را در 

24دست گرفتند و بتدرٌج گروه تازه ای از زمٌنداران شکل گرفت

باری شاه اسماعٌل توانست با مشارکت لزلباشان و علوی های ستمدٌده آناتولی و رانده 

شده از دولت عثمانی ارتش نٌرومندی تشکٌل دهد و برای شٌعه کردن کشور به سنی 

22
- 

23
-

 نفیسھ مرتضوی، نقش مقام صدارت اوقاف در حکومت صفویھ، تارنمای راسخون  
حسن فرازمند، باج و خراج قدیم و مالیھ جدید، تارنمای دنیای اقتصاد 

24
- Emergence of a clerical arisocracy, FAM People.com,
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ن وی نابردبارترٌن حاکم شٌعه پس از سموط اسماعٌلٌا. ستٌزی و سنی کشی روی آورد

 ازٌنروی رواج تشٌع که با مماومت روبرو شده بود با اعمال زور و خشونت و 25.بود

در اٌن فرآٌند هزاران اٌرانی سنی کشته و ٌا به کشورهای . کشتار اهل تسنن همراه شد

شاه اسماعٌل در شٌراز روحانٌون سنی را که از دشنام دادن به . سنی نشٌن پناه بردند

اٌن حکم . خودداری کرده بودند، به لتل رساند (ابوبکر، عمر و عثمان )خلفای سه گانه 

وی در . نٌز اجرا شد (ازبک)در مورد سنٌان شکست خورده در نبرد با شٌبک خان 

فرآٌند دگرگونی مذهب کشور، دانشمندان و فضالی سنی را نٌز که حاضر نبودند 

در اٌن مورد می توان از لاضی نوراله . باورهاٌشان را تؽٌٌر دهند کشتار کرد
در زمان وی پیوستن بھ 26 شوشتری، شیخ االسالم ھراتی و قاضی میبدی نام برد.  

تشیع اجباری شد. بدستور وی مساجد سنی تخریب گردید. از امکانات مالی دولت برای 
گسترش زیارتگاه ھای شیعھ بھره گرفتھ شد. توھین بھ خلفای سنی را اجباری کرد. 

ھرچند سنی ستیزی و دخالت علمای شیعھ در امور حکومت در زمان شاه اسماعیل دوم 
کاھش یافت اما اذیت و آزار اھل تسنن بویژه در غرب کشور در زمان شاه عباس اول 
، نفرت پادشاه از دولت عثمانی بود. وی اھل سنت  نیز ادامھ یافت. علت این نابردباریٴ

را با زور ناچار می کرد شیعھ دوازده امامی را بپذیرند. تغییر مذھب اکثریت سنی ھای 
میالدی بدارازا کشید.  ایرانی بمدت یک سده تا اوایل سده ھفده 

بھره گیری ابزاری از مذھب تشیع برای گسترش کنترل بر سرزمینھای کشور و پیکار 
با رقبای خارجی با ناکامی ھایی روبرو شد. گرچھ این رویکرد ھویت متمایزی بھ 

ایرانیان بخشید و بھ باز پس گیری و تثبیت قدرت در سرزمینھای کشور یاری رساند اما 
رویارویی و کشمکش میان سنی ھا و شیعیان را در سده ھا پس از آن در پی داشت. 

حتی رقابت و دشمنی متقابل بین جمھوری اسالمی و برخی از کشورھای عربی را نیز 
نمی توان بی تأثیر از رفتار فرقھ گرایانھ پادشاھان صفوی و فقھا مورد ارزیابی قرار 
داد. شیعھ شدن ایران بھ انزوای کشور نیز بیانجامید کھ در محاصره کشورھای سنی 

مذھب درآمده بود.  

25
- ibid

26
 وٌکٌپٌدٌا، رسمی شدن تشٌع در اٌران توسط صفوٌان،- 
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نادرشاه یکی از برجستھ ترین فرماندھان نظامی و مشھورترین پادشاھان ایران است کھ 
توانست نھ تنھا کشور را از ھم پاشیدگی نجات دھد بلکھ ھمسایگان سرسخت ایران از 

جملھ افغان ھا، ازبک ھا و عثمانی ھا را از سرزمین ھای پشین کشور بیرون راند. 
ھا و استعداد بی نظیر نظامی اش " آخرین  اروپاییان نادر را بخاطر پیروزی 

جھانگشای شرق "، " ناپلئون ایران " و " اسکندردوم " نامیده اند کھ واکاوی جزئیات 
ھا و رسیدن وی بقدرت از دایره این نوشتھ خارج است.  پیروزی 

آنچھ کھ نادر را از دیگر پادشاھان و حکمرانان دوران قرون وسطی ایران متمایز می 
سازد نھ تنھا شھرت نظامی اش بلکھ ھوشمندی و مصلحت اندیشی سیاسی اوست کھ 
کوشید با تشخیص موانع ھمزیستی دولت ھای ایران با ھمسایگانش در جھت رفع این 

موانع گام بردارد. نادر شکاف ھای فرقھ ای و مذھبی ایرانیان با ھمسانگانش را 
بزرگترین مانع در راه ھمزیستی میان آنان سنجید کھ با روی کار آمدن صفویان و 

راھبرد ھای مذھبی شان آغاز گردیده بود. ھمانطور کھ پیش از این گفتھ شد شاه 
اسماعیل اول ھمگام با برسمیت شناختن مذھب تشیع بھ عنوان مذھب رسمی کشور 
رویکرد سنی ستیزانھ ای را در پیش گرفت. سیاست ھای فرقھ گرایانھ این پادشاه و 

رویکرد مذھبی کم و بیش مشابھ برخی دیگر از پادشاھان صفوی واکنش اھل سنت را 
در پی داشت بطوری کھ شیعان از سوی سالطین عثمانی کھ خود را خلیفھ مسلمین می 
دانستند، مرتد و کافر شناختند. شکاف فرقھ ای بین ایران و ھمسایگان سنی اش یکی از 
دالیل مھمی بود کھ جنگ و خونریزی را برای دو سده بھ این منطقھ تحمیل کرد. الک 

ھارت (Lockhart) باور دارد کھ رویکرد مذھبی نادر با دولت ھای صفوی تفاوت 



39 

 فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

ماھوی داشت. صفویان اھداف ملی داشتند و با بھره گیری از مذھب شیعھ از جملھ 
میان قبایل گوناگون ایران اتحاد و اتفاق ایجاد کردند. اما نادر دارای تمایالت بین الملی 

بود و " پیوستھ آرزو داشت کھ خاک ایران را حتی المقدور توسعھ دھد و از حدود 
امپراتوری صفوی تجاوز کند و رویای فرمانروایی در جھان اسالم متحدی را لباس 

1. "حمٌمت پوشد

پس از پٌروزی های مھم نظامی اش، در  ( مٌالدی۱۷۳۶)خ ۱۱۳۵نادر در سال 

مراسم تاجگذاری که با اسلوب لورولتای مؽوالن برگزار شده بود با حاضران در باره 

اٌن تجمع برخالؾ لورولتای مؽول که تنھا اعضای اٌل حاکم . مسائل روز گفتگو کرد

، بزرگان و حکام والٌات و ی دٌنیرا در برمی گرفت شامل نماٌندگان اعٌان، علما

حتی کشٌشی بنماٌندگی از سوی  (Tucker)بنوشته تَِکر . الشار گوناگون مردم می شد

  نادر ابتدا با برشمردن دست 2.ارمنٌان در برگزاری نشست مؽان مشارکت فعال داشت

آوردهای نظامی اش در پس گرفتن سرزمٌنھای از دست رفته کشور خواستار کناره 

 سپس 3.روبرو گردٌد (شاٌد از روی ترس)گٌری از لدرت شد که با مخالفت حاضرٌن 

دو رواٌت متفاوت در باره . شراٌط خوٌش را برای پذٌرش پادشاهی اعالم کرد

جٌمز فرٌزر شراٌط وی را سه گانه خوانده چنٌن بٌان . درخواست هاٌش ارائه شده است

:  می کند

 هواخواهی  ثانٌا هٌچکس به.من همٌشه موروثی باشد ی اوال سلطنت در خانواده" 

سلطنت قدیم یا منسوبان او بھ ھیچ بھانھ شمشیر نکشد، سھل است  یک کلمھ کھ 
 آن به لتل برسد و اموال او شورش در آن باشد به زبان نٌاورد و اگر بکند به مجازاتشایبھ 

ها که   مذهبی ما بٌن اٌران و همساٌه ثالثا چون همٌشه از اختالؾ طرٌمه. ضبط شود

عثمانی و هندوستانی و ترکمان باشند اؼتشاش و صدمات زٌاد برخاسته است، مٌل دارم 

معدودی از علمای شیعھ و سنی  جمع شوند،طریقھ متحده قرار داده، رفع اختالف نمایند 
 چون فمراتی که اسباب اختالؾ شٌعه و سنی شده است اهمٌتی ندارند به اعتماد منو 

4. " فٌما بٌن به سھولت مٌتوان داد لراری

بٌان  (وزٌر تذکره نوٌس نادر)در رواٌت دوم که تَِکر به نمل از نوشته های استرآبادی 

داشته است و مخاطب وی دولت عثمانی است از ٌک آٌٌن پٌشنھادی برای آشتی دادن 

: نام برده شده است" مذهب جعفری " دو فرله شٌعه و سنی بنام 

1
 ۰ ، ص۱۳۳۱ابن سینا،  الک ھارت، نادرشاه، ترجمھ مشفق ھمدانی، تھران، کتابفروشی۳۵ -

2

 Ernest S. Tucker, Nadir Shah's Quest for Legitimacy in Post-Safavid Iran, 
(University Press of Florida, 2006), p. 38

3
- 

4
-

 برخی از ناظران این اقدام نادر را مانور سیاسی وی علیھ بازماندگان خاندان صفوی خوانده اند. 
جیمز فریزر، تاریخ نادر شاه، ترجمھ ناصرالملک، ص.۱۷۶-۱۷۷
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. شناساٌی مذهب جعفری به عنوان رکن پنجم مذهب سنی- ۱

اختصاص محلی در کعبه برای برگزاری آداب نٌاٌش مذهب جعفری در کنار مکان - ۲

. برگذاری مراسم چھار رکن دٌگر مذهب سنی

۳- برسمیت شناختن حق نادر در تعیین یک رئیس ایرانی برای برگزاری مراسم حج 
از سوی عثمانی ھا. 

. مبادله سفٌر مٌان دولت عثمانی و نادر شاه- ۴

مبادله گروگان های جنگی مٌان دولت اٌران و عثمانی و ممنوع کردن خرٌد و - ۵

. فروش آنھا

نادر پس از بٌان شروط خوٌش تؤکٌد کرد که در ازاء برآورده شدن خواسته هاٌش 

5.و موارد مشابه را در اٌران ممنوع خواهد کرد (سب و رفض)دشنام به سه خلٌفه اول 

کاهش تنش مٌان اٌران و همساٌگان هدؾ اصلی اصالحات دٌنی نادر را تشکٌل می داد 

بدٌن . که در دو رواٌت باال و در نوشته های دٌگر پژوهشگران بدان اشاره شده است

از سوی علمای شٌعه اٌران و دولت  (بنام امام ششم شٌعٌان )منظور باٌد مذهب جعفری 

افزون برٌن در نظر بود به بھره گٌری صفوٌان از مذهب . سنی عثمانی پذٌرفته می شد

. به عنوان منبع مشروعٌت حاکمان و بازگشت احتمالی شان به لدرت خاتمه داده شود

نادر همچنٌن در نظر داشت با لبوالندن مذهب جعفری به عثمانی ها بعنوان رکن پنجم 

اسالم، راه زٌارت مکه و مدٌنه برای اٌرانٌان را که تحت تصرؾ عثمانٌان بود، امکان 

در ضمن باٌد در نظر داشت که بسٌاری از سربازان لشگر نادر را افؽانھا . پذٌر سازد

و ازبک های سنی مذهب تشکٌل می دادند که در کنار شٌعٌان در جنگھای نادر علٌه 

دولت های خارجی شرکت داشتند و طرح مذهبی تازه می توانست آنان را خشنود 

 و همزٌستی مردمان سرزمٌن های گوناگون را در للمرو نادر امکان پذٌر 6سازد

. گرداند

نادر در ممدمه پٌشنھاد مذهبی اش از ممامات اٌرانی خواست که از تالش های وی 

زٌرا سلطان خادم حرمٌن شرفٌن   برای اٌجاد صلح مٌان اٌران و عثمانی پشتٌبانی کنند

وی ابراز امٌدواری کرد که کوشش هاٌش اختالؾ های صوری مٌان علمای . است

در اٌن رابطه بالفاصله پس از تجمع مؽان طی فرمانی که . مسلمان را برطرؾ سازد

5
- Ernest S. Tucker، p. 39

6 - David Morgan, Medieval Persia 1040-1797, (Longman Group UK Limited,

1988), p. 145 
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 نادر اما در 7.برای علمای اصفھان فرستاد دشنام دادن به خلفای سه گانه را ممنوع کرد

نامه ای که برای سلطان عثمانی فرستاد، راهبردهای مذهبی صفوٌان را مورد انتماد 

وی سٌاست های مذهبی شاه اسماعٌل را . لرار داد که مورد منالشه بٌن دو کشور بود

کلماتش ... پس از روی کار آمدن شاه اسماعٌل: " منبع فساد نامٌد و در نامه اش نوشت

آکنده از تعصب و تندروی شده بود که سبب بی اعتمادی و ستٌزه جوٌی متمابل بٌن 

 روٌکرد نادر در بٌان اصالحات مذهبی اش در برابر 8. "گروه های مسلمان شد

وی تالش می کرد علما و پٌروان تشٌع در . مخاطبٌن داخلی و خارجی متفاوت بود

اٌران را لانع کند که هدؾ وی تنھا انتماد از روٌکردهای سنی ستٌزی در کشور است و 

اما در نامه اش به عثمانی ها اٌران را اصوال سنی مذهب به . نه مخالفت با مذهب تشٌع

9.شمار می آورد که با سٌاست های صفوٌان به فساد کشانده شده است

در اٌران علمای شٌعه به . طرح مذهبی نادر برای آشتی دادن تشٌع و تسنن بختی نٌافت

اٌن طرح روی خوش نشان ندادند بوٌژه آنکه مخالفت آشکار با آن می توانست به لٌمت 

مذهب " بطورنمونه هنگامی که نادر از علما خواست پٌشنھاد . جانشان تمام شود

عرض کرد، که در باب امور  " (صدروالصدور)را بپذٌرند رئٌس علما " جعفری 

مذهب، راهنمای ما احکام خدا و احادٌث پٌؽمبر است، سالطٌن نباٌد تؽٌٌر و تجدٌدی 

در آن بکنند، لھذا از اعلحضرت ملوکانه استدعا می کنم، که آؼاز سلطنت را به 

. برانداختن مذهبی که برلرار است نفرماٌند، اٌن الدام ٌمٌناً نتاٌج خطرناک خواهد داشت

فوراً حکم کرد صدر را خفه کردند که مردم متابعت اٌن اظھار  [نادر]تھماسب للی خان 

.او را ننماٌند
10

 علمای شٌعه تحت فرمانش با برخی  یکوشٌد با مواجھهدر عٌن حال 

ها   توافك مٌان آنھا پدٌد آورد که علی االصول از دامنه اختالؾ نوعی از علمای عثمانی،

. حالت دشمنی و خصومتی را که در مٌانه وجود داشت،تخفٌؾ دهد بکاهد و آن

سلطان عثمانی نٌز از پذٌرش پشنھاد نادر سرباز زد زٌرا اٌن پٌشنھاد را مؽاٌر با لانون 

 در طی مذاکرات فرستادگان نادر 11.تراتژٌک دولت عثمانی خواندساسالم و منافع ا

حتی کوشٌدند طرح مذهبی نادر را بازگشت به دوران پٌشا صفوی جلوه دهند با اٌن 

اما سرانجام عثمانٌھا شعٌان را به عنوان . وجود مورد پذٌرش عثمانی ها والع نشد

7
- ibid P. 40

8
- ibid

9
- ibid

10
 ۸۲-۸۱جٌمز فرٌزر، ص - 

11
- Ernest S. Tucker, p. 47
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  پذٌرفتند که اٌرانٌان بتوانند برای انجام مراسم حج به مکه شناختند ومسلمان برسمٌت 

12.سفر کنند

رویکرد مذهبی نادر و جدایی دین از دولت 

اقدامات نادر برای آشتی دادن تشیع و تسنن پی آمدھای مھمی در عرفی تر شدن دولت 
نادر داشت. پیش از ھرچیز قطع پیوند دولت و مذھب کھ در دوره صفویان برقرار شده 
بود سلطنت نادر را بھ دولتی غیر دینی تبدیل کرد و بھ نفوذ فقھا در اداره کشور خاتمھ 

بخشید. افزون برین نادر با تشکیل تجمع مغان تالش کرد مشروعیت خویش را از سوی 
شرکت کنندگان بدست آورد ھرچند برخی از پژوھشگران آنرا یک مانور سیاسی بھ 

شمار آورده اند. تالش برای برقراری مذھب جعفری، قطع درآمد علمای شیعھ از 
موقوفات، تعطیلی دادگاه ھای شرع و سپردن مسئولیت آنان بھ دادگاه ھای 

، ممنوع کردن مراسم عزاداری شٌعٌان و به دار کشٌدن شٌخ االسالم 13های عرؾ

اصفھان، جملگی سبب دوری علمای شٌعه از دولت شد و بسٌاری از آنان به هندوستان 

در مٌان پژوهشگران بر سر گراٌش مذهبی نادر . و عتبات در عراق مھاجرت کردند

برخی وی را شٌعه، برخی دٌگر سنی و عده ای اورا بی . اختالؾ نظر وجود دارد

دکتر فرانسوی اش باور داشت که تشخٌص مذهب . تفاوت نسبت به مذهب دانسته اند

بھرحال سنی بودن وی  14.وی دشوار بود و عده ای باور داشتد که نادر المذهب بود

در  .جای تردٌد است چرا که اگر چنٌن بود به اٌجاد مذهب تازه ای کمر نمی بست

مجموع می توان دولت نادر را سکوالر از نوع استبدادی اش سنجٌد که در برابر 

 .مذاهب بی طرؾ بود

ابتکار دٌگر نادر برای بدست آوردن مشروعٌت ؼٌر دٌنی، تؤکٌد بر نزدٌکی رٌشه های 

" نوآوری ها از سنت " لومٌت وی با دولت های بزرگ همساٌه بود که تَِکر آنرا 

(Inventions of tradition) در اٌن رابطه وی از راه فرستادگانش به . نامٌده است

در بار سلطان درخواست کرد مشروعٌت اش به عنوان حاکم اٌران برسمٌت شناخته 

نادر با اٌن درخواست کوشٌد که "  شود چرا که به اٌل جاللی ترکمن تعلك داشت

نزدٌکی پٌشٌنه اش را با عثمانی ها، مؽول ها، حاکمان آسٌای مرکزی و ازبک ها 

بدٌن ترتٌب می کوشٌد با برداشت تازه ای از سنت، جامعه . گوشزد کند

12
- Wikipedia, Nader Shah

13
 ۱۷۱، ص ۱۳۸۳دکتر سٌد رضا نٌازمند، شٌعه چه می گوٌد و چه می خواهد، حکاٌت للم نوٌن،  - 

14
- Wikipedia, Nader Shah
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(community)  خٌالی تازه ای از مسلمانان تشکٌل دهد که در آن بر وٌژگی های

15. "فرهنگی و لومٌتی مشترک مٌان عثمانٌھا، مؽول ها و خودش تؤکٌد می شد

 )در حالی که با اللٌت های دٌنی . نادر شخصٌتی دوگانه و روانی پٌچٌده داشت

با بردباری و مھربانی برخورد می کرد ، می کوشٌد موانع  (مسٌحٌان و ٌھودٌان

همزٌستی مٌان مسلمانان را از راه مذاکره با عثمانی ها و انجام اصالحات دٌنی در 

داخل برطرؾ سازد و شگفت اورتر آنکه با وجود پٌروزی های نظامی اش بر عثمانی 

ها در پی آن بود که از سوی سلطان برسمٌت شناخته شود، اما  روٌکرد وی در ارتباط 

وی . " با الشار مختلؾ کشور و اطرافٌانش آکنده از سنگدلی و خشونت بی اندازه بود

مالٌات های سنگٌنی بر زمٌن . نگران رفاه حال مردم سرزمٌنھای تحت فرمانش نبود

تمام لدرت را . بست وهرکس از پرداخت خودداری می کرد به اعدام محکوم می شد

. در دست های خود متمرکز ساخت و کارآٌی دٌوان ساالری سنتی اٌرانی را کاهش داد

وی بٌشتر و بٌشتر . در سال های پاٌانی پادشاهی اش مخالفت ها و ناآرامی ها آؼاز شد

در دوران پادشاهی اش شورش های بسٌاری صورت گرفت که  16."دل سنگتر گردٌد

 وی که به بٌماری 17. ساخته شدکله منارهبا خشونت بسٌار سرکوب و به تملٌد از تٌمور 

روانی بدگمانی دچار شده بود حتی پسرش رضا للی مٌرزا را کور کرد و سرانجام 

. بدست سردارانش به لتل رسٌد

در باب پٌچٌدگی روانی نادر کافی است که به ارزٌابی دکتر فإاد صابران اشاره کنٌم 

وی در حالی که . که تز دانشگاهی اش را در باره بٌماری روانی نادرشاه نوشته است

و " سوءظن هنجاری " ، "سرگشتگی و پرٌشانی " بٌماری نادر را از نوع مالٌخولٌاٌی، 

وی . وی نسبت به زنان را می ستاٌد" حرمت آمٌز " می سنجد نگاه  "وحشت تعمٌب " 

پس از چند پٌروزی در لفماز ٌا آذرباٌجان به زنان اٌرانی که با ترکان  "می نوٌسد نادر 

ازدواج کرده بودند، حك انتخاب داد که با فرزندانشان در اٌران بمانند ٌا با همسران 

 که در  فاجعه باردر موردی دٌگر با وجود لتل عام هاٌی. خود به للمرو عثمانی بروند

18. "هند انجام داد، اجازه نداد که لشکرٌان او زنان هندی را به بردگی ببرند

15
 Becker, p.10 

16
- David Morgan, p. 154

17
- Wikipedia, Nader Shah

18
 لدرت، تارنمای دوٌچه وله جنون "چنگال در پادشاهی نادرشاه،مصاحبه با دکتر فإاد صابری،  - 
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 پنجمفصل 

دین و دولت دو رقیب در دوره قاجار 

پس از دو سده حکومت صفوٌان که در بسٌاری از مماطع آن مذهب شٌعه به شعبه ای 

از دولت تبدٌل شده بود، روی کار آمدن افؽانھای سنی مذهب در بخش های مھمی از 

 و مھربان با اهل تسنن نادر شاه سبب تضِعؾ فمھای شٌعه سکوالرکشور و دولت ممتدر 

. اما با روی کارآمدن کرٌم خان زند، شٌعه دوازده امامی دوباره استمرار ٌافت. گردٌد

 وی شٌخ 1.نماد اٌن الدام نام گذاری دوازده محله شٌراز بنام دوازده امام شٌعان بود

 برؼم رفتار محبت 2.االسالم شٌراز را منصوب کرد و محاکم شرع را مجددا گشود

آمٌز کرٌم خان با مذهب تشٌع، پٌوند دٌن و دولت که در زمان صفوٌان به اوج خود 

رسٌده بود در دوران زندٌان ترمٌم نشد و فاصله اٌجاد شده مٌان فمھا و دولت حفظ 

دستگاه لضاٌی و نظام مالٌاتی کشور نسبتا عادالنه بود و حکم اعدام بندرت  3.گردٌد

پس از استمرار جمھوری اسالمی، تنھا نام بنٌان گذار اٌن سلسله از مکان . اجرا می شد

4.های عمومی حذؾ نشد

در دوره لاجار در رابطه دٌن و دولت و مٌزان نفوذ هرٌک از اٌن بازٌگران در صحنه 

لدرت گرفتن . سٌاسی و اجتماعی اٌران دگرگونی های شاٌان توجھی صورت گرفت

ٌکم پٌروزی پٌروان نظرٌه دخالت فمھا در . فمھا در اٌندوره نتٌجه چند فراٌند وٌژه بود

امور اجتماعی، سٌاسی و مخالفت با حکومت های ؼٌردٌنی در زمان ؼٌبت امام 

1
- David Morgan, Medieval Persia 1040-1797, (Longman London and New York,

1988), P. 157 
2

 ۱۶۲، ص ۱۳۸۳حکاٌت للم نوٌن، . دکتر سٌد رضا نٌازمند، شٌعه چه می گوٌد و چه می خواهد - 
3

- ibid. P. 158
4

- ibid
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دوازدھم بود کھ با تفوق ایده ھای دینی اصولیون بر اخباریون بھ تحقق رسید. این پدیده 
برخی از فقھا را در دخالت بیشتر در امور کشور و مخالفت با پادشاھان " غاصب 

ترغیب کرد. دوم رویکرد دینی پادشاھان قاجار بود کھ حد و مرز دخالت فقھا در امور 
جاری را گسترش و یا کاھش می داد. سوم درگیری ھای نظامی دولت ایران با روسیھ 
بود کھ دولت ھای وقت قاجار را نیازمند فتواھای فقھا برای بسیج توده ھا و مشروعیت 
بخشیدن بھ این درگیری ھا می کرد. و سرانجام ورود استعمارگران روس و انگلیس در 
غالب فعالیت ھای اقتصادی بھ کشور بود کھ گستره تازه ای را برای مخالفت علما آماده 

ساخت و بھ تثبیت قدرت علما در زمان ناصرالدین شاه انجامید. 

پیروزی گفتمان دخالت گرایی بر انزوا طلبی فقها - ۱

از دوره صفوٌه شاهد اختالؾ گفتمانی مٌان علمای شٌعه می باشٌم که به سه فرله 

به باور هواداران اصولی، فرله . اخبارٌون و اصولٌون و صوفی ها تمسٌم می شدند

" فوائد المدنٌه " با انتشار کتاب  (در دوره صفوٌان ) خ ۱۰۰۰اخبارٌون در سال  

نوشته ی وحٌد استرآبادی پا گرفت اما ظاهرا دٌدگاه های اٌن گروه از اواٌل پاگرفتن 

شٌعه دوازده امامی وجود داشته است و کشمکش ها مٌان دوگروه زمانی باال گرفت که 

 اٌن گروه از جمله در باره نحوه فھم احکام فمھی با 5.مجتھدٌن مولعٌت برتری ٌافتند

 )ٌعنی کتاب، سنت، اجماع و عمل " ادله اربعه " اصولٌون اختالؾ نظر داشتند و از 

که اصولٌون بر آنھا تآکٌد می کردند تنھا مراجعه به سنت  (منابع درٌافت احکام فمھی

 البته بنا به رواٌتی دٌگر اخبارٌون بٌشتر با فھم عملی 6.را جاٌز می شمردند (اخبار)

 اما اختالؾ مھم آنھا 7.اصولٌون که اجتھاد برپاٌه آن بنا شده بود مخالفت می کرده اند

که مربوط به اٌن نوشته می گردد در باره اجتھاد و دخالت فمھا در مسائل اجتماعی و 

اخبارٌون منکر نمش مجتھد بودند که استنباط احکام را برعھده می گرفت . سٌاسی بود

 افزون برٌن فرله 8.و در برابر، همه مومنان را مملد امامان بشمار می آوردند

مخالؾ بود و فمھا را نٌز در مداخله در امور " ناٌب امام زمان " اخبارٌون با مفھوم 

از . دولت های شٌعه بازمٌداشت و بر لزوم انزواطلبی سٌاسی آنان پافشاری می کرد

به . رد گردٌدی دٌنی طاٌنروی شگفت اور نٌست که روٌکرد اخباری از سوی علما

باور پژوهشگران شٌعه، اوج تسلط اٌن گفتمان در فاصله زمانی بٌن اواخر دوره 

صفوی و لاجار بود که درکنار محدودٌت های برلرار شده از سوی دولت های ولت 

5
 -- Moojan Momen, An Introducton to Shi'i Islam, The History and Doctrines of 

Twelver Shi'ism, (Yale University Press, New Haven and London, 1985), P. 117
6

 ۱۶۲، ص ۱۳۸۳حکاٌت للم نوٌن، . دکتر سٌد رضا نٌازمند، شٌعه چه می گوٌد و چه می خواهد - 
7

- Moojan Momen, P. 222
8

، سامانه مشروطه تا مؽول دوران از فمٌه والٌت اجتماعً ابعاد تكاملً سٌر نرگسی، رمضان رضا- 

 ۱۳۸۹تابستان . نشرٌات، موسسه آموزسی و پژوهشی امام خمٌنی
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در . علٌه فمھای شٌعه، به انزوای آنان و دوری شان از امور کشورداری ٌاری رساند

. اٌن مدت فمھا بٌشتر رواٌتگر احادٌث بودند و بسٌاری از آنھا به عتبات مھاجرت کردند

فمٌه مشھوری بود که  ( شمسی۱۱۶۹-۱۰۷۴)در زمان لاجار دمحم بالر وحٌد بھبھانی 

فرله اصولی را رشد و توسعه شاٌان توجھی داد و به تسلط گفتمان اخبارٌون و 

 بھبھانی وظاٌؾ مجتھدٌن 10.نامٌد وی حتی آنان را کافر 9.انزواطلبی آنان پاٌان بخشٌد

" وی و شاگردانش . از جمله امر به معروؾ و نھی از منکر را تدوٌن و اثبات کرد

 و باور سنجٌدندرا نٌز درصورتٌکه مجتھد نباشند جزو مملدٌن مجتھد " شاهان و حکام 

باٌد از ٌک مجتھد تملٌد کنند و از نظرٌات و فتاوی او تبعٌت نماٌند، " داشتند که 

 بدٌن ترتٌب با توجه به مکتب بھبھانی 11"خصوصا در امور مملکت داری و سٌاست  

کتاب های . به دستگاه اجراٌی مجتھدٌن تبدٌل می شدند" شاه و حکام " و شاگردانش، 

در اثر تالش های . اٌن فمٌه تا زمان شٌخ انصاری مورد توجه طالب لرار می گرفت

بھبھانی فرله ی اخبارٌون به رکود رسٌد و صوفی ها تحت فشارهای مضاعؾ لرار 

نظرٌه  (همچون کاشؾ الؽطاء و احمد نرالی )چندٌن فمٌه مشھور که در تدوٌن . گرفتند

دمحم  )والٌت فمٌه نمش داشته اند و ٌا در اجرای آن در دوره فتحعلی شاه پٌشمدم شدند 

بدٌن ترتٌب در زمان اٌن فمٌه گام نظری . از شاگردان بھبھانی بوده اند (بالر شفتی

 در سٌاست و امور کشورداری برداشته شد و در ی شٌعهمھمی برای دخالت علما

 بسٌاری داشت و راه را برای تکامل هایافزاٌش لدرت مجتھدٌن در زمان لاجار تآثٌر

 بھبھانی تاکٌد داشت که علما از حك اجرای احکامشان نٌز 12.مفھوم مرجع تملٌد گشود

. پٌش ازٌن علما برای اجرای احكامشان به ممامات سکوالر وابسته بودند. برخوردارند

بھبھانی عده ای مٌرؼضب اطراؾ خود داشت و احکام صادره اش را بالفاصه و در 

13. حضور خودش به اجرا می گذاشت

 ی شیعهرویکرد مذهبی شاهان قاجار و فراز و فرود قدرت علما- ۲

فتحعلی شاه که بطور چشمگٌری به باورهای دٌنی پاٌبندی نشان می داد و مشروعٌت 

 می دانست، روٌکرد متفاوتی از نوه اش دمحم ی دٌنیحکومتش را در گرو حماٌت علما

 صوفٌانه داشت و دخالت فمھا در امور کشور را برنمی یشاه اتخاذ کرد که گراٌش ها

فتحعلی شاه مساجد بسٌاری ساخت، امامزاده های زٌادی تزٌٌن کرد و به امور . تابٌد

 ی شٌعهشھر لم از پرداخت مالٌات معاؾ شد و علما. دٌنی توجه وٌژه ای نشان می داد

9
 همانجا - 

10
- Moojan Momen, p. 127

11
 ۲۰۶دکتر سٌد رضا نٌازمند، ص - 

12
- Moojan Momen, p. 128

13
- ibid. p. 128
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تشویق شدند در گوشھ و کنار مملکت بویژه تھران سکونت گزینند بترتیبی کھ وی بتواند 
بدیدار آنھا رود و فرمانبرداری اش را ابراز کند. این پادشاه برای خوش آمد علما تا 
جایی پیش رفت کھ حتی حکومتش را بھ " نیابت " از روحانیت خواند و سرسختانھ 

 ولٌعھد وی عباس مٌرزا 14.از آنان در برابر صوفٌان و دگراندٌشان پشتٌبانی می کرد

و حکام اٌاالت نٌز از همٌن الگو پٌروی می کردند و می کوشٌدند ارادتشان را نسبت 

 عباس مٌرزا پس از تسلٌم شدن تبرٌز به نٌروهای روسی در نامه 15.به علما ثابت کنند

می نوشت بر مولعٌت برتر علما چنٌن تآکٌد می " لائم ممام فراهانی " ای به وزٌرش 

هٌچگاه علمای تبرٌز از چنٌن احترام، تمکٌن، عزت و فرمانبرداری که نسبت : " کرد

 البته سرسپردگی پادشاه به فمھا با 16".به آنان روا می شود برخوردار نبودنده اند 

للدری استبداد در تنالض بود اما معموال پادشاه بواسطه نٌازش به علما وادار می شد 

  بنوشته الگار17.بندگی اش را در عمل نشان دهد و برتری متولٌان دٌن را بپذٌرد

(Algar )( پژوهشگری که در انگلستان مسلمان شد)، در اٌن دوره شٌعه گری با 

. تموٌت پاٌه های لدرت مجتھدٌن چه در امور لضاٌی و چه اجتماعی در ارتباط بود

دادگاه های شرعی با التدار بسٌار، احکام سختگٌرانه ای صادر می کردند و جمع آوری 

در اٌندوره زٌاده خواهی های علما در . کات حتی با تھدٌد و ارعاب تحمك می ٌافتز

. آؼاز با خشم مستبد روبرو می شد اما در نھاٌت مورد پذٌرش لبله عالم لرار می گرفت

البته فمھای دو فرله اخباری و اصولی نٌز می کوشٌدند برای گسترش نفوذشان علٌه 

رهبر )برای نمونه شٌخ جعفر کاشؾ الؽطاء . گروه دٌگر به دربار نزدٌک شوند

در فرصت های گوناگون به مدح و ثنای فتحعلی شاه می پرداخت و آرزو  (اصولٌون

18. "دولت او به مھدی پٌوند خورد" کرد 

 در رابطه با بالر شفتی امام جمعه ,نموبه بارز روٌکرد عمومی فتحعلٌشاه نسبت به فمھا

" در اٌن شھر در عمل  (شاگرد وحٌد بھبھانی)اٌن مجتھد . اصفھان نماٌان گردٌد

براساس نظرٌه والٌت فمٌه تشکٌل داد و بٌاری لوطٌان اش آساٌش " حکومت اسالمی 

 نفر بدستور ۱۰۰ تا ۸۰در اثر اجرای حدود اسالمی، بٌن . را از مردم سلب می کرد

 اٌن 19.وی اعدام شدند و جسد آنھا معموال در گورستان کنار خانه وی دفن می شد

وی زمٌن و ساختمان ها را بشرط . مجتھد در مدت کوتاهی ثروت باور نکردنی بھم زد

14
 ۱۳۶۸، انتشارات خاوران، چاپ دوم پارٌس ۱۸۳۴-۱۸۴۸هما ناطك، اٌران در راهٌابی فرهنگی - 

 ۳۴ص 
15

- Hamid Algar, Religion and State in Iran 1785-1905, (University of California
Press, Berkeley and Los Angeles, 1969), P. 45
16

- ibid p. 73
17

- ibid p. 46
18

 (اندٌشه سٌاسی شٌعه دوره لاجار)وٌکی فمه، اصولٌان،  - 
19

- ibid p. 61
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 دوباره آنھا را به مالکٌت خوٌش در  پس گرفتن می فروخت و در پاٌان مدت لرار داد

تنھا . پس از مدت زمان کوتاهی توانست ساختمان های بسٌاری دست و پا کند. می آورد

داراٌی های وی به شھرهای .  کاروانسرا و هزاران مؽازه بود۴۰۰در اصفھان مالک 

حکام اصفھان ناچار بودند با اٌن ..... شٌراز، بروجرد و ٌزد نٌز گسترش ٌافته بود

مجتھد ترسناک با احترام و با فرمانبرداری رفتار کنند. اگر مایل بودند با وی مالقات 
کنند می بایست بھ خانھ وی رفتھ و در انتظار می ماندند تا بھ حضور پذیرفتھ شوند. 

وی بر امور مالی اصفھان نیز تسلط داشت و حاکمان شھر معموال بھ وی بدھی 
 ۱۲۱۹مسافر روس که در سال  (de Bode) البته الگار به نمل از دو بود 20.داشتند

ش از شھر اصفھان بازدٌد کرده بود ادعا می کند که اٌن مجتھد روٌکرد روادارانه ای 

21.نسبت به اللٌت ارمنی ساکن جلفای اٌن شھر داشته است

فتحعلی شاه در برابر اٌن مجتھد روٌکرد چاپلوسانه ای داشت و در چندٌن مورد کوشٌد 

پٌش از اٌن در تشوٌك وی به زندگی در تھران ناکام . مرحمت شفتی را بخود جلب کند

زمانی که به اصفھان سفر کرد از وی درخواست کرد کاری براٌش انجام . مانده بود

شاه همچنٌن از مجتھد . مجتھد سرانجام از شاه خواست نماره خانه را تعطٌل کند. دهد

همچنٌن تمنا ... خواست با پادرمٌانی مٌان چند لبٌله به درگٌری مٌان آنان خاتمه دهد

کرد که در هزٌنه ساخت مسجدی در بؽداد او را نٌز شرٌک کند که تماضای وی رد 

دست خواهش "  به نوشته آجودانی اٌن پادشاه زمانی که با مشکالتی روبرو شد 22.شد

23 ".برات کرد" بٌست هزار تومان به شاه " پٌش او دراز کرد و سٌد شفتی 

روی کار آمدن دمحم شاه فرزند عباس مٌرزای تجدد خواه و پادشاهی که به دروٌش بودن 

وی از آؼاز جوانی با دراوٌش .  لرار نگرفتی شٌعهشھرت داشت، مورد استمبال علما

همدم بود و پٌش از آنکه حاجی مٌرزا آؼاسی بدربار وی وارد شود، مرام صوفی گری 

دمحم شاه آزاد اندٌشان را برکشٌد و مالٌان را "  بنوشته هما ناطك 24.را پذٌرفته بود

صوفٌان، که تا آن زمان واجب المتل بودند، از هر سوی سر برآوردند و بر . وانھاد

از جمله  )همچنٌن با هداٌت مٌرزا آلاسی لبور صوفٌان 25. "سرٌر لدرت نشستند

فریدالدین عطار و شیخ دمحم شبستری) مورد توجھ قرار گرفت. زیارتگاه ھای دیگری 
تعمیر و یا بازسازی شدند، در کرمان زمین ھایی وقف زیارتگاه شیخ نعمت هللا  ولی 

20
- ibid. p. 62

21
- ibid p. 61

22
- ibid p. 63

23
 ۱۰۰. ماشاء هللا آجودانی، مشروطٌت اٌرانی ص - 

24
 ۳۹. هما ناطك، اٌران در راه ٌابی فرهنگی ص - 

25
 ۳۹همان ص - 
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 مراسم مذهبی دراوٌش بی 26.گردٌد و مسئولٌت های دولتی و دربار به آنان سپرده شد

در تمام . "  در مٌان توده ها به خطر می افتادی شٌعهپرده برگزار می شد و نفوذ علما

فرزند  )للمرو حکومت دمحم شاه هٌچ مجتھدی جرآت نداشت به پٌروی از علی بھبھانی 

. به کشتن صوفٌان فتوی دهد (ارشد وحٌد بھبھانی که به صوفی ستٌزی شھرت داشت

  اُلگار باور دارد که در پی روٌکرد مذهبی تازه، پادشاه و وزٌرش نه تنھا به 27"

 بی توجه بودند بلکه مٌانجٌگری و امرونھی آنان نزد حکام ی دٌنیراهنماٌی های علما

اٌن تحول در کنار گراٌش های التدارگراٌانه . اٌاالت نٌز با ناکامی روبرو می شد

وی . دربار، کشمکش و درگٌری دو نٌروی برتر در کشور را اجتناب ناپذٌر می کرد

 ۱۲۱۳در سال . در اٌن مورد به چند نمونه اشاره می کند که دراٌنجا اورده شده است

ش زمانی که جمعٌتی به رهبری ٌک معمم برای اعتراض به گرانی نان در برابر لصر 

شاه گرد آمده بودندد وحاضر به ترک محل نگشتند شاه فرمان داد که روحانی معترض 

اعتراض های مشابه دٌگری نٌز روی داد . را دستگٌر و درمٌان جمعٌت به دار آوٌزند

28.که با روٌاروٌی دربار روبرو شد

 در ی شٌعهنمونه دٌگر مبارزه دمحم شاه با زٌاده روی، نابردباری و دخالت جوٌی علما

مال علی اخبار امام جمعه کرمان تحت لوای امر به معروؾ و نھی از . امور جاری بود

منکر زندگی مردم شھر را به مذلت کشٌده و نسبت به شٌخی ها دشمنی وٌژه ای نشان 

وی را تحت مرالبت به تھران آوردند و به مشھد تبعٌد کردند و تا پاٌان عمر . می داد

29.در آنجا ماند

آلا دمحم مھدی امام جمعه اصفھان برای شرکت در نشستی از علما علٌه دمحم شاه به تھران 

. آمده بود اعالم کرد که آب ٌھودٌان شھر را بخاطر نمض شراٌط ذمه لطع کرده است

امام جمعه به . دمحم شاه در مخالفت با تصمٌم امام جمعه دستور لؽو آنرا صادر کرد

30لعظٌم پناه برد و پس از مدت کوتاهی در گذشتاعنوان اعتراض به شاه عبد

الگار در مورد دراٌت مٌرزا آؼاسی در دور نگه داشتن کشور از جنگی تازه می 

هرچند در زمان جنگ دوم با روسٌه علما در برافروختن جنگ نابرابر بٌن دو : " نوٌسد

کشور کامٌاب شدند اما در اثر دراٌت مٌرزا آؼاسی، در حمله عثمانی ها به کربال و 

روحانٌون نتوانستند اٌران را به جنگ با  ( هزار نفر۱۸ تا ۴بٌن  )کشتار شٌعٌان 

26
- Algar, Religion and State in Iran P. 106-107

27
- ibid

28
- ibid p. 108

29
- ibid, p. 118

30
- ibid p. 119
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 وی ھمچنین می افزاید کھ آقاسی برای محدود کردن نفوذ 31. "عثمانی ها ناچار سازند
 هرچند 32.، دادگاه های شرع را تضعٌؾ و بست نشٌنی را ممنوع ساختی شٌعهعلما

 .خود پس از مرگ دمحم شاه ناچار به بست نشٌنی شد

: " در باره رابطه دولت و علما چنٌن می نوٌسد" بارون دو بود " هما ناطك به نمل از 

" که به زمانه فتحعلٌشاه در اٌران حاکم بود، از مٌان رفته است و " نفوذ روحانٌت " آن 

33."می چربد" التدار مالٌان " بر " سٌاست عرؾ 

البته ساده لوحانه است اگر صوفی گراٌی پادشاه و وزٌرش آؼاسی را تنھا عامل 

ظاهرا پس از شکست های مفتضحانه . دگرگونی رابطه مٌان فمھا و حکومت دانست

نظامی اٌران از روسٌه و آشناٌی بٌشتر برخی از دولتمردان با پٌشرفت های ؼرب، 

 گٌری بود و زمٌنه آزاداندٌشی در مٌان برخی نضجتؽٌٌرات فرهنگی بتدرٌج در حال 

آزاد " هما ناطك به نمل از گوبٌنو می نوٌسد . از دولتمردان و نخبگان  فراهم می شد

اندٌشی روح زمانه بود و سٌاست دمحم شاه و مٌرزا آؼاسی در جھت روح زمانه پٌش 

پسر عباس مٌرزا اشاره می " خسرو مٌرزا "  هما ناطك بطور نمونه به 34"می رفت 

کند کھ پس از بازگشت از روسیھ انتقادات سختی را علیھ فرھنگ دینی حاکم بر کشور 
بر زبان می راند. 

باری، رویارویی این پادشاه و وزیرش با " حکومت اسالمی " سید باقر شفتی، رویکرد 
کامال متفاوت حکومت در ارتباط با قدرت فقھا را با دوره پیشین نشان می دھد. این 

مجتھد در اثر وادادگی فتحعلیشاه در برابر فقھا از قدرت بی سابقھ ای برخوردار شده 
در امور داخلی و خارجی کشور نیز دخالت می کرد و حتی بھ یاری دولت  بود و 

انگلیس علیھ دمحم شاه توطئھ می چید. چنان کھ در ماجرای ھرات با " سفیر انگلیس علیھ 
حکومت متحد شد و ھمراه با روحانیون دیگر فتوا داد کھ لشگر کشی دمحمشاه بر ھرات 

35

کنند" بی دردسر استفاده کرده، طرحی رٌختند تا بکلی از زٌر لدرت شاه شانه خالی 

خطاست. " شفتی بھ تشویق فرستاده انگلستان بھ فکر خودمختاری نیز افتاده بود کھ 
مورد اعتراض سفیر ایران در انگلیس نیز قرار گرفت. آجودانی  بھ نقل از اوژن 

فالندن، کھ در جریان درگیری حکومت و سید شفتی در ایران بود، از دخالت ھای این 
غرور، از ثروتھای  مجتھد و رفتارش با مردم می نویسد: " در اثر قدرت کورکورانھ و 

36

31
 ibid p. 116 

32
- ibid p. 120

33
 ۳۹همان ص  - 

34
 ۴۱. صهمان  - 

35
 ۹۹ ص ۱۳۸۲ماشاء هللا آجودانی، مشروطه اٌرانی، نشر اختران،  - 

36
  ۱۰۰همان ص - 
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آنھا با اجیر کردن لوطیان پادگان کوچکی تشکیل داده بودند کھ ھیچکس قدرت 
رویارویی با آنان را نداشت. " بزور ھرچھ را می خواستند از اھالی می گرفتند. با 
سرنیزه بھ بازار حملھ ور شده تجار را بھ پرداخت مالیات بھ آنھا وادار می ساختند. 

کسانی را کھ مقاومت می کردند خانھ و اموالشان را تاراج و زن و اطفالشان را با خود 
 در پی به خطر افتادن التدار حکومت مرکزی و شکاٌات مردم، دمحم شاه 37..."می بردند

و مٌرزا آلاسی بفکر لشکرکشی افتادند و با شش هزار سرباز و توپخانه به اصفھان 

از عالبت " دروازه بسته شده شھر با شلٌک توپخانه گشوده شد و شفتی . لشگر کشٌدند

شھر به تصرفت . و دستور داد دروازه های شمالی شھر را باز کنند" کار خود ترسٌد 

. تشکٌل و شماری از علما زندانی و ٌا تبعٌد شدند (دادگاهی)دٌوانخانه ای . دولت درآمد

نوبت انتمام گٌری . پسر مجتھد و امام جمعه شھر نٌز از جمله تبعٌد شدگان بودند

حکومت و مردم فرا رسٌده بود که به افراط کشٌد شد و فالندن داستانھای دلخراشی در 

38.باره آن نوشته است

از مھمترٌن روٌدادهاٌی است که نه تنھا در زمان لاجار نٌز جنگھای اٌران و روسٌه - 

.  تآثٌر شاٌان توجھی داشت بلکه به تؽٌٌرات مھم اجتماعیی دٌنیدر افزاٌش لدرت علما

-۱۱۸۲جنگ اول در سال های . فرهنگی و سٌاسی گسترده ای در کشور انجامٌد

.  سال پس از آن روی داد۱۳ ش و جنگ دوم ۱۱۹۲

مھمترٌن علت اٌن جنگ ها را توسعه طلبی روسٌه دانسته اند که با رشد سرماٌه داری 

سٌاستمداران روسی، تسلط بر . تجاری در اٌن کشور از زمان پتر کبٌر آؼاز شده بود

هند را برای پٌشرفت الزم می دانستند و بنابراٌن دست رسی به آب های گرم خلٌج 

اٌن توسعه طلبی  با . فارس به مثابه دروازه هند از اهمٌت بسٌاری برخوردار می شد

 از دوره 39.سٌاست های استعماری دولت های اروپاٌی نٌز همسنگ و همزمان بود

کاترٌن، کشور روسٌه تحول ٌافت و لفماز، سواحل ؼربی و جنوبی درٌای خزر توجه 

بٌشتر اٌن کشور را بخود جلب کرد بوٌژه آنکه اٌن مناطك، در کنار اهمٌت کشاورزی 

و تجاری شان، برای حفظ مرزهای روسٌه در برابر عثمانی از اهمٌت وٌژه ای 

افزون برٌن رابطه اٌران و روسٌه نٌز از اعتماد متمابل برخوردار . برخوردار بود

اختالفات ارضی مٌان اٌران و روسٌه و توسعه طلبی امپراطإری اٌن کشور در . نبود

لفماز و گرجستان موضوع جنگھای دوره اول مٌان دو کشور شد و به امضای لرارداد 

. گلستان انجامٌد

37
 همان - 

38
 همان - 

39
 علی اصؽر مصدق، داٌرت المعارؾ اسالمی، جنگ های اٌران و روس- 
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از زمان . دوره دوم جنگھای اٌران و روسٌه از جمله علل اجتماعی و سٌاسی داشت

تسلط روسھا بر مناطك از دست رفته، حاکمان محلی که طی سده ها از نوعی استمالل 

برخوردار بودند و تنھا به شاهان اٌران مالٌات پرداخت می کردند، لدرت مطلمه، 

امتٌازات موروثی و در آمدهای ارضی شان را از دست داده بودند و خواستار واکنش 

خانھای لفماز نٌز که به آذرباٌجان مھاجرت کرده بودند عباس .  دولت اٌران می شدند

براساس عھد نامه گلستان نٌز . مٌرزا و شاه را به جنگ علٌه روسھا تحرٌک می کردند

ناروشنی هاٌی در مورد مرزهای دو کشور وجود داشت که تنش مٌان دو کشور را 

تحرٌکات دولت انگٌس نٌز در برافروختن جنگ تازه ای مٌان . می ساختشعله ور 

. آنھا حتی به عباس مٌرزا پٌشنھاد پرداخت پول کرده بودند. اٌران و روسٌه بی اثر نبود

محمود محمود نٌز باور دارد که در اٌن زمان دولت انگلٌس برپاٌَه اتحادی پنھانی با 

 افزون 40.دولت روس دست اٌن کشور را در تضعٌؾ اٌران و عثمانی باز گذاشته بود

برٌن فتحعلی شاه و فرزندش انتظارات زٌادی از لرارداد امضاء شده مٌان اٌران و 

ه ش داشتند که بر پاٌه آن در صورتٌکه اٌران مورد حمله ٌک ۱۱۷۵انگلٌس در سال 

اما اٌن تعھد . دولت اروپاٌی لرار می گرفت، انگلٌس موظؾ به حماٌت نظامی می شد

 عباس مٌرزا نٌز با نادٌده گرفتن برتری 41.تنھا به آموزش نٌروهای اٌرانی انجامٌد

نظامی روسھا کوشٌد از احساسات ضد روسی در سرزمٌنھای از دست رفته و پشتٌبانی 

 بھره برداری کند به امٌد آنکه سرزمٌن های از دست رفته را باز پس ی شٌعهعلما

واکاوی بٌشتر . گٌرد که سرانجام به از دست رفتن سرزمٌن های بٌشتری از اٌران شد

اما لدرت گٌری بٌشتر علما از پی آمدهای . اٌن روٌداد از داٌره اٌن پژوهش خارج است

.  اٌن جنگ هاست که بطور خالصه بررسی مٌگردد

، دربار و ولٌعھد در (نوٌسٌده معاصرعباس مٌرزا)بنا بر رواٌت عبدل رزاق دنبلی 

 را به اعالم جھاد علٌه روسٌه دعوت ی شٌعهجرٌان جنگ اول، تشخٌص دادند علما

پس از گذشت سالھا از  . الگار به نمل از دنبلی اٌن تالش را چنٌن بٌان می کند42.کنند

از آنجا که مسلمٌن درگٌر جنگ با ارتش روسٌه شده بودند، وجه " آؼاز جنگ اول، 

 بنا بر ناصرالتوارٌخ، اٌن فتحعلی شاه بود 43. "تماٌز اٌن جنگ با جھاد امکان پذٌر نبود

پدر )که به اٌده ی اعالم جھاد رسٌد و جمع آوری فتوای علما را بعھده مٌرزا بزرگ 

 وی به صالحدٌد عباس مٌرزا حاجی مالبالر سلماسی و 44.گذاشت (لائم ممام فراهانی

فمھا . صدرالدٌن دمحم تبرٌزی را به عتبات و اصفھان فرستاد که اٌن جنگ را جھاد بنامند

40
محمود محمود، تارٌخ روابط سٌاسی اٌران و انگلٌس در لرن نوزدهم، جلد اول، شرکت نسبی البال - 

 ۲۷۰. و شرکا ص
41

- - Iraniconline, Russo-Iranin Relations up to the Bolshevik Revolution,
42

- algar p. 80
43

- ibid
44

- ibid
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تصرٌح نمودند که امروز محاربات با جماعت " به اٌن درخواست پاسخ مثبت دادند و 

روسٌه جھاد است و هرچه به لانون شرع شرٌؾ خارج مابی از رعاٌا گرفته، صرؾ 

فتواهای علما به تبرتز فرستاده شد و مٌرزا بزرگ بنا  45 .."اٌن راه شود، حالل است

.گذاشتن وظاٌؾ دٌنی شان روبرو می شدند

بر دستور عباس میرزا آنھا را در کتابی بنام " رسالھ جھادیھ " جمع آوری کرد. بھ باور 
الگار، جمع آوری فتوای علمای شیعھ برای عباس میرزا دلیل شخصی نیز داشت. وی 

شدیدا با کار شکنی برادرانش در تھران روبرو بود کھ رؤیای ولیعھدی در سر می 
پروراندند. آنھا در ارسال کمک ھای موثر در جنگ خودداری می کردند و فتحعلی شاه 
را نیز از شناخت مشکالت واقعی عباس میرزا در جنگ باز می داشتند. بھره گیری از 

فتواھای علما می توانست توطئھ ھای برادران را خنثی کند. با اعالم جھاد، برادران وی  
با دو گزینھ روبرو بودند. یا می بایست بھ کارشکنی ھای شان علیھ وی پایان می دادند 

یا با تھمت زیر پا  و بھ طور موثر در ارسال کمک بوی یاری می رسانند و 
46

 با عزمی راسخ که شامل دالٌل شخصی، ی شٌعهدر جنگ دوم اٌران و روسٌه، علما

بنا بر رواٌت هاٌی .  در اعالم جھاد پٌشمدم گردٌدند47سٌاسی و جاه طلبانه نٌز می شد

که پژوهشگران اسالم گرا بر آنھا تآکٌد کرده اند، رهبران دٌنی حتی موفك شدند 

مراجع  شٌعه  نظر خود را در باره  جنگ  . " فتحعلٌشاه را به پذٌرش جنگ وادار سازند

، به  عنوان  جھاد اعالم  داشتند، فتحعلی شاه  را موظؾ  به  جھاد در راه  خدا  با روسٌه

 علی 48. "كردند و رساالت  جھادٌه  نوشتند و مردم  ترؼٌب  به  حضور در جبھه  شدند

رؼم برتری مالی و نظامی روسٌه بر اٌران، ٌکی از دالٌل پٌشگامی و اصرار علما به 

ورد اٌران به جنگ، خبرهاٌی بود که از رفتار تبعٌض امٌز اشؽالگران با مسلمانان، به 

اخباری  كه  از وضع   مردم  مسلمان  لفماز به  كربال رسٌده  بود، علما . " عتبات می رسٌد

داشت  تا با تشكٌل  مجمع علما، علٌه  روسھا  و در صدر آنان سٌد دمحم مجاهد را بر آن 

49."اعالم  جھاد و شاه  را مكلؾ  به جھاد كنند

را در خطر می دٌدند و پٌکار علٌه کفار را " بٌضه اسالم "  در مجموع ی شٌعهعلما

در اٌن مٌان . می دانستندبدون در نظر گرفتن پی آمدهای فاجعه بارش وظٌفه شرعی 

ماموران انگلٌس نٌز از فرصت بھره می گرفتند و بر آتش جنگ علٌه رلٌب می 

سرانجام هنگامی که در اثر خٌانت فرزند ٌکی از مجتھدٌن مشھور شھر، . دمٌدند

نٌروهای روسی بدون مماومت وارد تبرٌز شدند، بنوشته الگار عباس مٌرزا از توسل 

45
 باشگاه اندٌشه، نمش علما و نٌروهای مردمی در جنگ های اٌران و روس - 

46
- algar p. 79

47
- ibid. p. 82

48
 جنگ اٌران و روسٌه، داٌره المعارؾ اسالمی - 

49
 علی اصؽر مصدق، داٌرت المعارؾ اسالمی، جنگ اٌران و روس- 



  دٌن و دولت دو رلٌب در دوره لاجار

54 

جستن به روحانٌت سرخورده شد و در نامه ای که به لائم ممام نوشت از نزدٌکی 

اٌن زمانی رخ داد که مٌرزا فتاح فرزند ٌکی از . تنگاتنک با علما ابراز تؤسؾ کرد

وی از . مجتھدٌن بنام، شھر تحت محاصره تبرٌز را به ارتش روسٌه تحوٌل داد

گردوخاک از خود بزداٌد " وزٌرش خواست از همکاری و نزدٌکی با علما بپرهٌزد و 

از اسبانی که " علما دٌگر کارساز تر . در عوض با مردان کار و عمل نزدٌک شود". 

احساساتی که در پس اٌن . نبودند" پس از پر خوری زٌاد دوٌدن را فراموش کرده اند 

جمالت نھفته بود سرخوردگی وی و وزٌر اصالح طلبش را از نفوذ علما در سٌاست 

50. "نماٌان می ساخت

هرچند دخالت علما نه تنھا منجر به پٌروزی اٌران در اٌن جنگھا نشد بلکه مناطك 

بزرگی از کشور نٌز بدست روسھا افتاد اما بر لدرت آنھا در تآثٌر گذاری بر روند 

 در جنگ دوم به عنوان نٌروٌی ظاهر شدند که ی شٌعهعلما. روٌدادهای کشور افزود

 در ی دٌنی دخالت شکست خورده علما51.لادر بود سٌاست های ملی اٌران را شکل دهد

اٌن جنگ ها اٌن امکان را برای رهبران شٌعه فراهم ساخت تا در جنبش تنباکو علٌه 

استعمار و انمالب مشروطٌت علٌه استبداد نمش پٌروزمندانه ای اٌفا کنند و سرانجام 

.  بدست گٌرند۵۷لدرت سٌاسی را در انمالب 

ی شیعهدوران تثبیت برتری قدرت علما: دوران ناصریَی 

در زمان ناصرالدین شاه شاھد کشمکش دایم میان دو قدرت موازی در کشور ھستیم کھ 
با فراز و نشیب ھای گوناگون روبرو بود. اگر پیش ازین برخی از روحانیون (مانند 

حاج سید دمحم شفتی) بھ قدرتی کامال فردی دست یافتند، در دوران ناصرالدین شاه شمار 
مجتھد ینی کھ جاه طلبی شان کامال آشکار بود، افزایش چشمگیری یافت و برغم استبداد 
سلطنت ناصری، بر قدرت سیاسی و اقتصادی آنان افزوده شد زیرا دولت تصمیم گرفت 

کھ برای کنترل قلمرو روحانیت و چتر حمایتی آنان شماری از علمای شیعھ را در 
حکومت شریک و از خدمت آنان بھره گیرد. این امر رقابت و خصومت ھای شخصی 

میان روحانیون را افزایش داد بویژه آنکھ بخشی از آنان در برابر ھمکاری با قدرت 
سلطنتی مقاومت نشان می دادند. ھر چند بنیادھای قدرت استبداد سلطنتی و روحانیت 

کامال متفاوت بود اما شباھت ھایی بین آنان پدیدار شد و فساد دربار و دولت ھای وی با 
 دٌنی ی در مورد گراٌش ها52.فساد برخی از علمای پر لدرت لابل مماٌسه گردٌد

50
- Algar p. 80

51
- Moojan Momen, AN INTRODUCTION TO SHI'I ISLAM, The History and

Doctrines of Twelver Shi'ism,  (Yale University Press, 1985), p. 191

52
- Algar, Religion and state in Iran, p. 123
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ناصرالدین شاه باید گفت وی برخالف پدر صوفی اش چنین وامی نمود کھ مردی 
متعصب و با ایمان است و در عالقھ مندی اش بھ مراسم مذھبی بیش از حد تظاھر می 

 ناصرالدٌن شاه به زٌارت مشھد 53. ناخوشاٌند بودی شٌعهاٌن روٌکرد برای علما. کرد

با . و زٌارتگاه های عراق رفت و هزٌنه طالکاری گنبد لم، کربال و سامرا را پرداخت

اٌن وجود برخالؾ فتحعلٌشاه هٌچگاه به بندگی در برابر علما تن نداد و روش مستملی 

54.را دنبال کرد که در مواردی به درگٌرٌش با آنان انجامٌد

نجؾ به . در دوره ناصرالدٌن شاه تحوالت مھمی در سلسله مراتب علما روی داد

عنوان مرکز شٌعٌان جھان بالی ماند و دمحم حسن نجفی معروؾ به صاحب جواهر، پٌش 

 ش، موفك شد عنوان مرجع تملٌد شٌعٌان جھان را بدست ۱۲۲۹از مرگش در سال 

وی در آخرٌن دلاٌك پٌش از مرگ، شٌخ مرتضی دمحم امٌن انصاری را به عنوان . آورد

جانشٌن خوٌش برگزٌد اما تالش شٌخ حسن در تعٌٌن مرجع تملٌد نتوانست نھادٌنه 

 مرجع تملٌد با عنوان ناٌب امام زمان نٌز همراه می شد و لدرت بسٌاری به آنان 55.شود

از جمله خمس و زکات به آنان پرداخت می شد و ثروت و لدرت مالی . می بخشٌد

فراوانی در اختٌار آنان لرار می گرفت  

اصالحاتی که در اٌن مرحله با کپٌه برداری از پٌشرفت های کشورهای ؼربی صورت 

محدوه ی اٌن حوزه   را محدودتر می کرد و هرچندی دٌنیمی گرفت، حوزه نفوذ علما

افزون برٌن .  مخالفت علما را برمی انگٌخت56هٌچ گاه بطور رسمی تعٌٌن نشده بود

امتٌازات التصادی و سٌاسی که به کشورهای استعماری داده می شد هراس برانگٌز 

بھمٌن علت در زمان . بود زٌرا می توانست به سست شدن پاٌه های اسالم بٌانجامد

ناصرالدٌن شاه که امتٌازات فراوانی به روس و انگلٌس داده شد بھترٌن زمٌنه مخالفت 

 لرار می داد که با توجه به نارضاٌتی برخی از الشار جامعه ی شٌعهرا در اختٌار علما

علٌه استبداد و استعمار دست بکار شوند و رهبری مبارزات علٌه سلطنت را برعھده 

اوج اٌن مخالفت را در فتوای مٌرزای شٌرازی که به ابتکار مٌرزای آشتٌانی . گٌرند

در حکم محاربه با امام زمان "  شاهدٌم که استعمال توتون و تنباکو را 57تھٌه شده بود،

هرچند فرٌدون آدمٌت در اٌن جنبش نمش بازرگانان، کسبه و الشار مختلؾ را . دانست" 

برجسته تر مٌبٌند و حرکت علما را بھره برداری سٌاسی آنان می سنجد وحتی حکم 

53
- Moojan Momen, AN INTRODUCTION TO SHI'I ISLAM, The History and

Doctrines of Twelver Shi'ism, (Yale University Press, 1985), p. 139
54

- ibid.
55

- ibid p. 140
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- ibid p. 122
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" لانون "  بھر روی، پٌش از اٌن فتوا روزنامه 58مٌرزا شٌرازی را ساختگی می خواند

طی مماالتی که شماره های آن در اٌران نٌز پخش می شد، " اختر " و روزنامه لٌبرال 

اٌن لرارداد زندگی . 59به افشای هدؾ های استعماری لرارداد رژی پرداخته بودند

بخش مھمی از جمعٌت کشور از جمله کشتکاران تنباکو و خرٌداران و فروشندگان آنرا 

نخستٌن اعتراض ها از سوی بازرگانان آؼاز شد که تجارتشان . تحت تآثٌر لرار می داد

علما نٌز از مخالفٌن سرسخت . مستمٌما در معرض ؼارت کمپانی رژی لرار می گرفت

لرارداد بودند زٌرا بؽٌر از نزدٌکی با خانواده بازارٌان، سود ناشی از کشت تنباکو در 

افزون برٌن، ورود شمار بزرگی از . زمٌن های ولفی و فردی شان نٌز در خطر بود

کمپانی به کشور می توانست شرع ممدس را در خطر " کافر " کارگران و کارمندان 

باٌد افزود احساسات مذهبی ضد خارجی در مٌان بخشی از جمعٌت نٌز در . لرار دهد

و سرانجام نباٌد از فعالٌت مؤموران روسی نٌز در . گستردگی مخالفت ها اثر داشت

  بھر روی، روٌداد جنبش 60.دامن زدن به اعتراضات علٌه کمپانی انگلٌسی ؼافل شد

ی تنباکو و لراداد روٌتر که با عمب نشٌنی مفتضحانه استبداد پاٌان ٌافت لدرت علما

 را تثبٌت کرد و راه را برای اٌفای نمش ضد استبدادی  آنان در انمالب مشروطٌت شٌعه

. گشود

رابطه دین و دولت در دوره قاجار

پس از پایان دوران فطرت ( از سقوط صفویھ تا آغاز سلسلھ قاجار) و روی کارآمدن 
بر ایران حکومت  پادشاھان شیعھ قاجاری کھ بمدت۱۴۰   سال (۱۳۰۴-۱۱۶ش) 

راندند، دگرگونی ھای گسترده ای در توازن قوا میان متولیان دین و پادشاھان مستبد 
قاجار روی داد. پیش از این، عوامل بھم خوردن این توازن را کاویدم. از جملھ می 

توان بھ مبارزه ایده ئولوژیک در میان فقھا و پیروزی اصولیون بر اخباریون، رویکرد 
دینی پادشاھان و جنگ ھای ایران و روسیھ و جنبش تنباکو اشاره کرد کھ ھرکدام بھ 
نوبھ خود در تحکیم پایھ ھای قدرت علمای شیعھ تآثیر بسزایی داشت. اما نکتھ جالب 
توجھ اینست کھ در این ۱۴۰ سال ھرچھ بھ آغاز انقالب مشروطیب نزدیک تر می 
شویم پایگاه ھای سنتی نفوذعلما در قضاوت و آموزش پرورش بخاطر اصالحات 

تجددخواھانھ نخست وزیران اصالح طلب و آشنایی پاشاھان قاجار با نظامھای اروپایی 
ضعیف تر اما نفوذ سیاسی آنان و تآثیر گذاری شان بر سیاست ھای کالن کشور 

افزایش می یابد. برای نمونھ فشار فقھا و بسیج مردمی آنان سبب شد کھ قرارداد تنباکو 

58
 ۳۸. ، ص۱۳۷۸فرٌدون آدمٌت، اٌده ئولوژی نھضت مشروطٌت، نشر گستره، - 

59
- Nikki R. Keddie, Religion and rebellion in Iran, (The Tobacco Protest of 1891-

1892, Frank Cass & Co. Ltd. 1966),p.44-45
60

- Nikki R. keddie, p. 66
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و رویترز لغو شود و حتی سپھساالر نخست وزیر اصالح طلب ناصرالدین شاه برکنار 
گردد. حاج مال علی کنی در زمان مخالفت با قرارداد رویتر بھ ناصرالدین شاه نامھ می 

نوشت و از حق علما در دخالت در امور دولت، بدون در نظر گرفتن اینکھ خوشایند 
پادشاه باشد و یا مورد توجھ وی واقع نشود، دفاع کرده مخالفتش با احداث راه آھن را 

61.اعالم می نمود

 در دولت های مظفرالدٌن شاه بمدری باالگرفت که نماٌندگانی از سوی ی شٌعهنفوذ علما

الگار در اٌن مورد . آنان در جلسات هٌئت وزٌران دولت فرمانفرما شرکت می کردند

در زمان مظفرالدٌن شاه نماٌندگان علما در جلسات وزرای دولت : " می نوٌسد

فرمانفرما شرکت می کردند و فتوای آنان در انتصاب و ٌا رد حاکمان والٌات و ممامات 

 فشار علمای مشھور بر پادشاهان لاجار در اواخر سده 62. "رسمی تعٌٌن کننده بود

نوزدهم از راه صدور فتوا، برانگٌختن بازارٌان که پاٌگاه مھم متولٌان دٌن را تشکٌل 

می دادند، همکاری و دسته بندی با مخالفان نخست وزٌران در دربار، همکاری پنھان 

با دولت های استعماری و ٌا بھره گٌری از نارضاٌتی عمومی بخاطر فساد گسترده و 

.  شراٌط سخت زندگی مردم، صورت می گرفت

 با لرادادهای دولت و کشورهای اروپاٌی و ٌا اجرای ی شٌعهدر اٌن مٌان مخالفت علما

اصالحات در نظام لضا و آموزش و پرورش، از انگٌزه های گوناگونی برخوردار 

بسٌاری از آنان نگران نفوذ اروپاٌٌان مسٌحی و ٌا اجرای اصالحات اروپاٌی در . بود

چنانچه . کشور بودند که می توانست سبب کاهش نفوذ آنان و آسٌب دٌدن اسالم گردد

بازشدن کنسولگری های چند کشوراروپاٌی در شھر اصفھان سبب ممنوع شدن اجرای 

 و ٌا تشکٌل وزارت عدلٌه به 63در اٌن شھر شد" متھمٌن " حدود و لطع اعضای بدن 

در زمان ناصرالدٌن شاه می توانست به " مٌرزا حسن لزوٌنی مشٌرالدوله " رٌاست 

ی تآسٌس مدرسه های ُرشدٌه نٌز به انحصار علما. تموٌت دادگاه های عرفی بٌانجامد

از سوی دٌگر علماٌی ٌافت می شدند که با .  در آموزش نو جوانان پاٌان مٌدادشٌعه

شناخت پی آمدهای حضور تجاری و التصادی استعمارگران در کشورهای آسٌاٌی و 

آفرٌماٌی، نگران لراردادهای دولت های لاجار با انگٌس و ٌا روسٌه بوده با آن مخالفت 

بطور نمونه در کتاب تارٌخ بٌداری اٌرانٌان اعالمٌه ای دٌواری بدون . می کردند

، علٌه لراداد تنباکو چاپ شده است که در آن با اشاره به "مماله ملی " امضاء با عنوان 

61
- ibid p. 176

62
- Algar p. 222

63
- ibid p. 176
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الدامات انگلٌس در هند نگرانی های موجھی در باره اهداؾ استعمارگران در اٌران 

64.بٌان شده است

در دوره قاجار ھمچنین شاھد فربھ شدن مالی برخی از مجتھدین مشھوریم کھ پابپای 
فساد دربار در جمع آوری مال و منال از فرصت ھای گوناگون بھره می جستند. برای 

نمونھ در زمان ناصرالدین شاه مال علی کنی کھ عنوان " رئیس المجتھدین " را یدک 
می کشید بھ فرد ثروتمندی تبدیل شد کھ بھ نوشتھ الگار و بھ نقل از مخبرالسلطان بھ 

احتمال زیاد بخاطر احتکار گندم در دوران قحطی سال ۱۲۵۰ ش امکان پذیر گردید. 
وی بیاری شماری از درباریان از فروش گندم خودداری کرد و قیمت آنرا از خرواری 

 البته مخبرالسلطان اتھام مشابھی نٌز به سپھساالر 65. تومان رسانٌد۶۴ تومان به ۵۰

. اٌن درحالی بود که شماری از مردم در اثر گرسنگی تلؾ می شدند. وارد ساخته است

 درصد ۱۸وی حتی با درٌافت . آلا نجفی در اصفھان نٌز از احتکار گندم سود می برد

 برخی از دولتمردان نٌز با پخش پول 66.بھره، وام در اختٌار متماضٌان لرار می داد

برای . مٌان برخی از علما از آنان برای اعمال فشار بر دولت ولت بھره می گرفتند

امٌن السلطان رلٌب امٌن الدوله،  . "نمونه باٌد به علل استعفای امٌن الدوله اشاره کرد

با پخش پول مٌان علما، برمٌزان مخالفت آنان با صدراعظم بٌافزود و وی را ناچار به 

همچنٌن فرمانفرما نٌز با همٌن روش موجب برکناری امٌن السلطان . استعفاء کرد

67."شد

در زمان لاجار برخی از مجتھدن مشھور برای پٌشبرد اهدافت التصادی و سٌاسی شان 

نموبه آن پادگان . بٌاری لوطٌان و ٌا طالب به تشکٌل گروه های فشار مبادرت ورزٌدند

 دمحم مھدی ملک کوچک سٌد بالر شفتی در اصفھان بود که پٌش از اٌن بدان اشاره شد

زاده نٌز در تارٌخ انمالب مشروطٌت از هزاران طالبی ٌاد می کند که برای به ثمر رساندن 

 احتماال بھره گٌری جمھوی 68.اهداؾ سٌاسی و التصادی آلا نجفی در اصفھان فعال بودند

. اسالمی از گروه های فشار نٌز ادامه همٌن سنت تارٌخی است

 ی دٌنیفشار بر دولت بمنظور سرکوب اللٌت های مذهبی نٌز از دٌگر وٌژگی های دخالت علما

در سٌاست است که در دوره لاجار بصورت اذٌت و آزار و کشتار صوفٌان و دٌرتر بابٌان و 

دارد اما کافی است اشاره کنم که در زمان نٌاز بھاٌٌان شاهدٌم و به کندوکاو جداگانه ای 

در پی مخالفت هاٌی که علٌه گرفتن وام از دولت روسٌه می شد، علمای مظفرالدٌن شاه 

64
چاپ  (جلد اول)ناظم االسالم کرمانی، به اهتمام علی کبر سعٌدی سٌرجانی، تارٌخ بٌداری اٌرانٌان  - 

 ۵۱، ص ۱۳۹۲هفتم نشر پٌکان، تھران 
65

- Algar p. 172-173
66

- ibid p. 14
67

- ibid p. 225
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 وٌکٌپٌدٌا، آلا نجفی اصفتھانی- 
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بابٌان و بھاٌٌان بابٌان و نجؾ از دولت اٌران خواستند که از جمله در مورد سرکوب 

 بھاٌٌان در اصفھان به ولوع   بابٌان ودر پی اٌن درخواست  سرکوب.  توضٌح دهد

69.پٌوست

دولت های استعماری روس و انگلٌس نٌز در زمان لاجار از برخی از مجتھدٌن برای پٌشبرد 

در جنبش تنباکو عمال روس در دامن زدن اعتراضات . هدؾ های استعماری بھره می جستند

ز البالی نوشته های الگار انگلٌسی تبار چنٌن برمی آٌد ا. علٌه کمپانی انگٌسی فعال بودند

که دست پنھان استعمار انگلٌس نٌز در دامن زدن به اعتراضات علٌه صدراالعظم های 

فٌلو روس در زمان مظفرالدٌن شاه و گرفتن تکفٌر نامه از سوی مجتھدٌن علٌه آنان 

ظاهرا ارتور هاردٌنک سفٌر ولت انگلٌس در اٌران که از تحرٌکات . فعال بوده است

روسھا در اعتراضات علٌه لرارداد تنباکو و روٌتر آگاهی داشت از همان تاکتٌک بھره 

 ماللات مٌان علما و 70. علٌه امٌن السلطان فٌلو روس متحد شدی شٌعهجست و با علما

سفٌر انگلٌس در خانه مسکونی سفٌر عثمانی صورت می گرفت و برخی موالع در 

71.سفارت انگلٌس

باری، در اواخر دولت مظفرالدٌن شاه که ٌکی از نگرانی های مھمش وام گرفتن از روسٌه و 

 در مخالفت با استبداد شاهی و ی دٌنیمسافرت به کشورهای اروپاٌی بود، اعتماد بنفس علما

تھدٌد کرد که اگر درخواست اٌفای نمش اپوزٌسٌون باندازه ای باال رفت که ٌکی از مجتھدٌن 

را خواهٌم برداشت و سک  [مظفرالدٌن شاه]اٌن سک " های علما پذٌرفته نگردد 

72"دٌگری بجاٌش خواهٌم گذاشت 
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- ibid p. 235
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- ibid p. 234
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 ششمفصل 

تجدد ایرانی و جدایی دین از دولت

مدرنٌته، دوران تارٌخی گسترده ای در ؼرب را در بر می گٌرد که از سده پانزدهم با 

جنبش رنسانس و ٌا نوزاٌش فرهنگی آؼاز و ازجمله با گذر از جنبش دٌن پٌراٌی، 

باٌد افزود . عصر روشنگری، انمالب فرانسه و اٌده آلٌسم آلمانی تا سده بٌستم ادامه ٌافت

 فٌلسوؾ مدافع مدرنٌته آنرا پروژه (( Jürgen Habermas که ٌورگن هابر ماس

مدرنٌته با دگرگونی های ژرفی در کلٌه شئون زندگی جوامع . ای ناتمام دانسته است

ؼربی شامل التصاد، سٌاست، علوم، تکنولوژی، اجتماع و فرهنگ و فلسفه همراه 

در اٌن دوره از جمله فرد، به فردٌت خوٌش آگاهی ٌافت و بگفته کانت از . گردٌد

در بسٌاری از . عمل انتمادی نٌز جای خرافات را پر کرد. صؽارت خوٌش بٌرون آمد

کشورهای ؼربی دمکراسی و حموق شھروندی حاکم شد و منشور جھانی حموق بشر 

مدرنٌته، . بعنوان معٌاری برای رفتار دولت ها با افراد و ملت ها برسمٌت شناخته شد

مدرنٌزاسٌون و مدرنٌزم کلماتی هستند که در ارتباط با تحوالت دوران مدرن بکار برده 

مدرنٌته در ارتباط با فلسفه و اصولی بکار برده می . می شوند و مفاهٌم متفاوتی دارند

شود که زندگی تازه براساس آن بنا شده است در حالی که مدرنٌزاسٌون به سٌاست 

در برابر مدرنٌزم ٌک نوع . هاٌی اطالق می شود که آ ن اصول را تحمك می بخشد

.  اٌدئولوژی است و آنرا می توان نوگراٌی نامٌد

 و ٌا جداٌی دٌن از دولت (فصل اول) ٌکی از وٌژگی های مھم مدرنٌته سکوالرٌسم

است که با کاهش لدرت کلٌسا در امور سٌاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و لضاٌی 

راه را برای تحمك اصول مدرنٌته و حاکم شدن فرد بر سرنوشت خوٌش، دمکراسی و 

در اٌن رابطه هسته مرکزی مدرنٌته را رهاٌی از دٌن .  ساختهموارحموق شھروندی 
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در اٌن بخش . مسٌحٌت و پٌامد آن دنٌوی شدن امور دانسته اند (هژه مونی)بوٌژه تسلط 

معادل مدرنٌته بکار برده شده است و وٌژگی های تجدد اٌرانی عمدتا در دوره " تجدد" 

 که به انمالب مشروطٌت انجامٌد می گرددبررسیلاجار 

مدرنیته و کشورهای اسالمی 

به  (اهمٌت علم، عمالنٌت و خرد )در سده هٌجدهم، نتاٌج حاصل از دوران روشنگری 

انضمام فن آوری های انمالب صنعتی، اروپاٌٌان را در مولعٌت برتری لرار داد، به 

فراز . لدرت و نفوذشان افزود و شکاؾ فنی مٌان آنان و بمٌه جھان را افزاٌش داد

تواناٌی های اروپای مدرن با فرود لدرت عثمانی همزمان شد که در سده هٌجدهم با 

افزون برٌن، تجارت و دخالت های . خطر فروپاشی التصادی و نظامی روبرو گردٌد

در سده نوزدهم و اواٌل سده . دٌپلوماتٌک اروپاٌٌان در مناطك دٌگر جھان جھش ٌافت

بٌستم، دولت های اروپاٌی بواسطه نٌاز به مواد خام، رلابت التصادی و سٌاسی با 

در آؼاز . ٌکدٌگر و توسعه بازار، امپراتوری هاٌی را در سطح جھان بوجود آوردند

تمام جھان اسالم را در  (و لدرت ؼٌر اروپاٌی چٌن)سده بٌستم، لدرت های اروپاٌی 

1.تصرؾ داشتند

در اٌن  (Orientalism)همگام با جھان گشاٌی های استعماری، مکتب خاور شناسی 

کشورها با برخوردی لالب گونه بوٌژه در مٌان نماشان،  هنرمندان و گردشگران رواج 

ٌافت که با ارائه تصوٌری نادرست از تمام مردمان کشورهای شرلی بوٌژه مسلمانان 

می کوشٌد آنان را عمب مانده، ؼٌرمتمدن وؼٌرخودی معرفی و تسلط استعمارگران بر 

افزون برٌن رواٌت اروپا کانونی . اٌن کشورها را توجٌه و نجات دهنده جلوه دهد

(Eurocentric)  از مدرنٌته نٌز نمش دٌگر فرهنگ ها را در مدرنٌت سازی بوٌژه
آنان برای بشریت 2 دست آوردھای علمی و فنی (ریاضی، پزشگی، ادبی و فلسفی) 

نادیده می گیرد و دخالت ھای اروپاییان در این کشورھا را الزم می دانند. بھ باور علی 
میر سپاسی " روایت سنتی، فرھنگ ھای غیر غربی را کنش پذیر بھ شمار می آورد. 

دالیل این کنش پذیری ناکارآمدی ھایی ھستند کھ ھمواره در رابطھ با ویژگی ھای غرب 
تعریف می شوند: بطور نمونھ بھ باور ھگل این فرھنگ ھا خالی از ایده  (آزادی) و 

برای مارکس از شرایط مادی الزم ( طبقھ، مالکیت خصوصی) 

1
- Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, (Cambridge University Press,

Second Edition), 2002, P. 453
2

سال نسبت به اروپا از برتری تکنولوژٌک ۱۰۰۰چٌن تا پٌش از انمالب صنعتی در اروپا به مدت  - 

 : نگاه کنٌد به . برخوردار بود

 http://www.thewashingtonreview.org/articles/industrial-revolution-and-the-
great.html  
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بنابراٌن مآمورٌت ؼرب اٌن است که مدرنٌته را بخاطر صالح و . برخوردار نٌستند

 دخالت های سٌاسی و رفتار 3. "مصلحت  خود ؼٌر اروپاٌی ها به آنھا تحمٌل کند

سفرای روس و انگلٌس در اٌران در زمان لاجار که با هدؾ پٌشبرد مطامع استعماری 

کافی است برای . آنان انجام می شد در عٌن حال از همٌن ذهنٌت سرچشمه می گرفت

سرکنسول انگلٌس در اٌران به امٌر کبٌر " خٌرخواهانه " نمونه نامه ها و توصٌه های 

4.در مورد مساٌل داخلی کشور را مرور کنٌم

 Maurice)با اٌن حال برخی از پژوهشگران علوم سٌاسی از جمله مورٌس باربٌه 

Barbier) به باور اٌن پژوهشگر، . مدرنٌته سٌاسی را با دٌن اسالم ناسازگار می داند

کشورهای اسالمی در دو سده گذشته که جھان ؼرب تحوالت گسترده ای را پشت سر 

نه فردباوری در اٌن پھنه نمودار شد و نه "  در اٌن جوامع 5.گذاشت، از سر نگذراندند

 باربٌه علت اٌن وضعٌت را در دٌن 6. "جداٌی دولت و جامعه در آن جا تحمك پذٌرفت

در اٌن . اهمٌت می دهد (community)اٌن دٌن به شدت به جماعت . اسالم می جوٌد

دٌن، اٌمان آورنده به اسالم وارد امت می شود که فراتر از اوست و همه زندگی اش را 

افراد می توانند مسلمان شوند اما مسلمان نمی تواند از اٌمان خوٌش . تعٌٌن می کند

دست بردارد و ٌا به مذهب دٌگری بپٌوندد زٌرا خطای بزرگی به شمار می آٌد و 

بدٌن ترتٌب مسلمان از آزادی شخصی محروم . مجازات سختی در انتظار مرتدٌن است

از " مرتدٌن " ماجرای سلمان رشدی و فتوای مرگ وی نمونه ای از مجازات . است

 باربٌه باور دارد که اٌن پدٌده شامل حال 7.منظر متولٌان دٌن اسالم به شمار می آٌد

مسحٌت در لرون وسطی نٌز می شد که از راه انگٌزاسٌون، کافران و مرتدٌن را به 

8.اعدام محکوم می نمود

 سرزمٌن های اسالمی، تسلط اروپاٌٌان سبب روی کار آمدن دولت  برخی ازدرباری، 

نفوذ سرماٌه و التصاد اروپاٌی در اٌن کشور ها . های بوروکراتٌک متمرکز گردٌد

مبادالت نابرابر و استعماری را به سود آنھا رلم زد؛ تولٌد مواد خام را افزاٌش داد و 

تسلط اروپاٌٌان بر مستعمرات . صناٌع بومی کشورهای تحت سلطه را به حاشٌه راند

تؽٌٌرات کم و بٌش ژرفی را از نظر سٌاسی و اجتماعی نٌز در اٌن کشورها سبب 

. گردٌدد که تشکٌل دولت ها و ساختارهای نوٌن التصادی و نخبگان تازه از آن جمله اند

3
- Ali Mirsepassi, Intellectual Discourse and the Politics of Modernization,

Negotiation Modernity in Iran, (Cambridge University Press, 2000), p. 52
4

 ۴۲۶. ، ص۱۳۴۸فرٌدون ادمٌت، امٌر کبٌر و اٌران، انتشارات خوارزمی، - 
5

 ۳۲۶. ، ص۱۳۸۳مورٌس باربٌه، مدرنٌته سٌاسی، ترجمه عبدالوهاب احمدی، انتشارات آگاه،  - 
6

 همان - 
7

 ۳۲۷. همان ص - 
8

 همان - 
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ن، فن ساالران، تجار کمپرادور، اندٌشه ورزان، روشنفکران، امدٌران سٌاسی، سرباز

مزرعه داران و کارگران صنعتی به نٌروهای مھم اجتماعی در کشورهای مسلمان 

 در اٌن دوران شاهد جنبش های فکری گوناگونی هستٌم که شاکله هدؾ 9.تبدٌل شدند

هاٌشان را نبرد با عمب ماندگی های نظامی و التصادی و فرهنگی از ٌک سو و 

پذٌرش ارزش های ؼربی با توجه به وٌژگی های دٌنی و سنت های محلی تشکٌل می 

.  داد

سده هٌجدهم نخبگان  (دکترٌن)اصل نظری از آن جمله است مدرنٌسم اسالمی که 

سٌاسی مسلمان و روشنفکران را تشکٌل می داد و می باٌست از رفرمٌسم اسالمی که 

اصول اساسی مدرنٌسم اسالمی برٌن . اصل نظرٌه علما را شامل می شد متماٌز گردد

پاٌه استوار بود که شکست مسلمانان بدست اروپاٌٌان آسٌب پذٌری آنان را آشکار 

ساخته است و فراگٌری فنون نظامی اروپاٌٌان، تمرکز لدرت در دست دولت، نوسازی 

التصاد و تآمٌن آموزش مدرن نخبگان برای بازگرداندن لدرت سٌاسی به آنان از 

اٌن بدان معنی بود که شکل لرون وسطاٌی تمدن . اهمٌت وافری برخوردار است

  .اسالمی باٌد، بدون نفی اسالم، مردود شناخته شود

در حالی که نخبگان سٌاسی و روشنفکران از مدرنٌسم اسالمی پشتٌبانی می کردند 

بازارٌان، صنعتگران و برخی از  )دسته ای  از علما و نٌروهای اجتماعی پشتٌبان 

مخالفتشان را هم علٌه استعمارگران و هم اصالح طلبان حکومتی متمرکز ساختند  (لباٌل

اٌرا الپی دوس جنبش مزبور را رفرمٌسم . که در اٌران دوران لاجار شاهد آن بوده اٌم

. 10اسالمی نامٌده است

تجدد ایرانی 

اولٌن مظاهر تمدن جدٌد در پی معاهده حسن بٌک آق لوٌونلو و جمھوری ونٌز علٌه 

نماٌندگان تجاری و سٌاسی ونٌز محصوالتی از تمدن در . دولت عثمانی وارد اٌران شد

 در 11.وردندآحال شکوفای اروپا از جمله تفنگ، خمپاره انداز و عٌنک را به اٌران 

دوره های پس از آن بوٌژه در زمان صفوٌه، انگٌزه اصلی کشورهای اروپاٌی برای 

از سوی . ارتباط گٌری با اٌران بر حول محور پٌکار علٌه دولت عثمانی متمرکز گردٌد

دٌگر شکست شاه اسماعٌل اول در جنگ چالدران نٌز اٌن پادشاه را برآن داشت که با 

ارتباط با اروپاٌٌان کمبودهای نظامی اش از جمله کمبود ابزار جنگی آتشٌن را جبران 

9
- Ira M. Lapidus. p. 455

10
- ibid. p. 461

11
دکتر حسٌن محبوبی اردکانی، تارٌخ موسسات تمدنی جدٌد در اٌران، انجمن دانشجوٌان دانشگاه - 

 ۶-۵. ، جلد اول، ص۱۳۵۴تھران، 
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بدنبال همکاری های نظامی اروپاٌٌان با اٌران پای سوداگران اروپاٌی نٌز به . کند

گسترش روابط تجاری و سٌاسی اروپاٌٌان با اٌران با ورود سٌاحان و . کشور باز شد

هٌآت های مذهبی نٌز همراه شد که بتدرٌج کشور را با اداب و رسوم اروپاٌٌان آشنا می 
ساخت. ھمزمان مسافرت و اقامت برخی از نخبگان در کشورھای اروپایی، ھند و قفقاز 12

آنان را با تمدن و فرھنگ و تاریخ غرب آشنا ساخت و آموختھ ھای آنان از راه ھای 
گوناگون از جملھ روزنامھ و کتاب بھ ایران منتقل می گردید. نفوذ آداب رسوم و 

فرھنگ اروپایی در ایران در دوره قاجار گسترش بی سابقھ ای یافت کھ پایھ ھای تجدد 
ایرانی را بنا ساخت.  

تجدد در سده نوزدھم در ایران مفھوم نوسازی داشت کھ  شامل ورود تکنولوژی ھای 
تازه  و تاسیس نھادھای جدید، و در مقاطعی کاھش قدرت علمای دینی و یا استبداد 

سلطنتی می گردید اما در تحقق دمکراسی، حقوق فردی و حق تعیین سرنوشت ملت 
ناکام می ماند. بھ عبارت دیگر تجدد ما کاریکاتوری از " مدرنیتھ " است کھ از محتوی 
" مدرن " خالی است. داریوش آشوری باور دارد کھ ما " بھ آن بستر تاریخی- فرھنگی 

کھ ذھنیت مدرن از آن برمی خاست تعلق نداشتیم و درنتیجھ موانع اساسی روانی - 
فرھنگی مانع از آن بود کھ ما بر آن چیزھایی کھ پس پشِت قضیھ است، دست پیدا کنیم. 

ثابت شده کھ تکنیک را می شود گرفت، کامپیوتر را ھم می شود ساخت، ولی 
13."آن چٌزهاٌی که پس پشِت لضٌه است به آسانی دست ٌافتنی نٌست

از ویژگی ھای دیگر تجدد ایرانی، ترکیب تنش آمیزی از اندیشھ ھای نو و برگرفتھ از 
 Monica M.) مدرنیتھ با فرھنگ سنتی - دینی ایرانیان است کھ مونیکا ام رینجر
Ringer) آنرا " مدرن سازی غامض وپیچیده " نامیده است: بھ باور وی " مدرن 

سازی دشوار و یا پیچیده زمانی پدیدار شد کھ ایرانی ھا الگوی اروپایی مدرن سازی 
نھادھا و اقتباس از تکنولوژی و دانش آنھا را برگزیدند اما ھمزمان  در برابر از دست 

 اٌن تنش و روٌاروٌی را 14 . "رفتن فرهنگ و آداب و رسوم محلی مماومت نشان دادند

می توان از واکنش علما در برابر اصالحات عباس مٌرزا اولٌن اصالح طلب حکومتی 

و " او فرنگی شده است و چکمه فرنگی مٌپوشد " سنت گراٌان می گفتند . درٌافت کرد

12
 ۲۰. همانجا ص- 

13
 ۲۷۰. ، ص۱۳۷۶دارٌوش آشوری، ما و مدرنٌت، موسسه فرهنگی صراط،  - 

14
- Monica M. Ringer, "Modernity in Nineteenth-Century Iran", in Ramin

Jahanbegloo Iran Between Tradition and Modernity, ( Toronto, Lexington Books, 
2004), p. 40 
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مسٌحی است و مٌخواهد پٌش مسٌحٌان خودشٌرٌنی کند و به همٌن " بٌان مٌداشتند او 

15".جھت آداب و رسوم مسٌحٌان را رواج مٌدهد 

البته برخی از پژوهشگران ترکٌب مدرنٌته و سنت در نھادهای تمدنی نوٌن را مفٌد می 

سنجند و آنرا پٌش شرط پاگرفتن و رٌشه دواندن آن نھاد ها در جامعه سنت زده اٌران 

بطور نمونه  مونٌکا ام رٌنجر در .  نٌز می انجامٌدی دٌنیمی دانند که بكاهش نفوذ علما

ٌکی از وٌژگی های مدارس : " مورد نظام جدٌد آموزشی در دوره لاجار می نوٌسد

بی شک . نوٌن اٌن بود که برنامه درسی آنھا تلفٌمی از برنامه های سنتی و اروپاٌی بود

اٌن ٌکی از دستآوردهای بزرگ آنھا است که بجای تملٌد ساده از مدارس اروپاٌی می 

کوشٌد ترکٌبی از دو نظام آموزشی بوجود آورد که با نٌاز های مدرن سازی اٌرانی 

همزمان تالش اصالح طلبان در پاٌه گذاری نظام آموزشی . همخوانی داشته باشد

اٌرانی، برای نظام سنتی، از خطرات بٌشتری برخوردار بود تا نظامی که کامال از 

که از نظام )دروالع مناسب بودن عناصر تشکٌل دهنده نظام جدٌد . اروپا تملٌد شده باشد

مدارس تازه را به بدٌل مناسبی برای نظام سنتی  (های سنتی و اروپاٌی گرفته شده بود

 اٌن پژوهشگر می افزاٌد که بسٌاری از کنشگران آموزش نوٌن از 16. "تبدٌل کرد

. اللٌت های مذهبی از جمله بابی ها و ازلی ها تشکٌل شده بودند

باری، ترکٌب تنش آمٌز اندٌشه های نو و سنت در تجدد اٌرانی در مماطعی از تارٌخ 

اٌران به تسلط عناصری از مدرنٌته از جمله کاهش شدٌد نفوذ روحانٌت در اداره 

به تسلط لوانٌن دٌنی بر کلٌه  (جمھوری اسالمی)و درممطع دٌگر (دوران پھلوی)کشور

امور کشور انجامٌده است اما روٌاروٌی و ناسازگاری اٌن دو لطب متنالض تجدد 

با توجه به تسلط بنٌاد گراٌی دٌنی در اٌران، تجدد اٌرانی باٌد .  اٌرانی هنوز ادامه دارد

 تا بتواند به پلورالٌسم سٌاسی و اجتماعی، رفع تبعٌض از زنان و بپٌماٌدراه درازی را 

اللٌت های لومی و مذهبی و تحمك دمکراسی دست ٌابد که پٌش شرط آن جداٌی دٌن از 

. دولت است

چھار گروه اجتماعی و سیاسی و عامل استبداد سلطنتی در شکل گیری تجدد ایرانی 
نقش ایفا کرده اند کھ بترتیب واکاوی خواھند شد.  

بدون تردٌد در پِاٌه گٌری و استمرار تجدد گروه اول اصالح طلبان حکومتی است که - 

اٌنکه اندٌشه : "...آدمٌت در اٌن باره می نوٌسد. اٌرانی نمش نخست را اٌفا کردند

اوال زمامداران : زٌرا. نوآوری نخست از دستگاه حکومت بروز کرد نٌز طبٌعی است

15
 ،، تارنمای مدّ و ِمهسىت گرایی و ووگرایی در روزگار قاجارامٌر ٌعمتی لٌماٌی، - 

16
- Monica M. Ringer, p. 45
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ثانٌا . بودند که از راه تجربه به واماندگی خود ضمن تصادم با نٌروی ؼرب، پی بردند

17.."دانا و روشن بٌن در صنؾ دٌوانٌان وجود داشت

. شاٌد بتوان اولٌن اصالح طلبان حکومتی را عباس مٌرزا و لائم ممام فراهانی دانست

عباس مٌرزا پس از شکست سخت در جنگ با روسٌه به شدت تحت تآثٌر پٌشرفت های 

ٌک : "...اروپائٌان لرار گرفت به طوری که به ژوبر فرستاده ناپلئون از جمله می گفت

مشت سرباز اروپاٌی تمام دسته های سپاه مرا با ناکامی مواجه ساختند و با پٌشرفت 

آنچه تواناٌی که شمارا تا اٌن اندازه از ما برتر ....های تازه خود، ما را تھدٌد می کنند

ساخته است، دالٌل پٌشرفت شما و ضعؾ ثابت ما کدام است؟ شما هنر حكومت 

نمودن،هنر فٌروزی ٌافتن، هنر به کارانداختن همه وساٌل انسانی را می دانٌد، در 

18... "صورتی که ما گوٌی محکوم شده اٌم که در لجنزار نادانی ؼوطه ور باشٌم

اصالحات ولیعھد و وزیرش قائم مقام بیشتر بر تشکیل " نظام جدید " و تولید ابزار ھای 
جنگی پیشرفتھ در کشور تمرکز داشت کھ در اثر رقابت کشورھای اروپایی و کارشکنی 

آنھا بھ نتیجھ مطلوب نرسید. اما اقدامات آنان تربیت کادر فنی و اصالحات بھداشتی و
فرھنگی را نیز شامل می شد. چنانچھ در سال ۱۲۲۸ش در تبریز برای 

 نخستٌن چاپخانه ۱۲۴۰همچنٌن در سال . 19نخستٌن بار آبله کوبی صورت گرفت

لائم ممام برای . سربی در اٌن شھر داٌر و برخی از کتاب ها در آن به چاپ رسٌد

فراگرفتن زبان های خارجی ، علوم و آشناٌی با صناٌع اروپاٌی دانشجو به خارج 

. فرستاد

بسیاری از اصالح طلبان حکومتی در زمان قاجار مدت ھا بعنوان سفیر و یا نماینده و 
مذاکره کننده دولت ایران در کشورھای اروپایی و روسیھ بسر بردند. این اقامت ھا 

سبب شد کھ با پیشرفت ھای علمی، صنعتی، اجتماعی و تالش ھای استبداد ستیز در 
این کشورھا آشنا شوند و در بازگشت با وجود موانع بسیار از جملھ استبداد سلطنتی، 

مخالفت ھای علما، فساد درباریان و کارشکنی استعمارگران کوشش کنند اصالحاتی را 
در کشور  بھ مورد اجرا گذارند کھ واکاوی تمام آنھا از دایره این نوشتھ خارج است در 

اینجا تنھا بھ اقدامات امیرکبیر، سپھساالر (مشیروالدولھ)، امین الدولھ اشاره خواھد شد 
کھ بھ کاھش قدرت علمای دینی در حوزه اصلی نفوذ آنان یعنی قضاوت و آموزش و 

دخالت شان در امور دولت، گرچھ بطور موقت، منجر گردید. 

17
 ۱۶۱. ، ص۱۳۴۸فرٌدون آدمٌت، امٌر کبٌر و اٌران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، - 

18
در اٌران معاصر، " بنای نظام جدٌد " دکتر ؼالم حسٌن زرگری نژاد، عباس مٌرزا؛ نخستٌن معمار - 

 ۸۲ص . ۱۳۸۶دانشگاه تھران، زمستان 
19

 ۵۴. دکتر حسٌن محبوبی اردکانی ص- 
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التدارگراٌانه " روٌکرد امٌر کبٌر در اجرای اصالحات را . از امٌر کبٌر آؼاز می کنم

 به باور 20.بود" الزامی و اجتناب ناپذٌر  "خوانده اند که بباور برخی از پژوهشگران " 

اُلگار سٌاست هاٌش در رابطه با کاهش نفوذ روحانٌون به منظور افزاٌش لدرت دولت 

 را ی شٌعه در برابر آدمٌت روٌکرد وی در باره علما21.مرکزی صورت می گرفت

نان احترام می آامٌر با روحانٌون روشندل همکاری داشت و به : " چنٌن بٌان می کند

در والع . گذاشت و از استمالل دستگاه لضاٌی که در دست داشتند پشتٌبانی می کرد

سٌاست عمومی امٌر در کاستن لدرت روحانی متوجه امام جمعه ها و شٌخ االسالمھا 

می گردٌد که در افکار لاطٌه مردم نفوذ داشتند، مروج کھنه پرستی و نادانی بودند، 

و از اٌن راه اعمال لدرت می نمودند و در . سرای آنان مصون و جای تحصن بود

. امٌر چنٌن حك و مسئولٌتی را برای روحانٌان نمی شناخت. سٌاست مداخله می کردند

22" .به عالوه نفوذ و روٌه اٌشان را مانع پٌشرفت نمشه اصالح و ترلی می دانست

التدار امٌر در برابر خودسری ها و جاه طلبی های برخی از علما را می توان در 

اٌن فرد از امپراطور روسٌه هدٌه و نامه ای . برخورد وی با امام جمعه تھران سنجٌد

 نداشت و  با اعتراض همخوانیدولت " توازن منفی " درٌافت کرده بود که با راهبرد 

باٌد دانست که دستگاه امام جمعه تھران همواره مورد توجه . " امٌر پس فرستاده شد

سفارتخانه های روس و انگلٌس بود، و هر دو سعی داشتند دست کم با آن روابط نٌکو 

23..."و نزدٌکی داشته باشند

اصالحات امٌر کبٌر در امر لضا گرچه بنٌادی نبود اما بی شک بی عدالتی ها از جمله 

" و " دٌوانخانه " و در امور لضاًٌ ا. در رابطه با اللٌت های دٌنی را کاهش می داد

اصول تازه بنٌاد نھاد ، و امور عرفً و شـرعً را از هـم جـدا  را برپاٌه" دارالـشرع 

سـاخت همچنـٌن ، اللٌت هاي دٌنً زرتشتً ، مسٌحً و ٌھودي را از اجحـاؾ هـاي 

شـرعً رهانٌـد ، و آٌٌن شكنجة زندانٌان و مظلومٌن را منسوخ گردانٌد؛ رسم بست 

 البته وی در سرکوب بابٌان 24 .نشٌنً را شكـست و حكومت لانون را استوار گردانٌد

 .نمش مھمی اٌفا کرد

20
دکتر ؼالمحسٌن سعٌدٌان، مرتضی حجتی نسب، الحام لطفٌان، بررسی پٌداٌی و رشد نظام نوٌن - 

اداری در بستر اصالحات عصر ناصری 
21

- Algar, p. 129
22

 ۴۱۷. فرٌدون ادمٌت ص- 
23

 ۴۱۹. همان ص- 
24

 ۳۰۸. همان ص- 
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از دیگر اقدامات مھم امیر تآسیس دارالفنون اولین مدرسھ بزرگ غیر دینی بود کھ در 
تربیت نسل تازه ای از دیوان ساالران اصالح طلب و نوگرا نقش مھمی ایفا نمود و 

نمی توانست مورد پشتیبانی نیروھای مرتجع قرار گیرد. 

سپھساالر اصالح طلب کھ طی اقامت بیست سالھ اش در خارج ایران با پیشرفت ھای 
برخی از کشورھای اروپایی و اصالحات دولت عثمانی آشنا شده بود در بازگشت بھ 
ایران و در جایگاه مقام وزارت و صدارت کوشید اصالحات اداری و قضایی را در 

کشور انجام دھد. 

سپھساالر بر پایھ تجربیات خانوادگی اش در امر قضا توانست اصالحات مھمی از 
جملھ در ُامور قضاوت انجام دھد. بھ باور فریدون آدمیت " تاریخ قانونگذاری جدید 
او و  ایران با وزارت عدلیھ سپھساالر آغاز گردید و دستگاه عدلیھ جدید بھ کوشش 

میرزا یوسف خان مستشارالدولھ تآسیس گردید. قوانین نو وضع شدند، دستگاه قضاوت 
استقالل نسبی پیدا کرد و قانون اساسی نوشتھ شد. نظام قانونی جدید بر اصول 

موضوعھ "عرفی " بر پایھ "علم عقل " و در جھت "عدالت و مساوات " بھ وجود آمد. 
اٌن اصالحات مجازات های بدنی و برٌدن اعضای بدن را نٌز ممنوع می کرد که . 25"

علت دٌگر . مخالفت علمای پرلدرت ازجمله مالکنی را با سپھساالر درپی داشت

مخالفت علما با وی اٌن بود که می کوشٌد همچون امٌر کبٌر دخالت آنان در امور دولت 

اعتماد من : " آدمٌت به نمل از سپھساالر در مورد علما چنٌن می نوٌسد. را کاهش دهد

درباره حضرات مالها بر اٌن است که اٌشان را باٌد در کمال احترام و اکرام نگاه 

داشت و جمٌع اموراتی  که تعلك به آنھا دارد از لبٌل نماز جماعت و موعظه به  لدری 

که ضرر به جھت دولت وارد نٌاورد و اجرای صٌؽه عمد و طالق و حل مسائل شرعٌه 

و ماٌتَعلَّك  بھا را به اٌشان واگذار نمود و به لدر ذره ای در امورات حکومتی، آنھا را 

واال وسٌله  مداخله نداد و مشارالٌھم را ابدا واسطه فی مابٌن دولت و ملت ممرر نکرد

26. "بی انتظامٌھا می شود، چنانچه شده است

البته الدام سپھساالر در واگذاری امتٌاز روٌتر به ٌک سرماٌه دار انگلٌسی مورد انتماد 

است چرا که وی پی آمدهای سٌاسی و استعماری اٌن لرارداد را از نظر دور نگه 

اٌن امتٌاز با مخالفت شدٌد مالکنی روبرو شد و حتی به عزل او از صدارت . داشته بود

اما همانطور که محمود محمود باور دارد با توجه به اٌنکه سپھساالر . بٌانجامٌد

خاطراتی از خود بجا نگذاشته است نمی توان انگٌزه اصلی وی در اعتماد بٌش حد به 

25
 ۵شماره . حسٌن حمگو، فرٌدون آدمٌت و اندٌشه ترلی، گفتگو- 

26
 زمانه، خوب ٌا بد سپھساالر- 



   فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

69 

 واگذاری اٌن لرارداد 27دولت استعماری انگلیس را سنجید و درمورد آن قضاوتنمود.

و انعماد لرارداد التاری از سوی مٌرزاملکم خان بھانه ای بدست برخی از علما داد تا 

. درکنار دربارٌان فاسد به دشمنی با اصالحات ادامه دهند

. امٌن الدوله اصالح طلب دٌگری است که از آؼاز صدارتش با مخالفت علما روبرو شد

همانند  (م۱۸۹۷ ) ش۱۲۷۶ با آؼاز صدر اعظمی امٌن و الدوله: " آلگار می نوٌسد

امٌن الدوله در کتاب .  دوران امٌرکبٌر و سپھساالر، مخالفت علما با وی آؼاز شد

28. "خاطراتش علما را مھترٌن مانع اصالحات به شمار می آورد

وی . شاٌد امٌن الدوله را بتوان ٌکی از فرهنگ دوست ترٌن اصالح طلبان آندوره نامٌد

نزد پدر دانشمندش زبان فرانسه آموخت و نوشته های نوٌسندگان و دانشمندان ؼربی را 

وٌژگی اٌن دٌوان ساالر اصالح طلب در اٌن بود که به باال بردن سطح . می خواند

ٌحی دولت آبادی در باره . فرهنگ جامعه و باسواد شدن کودکان اهمٌت زٌادی می داد

امٌن الدوله می داند درد ملت نادانی است و دوای آن داناٌی : " امٌن الدوله می نوٌسد

است از اٌن رو بٌش از هر کار به معارؾ اهمٌت می دهد و از همٌن نمطه نظر است 

 بھمٌن علت مھمترٌن دست آورد امٌن الدوله در زمان صدارت 29. "که ستوده می شود

. کوتاهش را می توان پشتٌبانی و تشوٌك وی از تاسٌس مدارس نوٌن ّرشدٌه دانست

در دوره وی اموزش ابتداٌی به سبک مدرسه های : " آلگار در اٌن مورد می نوٌسد

زمانی که در آذرباٌجان بود . اروپاٌی زٌر نظر انجمن معارؾ در تھران پاٌه گذاری شد

وی حروؾ الفبا را با روش تازه . از مٌرزا حسن ُرشدٌه دعوت کرد به تبرٌز بازگردد

مٌرزا حسن پٌش از اٌن از سوی علما کافر خوانده شده بود و . ای تدرٌس می کرد

بوسٌله شماری از طالب تخرٌب گشته بود اما تحت  [چھار بار در تبرٌز]مدرسه اش 

امٌن دوله در تھران نٌز  30. "حماٌت فرماندار تازه توانست دوباره بکار خود ادامه دهد

علت مخالفت طالب و برخی  . تآسٌس نمودی شٌعهمدرسه ُرشدٌه را برؼم مخالفت علما

از روحانٌون با مدارس نامبرده اٌن بود که ٌکی از مھمترٌن حوزه های نفوذ آنان 

می افتاد و مکتب های سنتی که بدست علما ٌا طالب اداره می شد " نااهالن " بدست 

. بتدرٌج اهمٌت شان را از دست مٌدادند و مدارس مدرن ُرشدٌه جای آنھا را می گرفتند

اٌن گونه مدارس موجب ضعؾ مذهب می " مٌرزا حسن آشتٌانی اعالم کرده بود که 

27
شرکت نسبی البال و شرکاء، ص . محمود محمود، روابط سٌاسی اٌران و انگلٌس ددر لرن نوزدهم- 

۹۳۰ 
28

- Algar, p. 223.
29

الدوله،  امٌن احواالت و افکار  ،حمٌكت مدّ و ِمه،تارنمای - 
30

- Algar, p. 224
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 ابتکار ُرشدٌه در تآسٌس مدرسه نو راه را برای گسترش آموزش و پرورش 31"شود 

 .نوٌن در کشور گشود

از اصالحات دیگر امین الدولھ پشتیبانی ویژه وی از مطبوعات و آزادی اھل قلم بود کھ از 
جملھ در نھایت موجب عزل او و گوشھ نشینی اش شد. دیگر آنکھ وی خواستار تغییرات 

اساسی در سیستم حکومتی ایران بود بھمین علت گوشھ چشمی بھ تحوالت عثمانی داشت.  

 مخالؾ بود و از ی شٌعه خواهی های علماهامٌن الدوله همچون سپھساالر با زٌاد

وی همچنٌن با توطئه رلٌبش امٌن . برآوردن خواسته های آنان سرپٌچی می کرد

 در تارٌخ بٌداری اٌرانٌان 32.السلطان که به علمای مخالؾ پول می پرداخت روبرو شد

دوستی امٌن الدوله با سٌد جمال الدٌن و آلای طباطباٌی نٌز ٌکی از علل مخالفت برخی 

از دربارٌان از جمله امٌن سلطان با وی ذکر شده است که رنگ و بوی مسلکی بخود 

 افزون برٌن کوشش هاٌش در کاهش لدرت پادشاه نٌز سبب وحشت 33.می گرفت

. مظفرالدٌن شاه شد که سرانجام به استعفای وی منجر گردٌد

 واحد و شمار روزنامه ۴۹در پاٌان دوره سلطنت مظفرالدٌن شاه شمار مدارس تازه به 

 عدد می رسٌد که در آستانه انمالب مشروطٌت در گسترش اندٌشه های تجدد ۶۹ها به 

34.خواهی علٌه استبداد و تحجر دٌنی نمش مھمی اٌفا نمود

 همچون بسٌاری از اصالح  می باشند که"منورالفکران " روشنفکران و ٌا گروه دوم - 

طلبان حکومتی در جرٌان الامت در کشورهای خارجی با فلسفه، علوم، ادبٌات و هنر و 

 تحوالت ؼرب آشنا شدند و بٌش از پٌش در باره عمب ماندگی کشور آگاهی پٌدا کردند

وٌژگی تمام اٌن روشنفکران . و در نتٌجه در شکل گٌری تجدد اٌرانی نمش اٌفا نمودند

استبداد ستٌزی و پشتٌبانی از آزادی و حکومت لانون بود و بسٌاری از آنان تحجر و 

روشنفکران را می توان از اصلی . می سنجٌدندتعصبات دٌنی را مانع پٌشرفت کشور 

ترٌن گروهی از بازٌگران تجدد اٌرانی دانست که مھمترٌن نمش را هر چند با 

علی . روٌکردی متنالض در ورود اندٌشه های نو به کشور وتروٌج آن اٌفا نمودند

ندوره را چنٌن بٌان می آمٌرسپاسی گراٌش ها سٌاسی و فلسفی روشنفکران مشھور 

بطورکلی روشنفکران اٌرانی اٌن دوره شدٌدا تحت تآثٌر اٌده های روشنگری سده ." کند

31
 ۳۱۴. ، ص۱۳۸۳دکتر سٌد رضا نٌازمند، شٌعه در اٌران، حکاٌت للم نوٌن، - 

32
- Algar p. 225

۳
 ۱۷۶. ناظم و االسالم کرمانی، تارٌخ بٌداری اٌرانٌان ص- ۰

34
 ۳۱۶. ص. دکتر سٌد رضا نٌازمند- 
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 متفکران فرانسوی جاٌگاه وٌژه 35. "هٌجدهم و به ممٌاس کمتری سده نوزده اروپا بودند

 . "ای در مٌان روشنفکران اٌرانی داشتند و آثار آنان بٌشتر از دٌگران خوانده می شد

بطور کلی در حالی که اندٌشه های متفکران فرانسوی برای انتماد از مذهب، فرهنگ و 

تارٌخ به کار مٌرفت،  اندٌشه های لٌبرالی انگلٌسی بر اٌده های التصادی و مھمتر از 

نٌز " مذهبی "  در اٌن مٌان روشنفکران 36. "آن سٌاسی روشنفکران تآثٌر می گذاشت

در اٌن مورد می توان از . فعال بودند و می کوشٌدند درتحوالت کشور نمش بازی کنند

 و ٌا افؽانی نام برد که داوری های گوناگونی در باره دٌدگاه اسد آبادیسٌد جمال الدٌن 

به باور برخی، از اولٌن نظرٌه پردازان بنٌادگراٌی اسالمی و به . هاٌش ارائه شده است

چنانچه پٌش از اٌن گفته شد اٌرا ام . باور برخی دٌگر مبتکر بٌداری اسالمی بود

 و هما ناطك وی 37 سٌد جمال الدٌن را مدرنٌست اسالمی،(Ira M. Lapidu  )الپٌدوس

بھر .  معرفی کرده است39"متآثر از فرله شٌخی "  و در جاٌی دٌگر 38را مذهب ستٌز

روی سلطان عبدالحمید جمال الدین را بھ استانبول دعوت کرد و امیدوار بود بیاری وی 
امپراتوری عثمانی را زنده سازد. الگار باور دارد کھ از سال ۱۲۷۹ ش تا ۱۲۸۲ ش، 

مخالفت علما با دولت در ایران برپایھ عقاید سید جمال الدین صورت می گرفت کھ 
 اٌن موضوع نمش و 40.خواستار اتحاد شٌعه و سنی تحت رهبری خلٌفه عثمانی بود

اهمٌت روشنفکران در تحوالت سٌاسی و اجتماعی کشور در دوره لاجار را نماٌان می 

. سازد

روشنفکران سکوالر برجسته و مشھور در دوره لاجار همچون آخوندزاده، 

مستشاروالدوله، ملکم خان و طالبوؾ ضمن داشتن تشابھات فکری فراوان، از اختالؾ 

پٌش از هرچٌز جملگی تحت تآثٌر آموزش . در نظر و روٌکرد نٌز برخوردار بودند

ی  اما روٌکردشان در رابطه با علما41های مدرنٌته به جداٌی دٌن از دولت باور داشتند

روشنفکران سکوالر در عٌن حال با اصالح طلبان حکومتی .  و دٌن متفاوت بوددٌنی

نٌز تفاوت داشتند چرا که دسته دوم هرچند در پی کاهش لدرت علما بودند اما بھرحال 

در چھارچوب لواعد استبداد سلطنتی و در جھت تموٌت دولت مرکزی انجام وظٌفه می 

در برابر بسٌاری از روشنفکران نامبرده تحت تآثٌر تحوالت در ؼرب، . کردند

35
- Ali Mirsepassi, Intellectual Discourse and the Politics of Modernization,

Negotiation Modernity in Iran, (Cambridge University Press, 2000), p. 59-60
36- Ibid

37
- Ira M. Lapidus, p. 455

38
 هما ناطك، سٌد جمال و در افتادن با دٌن- 

39
 ۱۲۲. هما ناطك، سرخوردگی لطؾ هللا آجدانی ص- 

۱
 ۹.لطؾ هللا آجدانی، روشنفکران ص- ۵

40
- Algar  p. 227

41
 ۱۱، ص۱۳۸۶لطؾ هللا آجدانی، روشنفکران اٌران در عصر مشروطٌت، نشر اختران، چاپ اول - 
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 استبداد، استمرار دمکراسی، حکومت لانون و مشروطه پارلمانی را بر تارک گیبرچٌد

کنش های فرهنگی و سٌاسی شان لرار داده بودند و توانستند بر اؼلب بازٌگران عصر 

  .مشروطٌت تآثٌر گذارند

. برخی از پژوهشگران روشنفکران دوره لاجار را ؼرب زده و ؼرب گرا خونده اند

لطؾ هللا آجدانی تملٌد از تحوالت ؼرب در سده نوزدهم را ناگزٌر می سنجد و چنٌن 

اصالح طلبان حکومتی و ]تنھا الگوی پٌش روی آنان : " ..توضٌح می دهد

برای پٌشرفت و ترلی، پٌشرفت های چشمگٌر و روزافزون جوامع ؼربی  [روشنفکران

از ماهٌت و شکل  [نوآوری ها و نوسازی کشور]ناگزٌر و خواه ناخواه " و " بود 

 برخی از روشنفکران مشھور بررسیبھرروی به .  گردٌد42"ؼربگراٌانه برخوردار 

: آنزمان می پردازم

مٌرزا فتحعلی آخوندزاده اهمٌت وٌژه ای برای لانون لاٌل می شد و استبداد سٌاسی و 

مذهبی را دو عامل عمب ماندگی کشور به شمار می آورد و راه چاره را در گروی 

آشکار است که پس از انتشار و ترلی . " ارتماء سطح آگاهی های مردم جستجو می کرد

43"علوم، دسپوتٌزم و فناتٌزم نخواهد ماند 

آدمٌت . می نامد" ناسٌونالٌزم جدٌد "  آخوندزاده را از نماٌندگان اصلی 44فرٌدون آدمٌت

تجلٌل افراطی وی از دوران اٌران باستان را بعلت ضعؾ اٌران اسالمی در دوره 

اندٌشه  [روشنفکران ملی گرا]آنان " و به باور ماشاهللا آجودانی . لاجار می سنجد

تا توانسته باشند ملت را علٌه دخالت بٌگانه تجھٌز ...ناسٌونالٌسم اٌرانی را تدوٌن کردند

 جنبھ مثبت ناسیونالیزم آخوندزاده استعمار ستیزی اش (علیھ انگلیس) بود اما 45. "کنند
نگٌن . عرب ستٌزی و مذهب ستٌزی وٌژگی منفی ناسٌونالٌزم وی را تشکٌل می داد

نبوی باور دارد که روشنفکرانی همچون آخوندزاده با تجلٌل از دوران باستان می 

46.کوشٌدند اتھام ؼرب زدگی را ازخود بزداٌند

وی بدرستی و . آخوندزاده سکوالر تمام عٌار بود و مدافع سرسخت لانون اساسی دنٌوی

آشکارا با آندسته از روشنفکرانی که از روی مصلحت جوٌی و برای کاهش مخالفت 

 با مشروطٌت و ٌا جلب نظر آنان می کوشٌدند مفاهٌم و نھادهای جدٌد را با ی شٌعهعلما

42
 همان- 

43
 .۲۸ به نمل از مٌرزا فتحعلی آخوندزاده، الفبای جدٌد و مکتوبات، ص ۴۲لطؾ هللا آجدانی ص - 

44
. ، ص۱۳۴۹فرٌدون آدمت، اندٌشه های مٌرزا فتحعلی آخوندزاده، انتشارات خوارزمی، تھران، - 

۱۰۹ 
45

 ۱۱۹، ص ۲۰۰۲ماشاهللا آجودانی، ٌا مرگ ٌا تجدد، انتشارات فصل کتاب، لندن، - 
46

- Negin Nabavi, Intetectual and the State in Iran, Politics, Discourse, and
Dilemma of Authenticity, (University Press of Florida, 2003), p. 4. 
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به خٌال شما . " لوانٌن اسالمی تطبٌك دهند به مخالفت برخاست و مورد انتماد لرار داد

چنان می رسد که گوٌا به امداد احکام شرٌعت، کونستٌتوسٌون فرانسه را در مشرق 

ٌکی از جنبه 47" .حاشا و کال، بلکه محال و ممتنع است. زمٌن مجری می توان داشت

های برجسته اندٌشه های آخوندزاده انتمادات وی نسبت به لوانٌن زن ستٌز دردٌن اسالم 

است و دٌگری خرده گٌری از لوانٌن شرٌعت است که به باور وی با شراٌط زمانه ما 

  .و حکومت عرفی کامال ناسازگار است

اگر آخوندزاده تطبٌك مفاهٌم مدرنٌته و اسالم را بکلی مردود می دانست و در بٌان 

آشکار مواضع فکری و اندٌشه های سٌاسی اش تردٌدی بخود راه نمی داد، 

روشنفکرانی همچون مٌرزا آلا خان کرمانی، مٌرزا ٌوسؾ خان مستشارالدوله و به 

وٌژه مٌرزا ملکم خان ناظم الدوله با وجود اعتماد به موازٌن فلسفه ی سٌاسی ؼرب  و 

تا حدود زٌادی در  با اتخاذ مواضع محافظه کارانه و مصلحت اندٌشانه و البته" مدرنٌته 

کوشٌدند تا با اجتناب از خشونت  [بدرجات گوناگون ]ٌک چارچوب ابزارانگاری دٌنی، 

فکری علٌه دٌن و روحانٌون و تآکٌد بر اصالحات دٌنی، مٌان دٌن و شرٌعت اسالمی، 

48."و تجدد و علم و عمالنٌت دنٌوی، هماهنگی به وجود آوردند

روٌکرد . برجسته ترٌن روشنفکری که از اٌن روٌکرد پٌروی می کرد، ملکم خان بود

وی در آؼاز در روزنامه . وی در باره علما دو وجه کامال متفاوت را از سر گذراند

استبداد ستٌز لانون، که بٌشتر خوانندگانش را دانش آموزان و فارغ التحصٌالن 

 و ی دٌنیدارالفنون تشکٌل می داند، از نفوذ اوهام و خرافات در تفکر و رفتار علما

مذهبٌون انتماد می کرد و از بی خبری و بی عملی شان در باره شراٌط زندگی 

اگر فتوری در کارشان : " دوروبرشان شدٌدا خرده می گرفت و از جمله می نوشت

است می گوٌند باٌد امام عصر بٌاٌد اصالح کند، اگر خانه شان کثٌؾ شود تولع دارند 

اسم اٌن گونه کسالت و تنبلی های جھالت را توکل و تفوٌض . مالئکه بٌاٌند جاروب کنند

 ملکم خان حتی علما را مھمترٌن سد برلراری نظم در کشور و استمرار 49..."نھاده اند

دشمن ترٌن اشخاص برای نظم مملکت و تربٌت ملت و : " آزادی به شمار می آورد

50" .آزادی آنھا، طاٌفه علما و اکابر فناتٌک اند

ملکم در سال های پس از آن با چرخشی تند در مواضع نسبت به رفتار علما و کارکرد 

دٌن تجدٌد نظر کرد و کوشٌد موازٌن مدرنٌته و دمکراسی ؼربی را با لوانٌن اسالمی 

47
 ۴۳. همان ص- 

48
 .۱۲۲. لطؾ هللا آجدانی ص- 

49
 به نمل از فرٌدون آدمٌت، فکر آزادی و ممدمه ی نھضت مشروطٌت و ۱۲۳لطؾ هللا آجدانی، ص - 

 ۱۷۶. ، ص۱۳۴۰ممدمه ی نھضت مشروطٌت، تھران انتشارات سخن، مھر 
50

 ۱۲۳. همان س- 
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: " وی در باره اٌن چرخش تند چنٌن اظھار داشته است . همساز و همخوان جلوه دهد

از اٌن رو فکر . چنٌن دانستم که تؽٌٌر اٌران به صورت اروپا کوشش بی فاٌده است

 وی در اٌن روٌکرد تازه چنان پٌش 51" .ترلی مادی را در لفاؾ دٌن عرضه داشتم

آن لوانٌن و آن اصولی که خدا و پٌؽمبر و : " رفت که در روزنامه لانون می نوشت

 در اٌن 52."حکما به علمای اسالم ٌاد داده اند همه را خٌلی صحٌح و کافی می دانٌم

او " .. رابطه هما ناطك وی را مبتکر حکومت اسالمی بشکل امروزی آن سنجٌده است 

 "اندٌشه . بود که نخستن بار در روزنامه لانون برنامه حکومت اسالمی را رٌخت

 گروه حزب هللا "از باٌستگی برپاٌی . را در شکل سٌاسی آن پٌش کشٌد"  والٌت اعظم

53."را باب کرد" هللا اکبر "سخن گفت و شعار "  نھی از منکر "و ارشاد در جھت " 

 "به نوشته هما ناطك اسالم گراٌی ملکم کپٌه برداری از اسالم گراٌی برخی از 

 که جای بحث آن درٌن نوشته نمی گنجد 54عثمانی بود"  منورالفکران

آلگار در باره روٌکرد تملٌل گراٌانه و مصلحت جوٌانه برخی از روشنفکران دوره 

 و گسترش  پدٌده دٌگری که در اٌن عصر اهمٌت داشت رشد : "لاجار می نوٌسد

واکنش به تؤثٌرات اروپا در کشور در تمام سطوح . درنگ آمٌز اٌده های لٌبرالی بود

در . منفی نبود و برخی ان را ارزشمند می دانستند و ٌا حد الل از آن استمبال می کردند

اٌنکه تا چه حد با موازٌن اسالمی هم . رابطه با اٌن تؤثٌرات پرسش هاٌی مطرح بود

خوانی دارد؟ رابطه مٌان آنھا و الگوی سنتی زندگی چٌست؟ اٌن پرسش ها متفکرٌن 

لٌبرال را الزاما با علما درگٌر می کرد بوٌژه آنکه اٌن دسته از متفکرٌن در اللٌت 

بنابراٌن برای آنکه اٌده هاٌشان پذٌرفته شود همکاری علما از .  لرار داشتندمحض

اهمٌت حٌاتی برخوردار بود و می توانست بخش مھمی از ملت را از خواب تارٌخی 

 در اٌن رابطه در تارٌخ بٌداری اٌرانٌان می خوانٌم که برای نمونه ملکم 55" .بٌدار کند

خان توانست پس از دٌدار با سٌد صادق طباطباٌی ٌکی از علمای آندوره بر افکار وی 

 اما راست روی های برخی از روشنفکران مشھور آنزمان و معتمد به 56.تآثٌر گذارد

اصول مدرنٌته از حد همکاری با سنت گراٌان در پٌکار با استبداد گذشت و به تبلٌػ 

بنوشته ماشاهللا .  در به دست گرفتن لدرت کشٌده شدی دٌنیمبانی اسالم و ترؼٌب علما

51
، تھران (عصر سپھساالر) به نمل از ادمٌت، اندٌشه ترلی و حکومت لانون ۱۲۵. همان ص-  

 ۶۵، ۶۴. ، ص۱۳۵۱انتشارات خوارزمی، 
52

همان، به نمل از مٌرزا ملکم ناظم الدوله ، روزنامه لانون، به کوشش و با ممدمه هما ناطك، تھران، - 

 ۱، ص ۶ شاهنشاهی، شماره ۲۵۳۵انتشارات امٌر کبٌر، 

53
 ۷۲. ، ص۱۸۹۰-۱۹۰۳هما ناطك، روزنامه لانون پٌش در آمد حکومت اسالمی - 

۵
 ۸۴. همان ص- ۴

54
 ۸۴. همان ص- 

55
- Algar, p 123

56
 ۱۶۹. ناظم السالم کرمانی ص- 
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آجودانی سند تازه ای که بدست آمده نشان می دهد که آلاخان کرمانی از ملکم خان می 

بدهد که اگر "  تآمٌنات "خواهد که در روزنامه لانون علما را تشوٌك کند و به آنھا 

عمل دولت و ملت بر دست اٌن علما هزار بار خوب تر و " لدرت را به دست گٌرند 

 آندوره  دٌنیاٌن در حالی بود که بخش مھمی از علمای. جرٌان پٌدا می کند"  نٌکوتر

 راست روی 57.بعلت نداشتن علم دولت داری حتی از بدست گرفتن لدرت پرهٌز داشتند

های ملکم و دوستانش حتی علمای مشھوری همچون آٌت هللا نائٌنی را به اٌن توهم 

58.دچار کرد که ؼربی ها اصول تمدن خوٌش را از اسالم گرفته اند

اسالمٌزه کردن اصول مدرنٌته و تمدن ؼرب از جمله روٌکرد تنالض آمٌزی است که 

بدست روشنفکران سکوالر آنزمان به تجدد اٌرانی راه ٌافت و شوربختانه روشنفکران 

 نٌز روٌکرد مشابھی را برای رسٌدن به اهداؾ بھمندهه چھل و پنجاه و پسا انمالب 

 .سٌاسی و حزبی برگزٌدند  که تبعات شوم آن در جای خود واکاوی خواهد شد

هرچند از آؼاز بطور کلی روٌکردی مدرنٌته ستٌز گروه سوم علمای دٌنی اند که - 

داشته اند و اٌن سبب سرسختی عناصر سنتی تجدد اٌرانی در برابر نوگراٌی ها گردٌده 

 در برابر مدرنٌته با توجه به جاٌگاه دٌنی، ی شٌعهاست اما باٌد گفت که واکنش علما

.  اجتماعی، طبماتی و محل الامت آنان متفاوت بود

برای نمونه علماٌی که مانند اصالح طلبان حکومتی برای مدتی در خارج کشور الامت 

گزٌدند و با دگرگونی های کشور های ؼربی آشنا شدند به نوگراٌی و پذٌرش برخی و 

در اٌن مورد می توان از سلطان . ٌا تمام اصول مدرنٌته روی خوش نشان دادند

الواعظٌن و آلا احمد بھبھانی که در زمان فتحعلٌشاه به هندوستان سفر کردند نام برد که 

در سفرنامه های خوٌش از پٌشرفت های علمی، فرهنگی، سٌاسی و اکتشافات ؼرب 

59 .ورده دگرگونی های اجتماعی آن دٌار را ستودندآسخن بمٌان 

علما در دوره لاجار با توجه به پاٌگاه طبماتی شان نٌز روٌکرهای متفاوتی در برابر 

"  خرده پا "و "  پادار "هما ناطك اٌن گروه اجتماعی را به لشر . مدرنٌته برگزٌدند

 مالهای خرده پا در روستاها می زٌستند و عالوه بر رتك و فتك امور 60.تمسٌم می کند

دٌنی روستاٌٌان به کودکان الفبا و لرآن ٌاد می دادند و برگزاری مراسم زناشوٌی، 

اهالی روستا تآمٌن خوراک و پوشاک و خانه . طالق و ختنه سوران نٌز بعھده آنان بود

مالهای خرده . مالها را بعھده داشتند و سالٌانه ٌک تومان نٌز به آنان خرجی می دادند

57
-

58
-

59
-

60
-

 ماشاهللا آجودانی،  مرگ یا تجدد، ص. ۱۲۱ 
 ھمان ص. ۱۲۳ 

 لطف هللا آجدانی، روشنفکران ایران در عصر مشروطیت، نشر اختران، ۱۳۸۶، ص. ۱۳-۱۲  
ھما ناطق، لوطیان و اسالم 
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بنابرٌن . پا هر از گاهی در کنار روستاٌٌان در نا آرامی شھرها نٌز شرکت می کردند

بخاطر دوری از دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی در شھرهای بزرگ در روند شکل 

. گٌری تجدد اٌرانی نمش مھمی بعھده نداشتند

دسته دوم علماٌی بودند که در جاٌگاه مجتھد، لاضی و ٌا امام جمعه از منزلت دٌنی، 

اجتماعی و حتی سٌاسی مھمی برخوردار و در نتٌجه می توانستند در شکل گٌری تجدد 

نمش مھمی "  کفار "اٌرانی، روٌاروٌی با اندٌشه های نو، اصالحات و ٌا نفوذ بٌگانگان 

علمای مشھور جاٌگاه سنتی خوٌش از جمله در آموزش و پرورش و امور . اٌفا نماٌند

افزون . لضاٌی کشور را با ورود اندٌشه های نو و انجام اصالحات در خطر می دٌدند

برٌن در بسٌاری موارد با ورود علم و تخصص و تکنولوژی تازه به کشور که می 

را "  بٌضه اسالم "توانست کارکردهای اجتماعی شان را الؼرتر کند و ٌا به گفته آنان 

مورد تھدٌد لرار دهد مخالفت می کردند 

همانطور که پٌش از اٌن بٌان گردٌد در اثر عوامل چندی نفوذ و لدرت علما در دوره 

منابع سنتی برخی از آنان با جمع آوری مال و منال از راه . لاجار بسٌار افزاٌش ٌافت

بند و بست و نزدٌکی با دربارٌان، سوء استفاده از لحطی و شراٌط بد التصادی و 

در اٌنمورد داستانھای بسٌاری بٌان . بالخره برلراری رابطه با بٌگانگان گسترش ٌافت

و "  پادار "شده است که به بٌان ٌک مورد بسنده می کنم که ماهٌت برخی از علمای 

نمش التصادی، اجتماعی و سٌاسی آنان در دوران شکل گٌری تجدد اٌرانی را نشان می 

: دهد

پٌش ازٌن از مجتھد شفتی که با تشکٌل حکومت اسالمی در اصفھان ثروت بی کرانی 

نمونه دٌگر مٌرزا جواد آلا مجتھد تبرٌز است که از وی به .  سخن گفته امبھم زدرا 

اٌن مجتھد از راه ازدواج با منورالدوله نوه امٌر . عنوان ؼاصب امالک نام برده اند

 ش در جاٌگاه امام جمعه تبرٌز ۱۲۵۱کبٌر توانست با دربارٌان در آمٌزد و در سال 

 تومان و شمار دهاتش را تارٌخ نوٌسان ۱۶۰۰۰ثروت شخصی او را . " لرار گٌرد

 اٌن مجتھد با انگلٌس و روسٌه نٌز رابطه داشت و حتی با 61." پارچه نوشته اند۲۰۰

دبٌر سفارت فرانسه در تھران گزارش می کرد که مجتھد . تزار نامه نگاری می کرد

همچنٌن . با نفوذ ترٌن شخصٌت مذهبی در جھان شٌعه پس از مجتھد کربالست" تبرٌز 

از انگلٌس ها " مبلؽی " از بابت امتٌاز تنباکو نٌز . بزرگترٌن مالک آذرباٌجان است

اعتماد السلطنه گواهی می داد که مٌرزا ! درٌافت کرد و به پشتٌبانی از آن امتٌاز برآمد

تا جائی . خسارت می خواست و تھدٌد می کرد"  جواد در داستان تنباکو از بازرگانان 

سرانجام روس ها به او پول رساندند و ؼائله . که بازار تبرٌز را به بستن واداشت

61
 ۲۶-۲۵هماناطك، پسرفت ص - 
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 اٌن مجتھد در تحمٌك مردم و رٌاکاری پرونده لطوری داشت هما ناطك به 62. "خوابٌد

پای منبر مدعی می شد که پٌؽمبر اسالم : " نمل از خاطرات اعتماد السلطنه می نوٌسد

عرض کردم البته برای اٌن ! بسٌار پرٌشان و مضطرب بودند: " را به خواب دٌده است

رذالت اهالی تبرٌز خاطر مرا ! خٌر: فرمودند. دهه عاشورا خاطر مبارک مّشوش است

63! "مّشوش می دارد

"  شرع " به اعتراضات مردمی و افزاٌش لدرت باٌد افزود که در مواردی فتواهای فمھا

البته مکالمات مٌرزا . نمونه بارز آن لرارداد تنباکو بود. انجامٌدمی "  عرؾ "در برابر 

شٌرازی و مٌرزا آشتٌانی از سرکردگان اٌن جنبش با ناصرالدٌن شاه نشان می دهد که 

بر امور " کفار " دؼدؼه اصلی اٌن مجتھدٌن در روٌاروٌی با اٌن لرارداد ها را تسلط 

برای نمونه مٌرزا شٌرازی که ناٌب امام خوانده مٌشد در . مسلمٌن تشکٌل می داده است

تلگراؾ اول خوٌش به ناصرالدٌن شاه نسبت به پی آمدهای نفوذ خارجی ها چنٌن 

. می رساند...به شرؾ عرض حضور اعلحضرت الدس شاهنشاه : "... هشدار می داد 

اگرچه دعاگو تاکنون به محض دعاگوٌی اکتفا نموده، تصدی استدعاٌی از حضور انور 

نکرده، ولی نظر به تواصل اخبار به ولوع دلاٌمی چند که توانی از عرض مفاسد آنھا 

که اجازه مداخله اتباع خارجه : خالؾ رعاٌت حموق دٌن و دولت است عرضه می دارد

در امور داخله مملکت و مخالطه و تودد آنھا با مسلمٌن و اجرای عمل بانک و تنباکو و 

راه آهن و ؼٌره از جھاتی چند منافی صرٌح لرآن مجٌد و نوامٌس الھٌه و موهن 

با  البته 64..."استمالل دولت و مخل نظام مملکت و موجب پرٌشانی عموم رعٌت است

 مخالفت های علمای مداخله جو در سٌاست تنھا ماهٌتی مذهبی نداشت و ٌد افزود که

نٌکی کدی پاٌان ٌافتن لائله تنباکو را چنٌن شرح . امٌال دنٌوی نٌز در آن بی تآثٌر نبود

در ادامه ناآرامی ها پس از پٌروزی جنبش تنباکو، امٌن السلطان برای  : "می دهد

ساکت کردن علمای رهبری کننده ی اٌن جنبش از روش های تھدٌد و تطمٌع بھره 

وی ضمن تھدٌد مٌرزا آشتٌانی ممرری وی و مجتھدٌن دٌگر را افزاٌش داد و . گرفت

65. "شماری دٌگر را به فھرست ممرری بگٌران افزود

افزون برٌن مخالفت علمای سرشناس با الدامات حکومت از آنجا سرچشمه می گرفت 

بر تصمٌمات مھم حکومتی حك " ناٌب امام " که به باور آنان فتوای مجتھد بلند پاٌه 

اجرای اٌن فتواها با بسٌج توده ای امکان پذٌر می شد و حکومت را به . تمدم داشت

با اٌن وجود نشانه ای در دست نٌست که علمای معتمد به . عمب نشٌنی ناچار می ساخت

62
 همان - 

63
 همان- 

64
 ۳۳. ، ص۱۳۹۲ناظم االسالم کرمانی، تارٌخ بٌداری اٌرانٌان، نشر پٌکان، - 

65
- Nikki R. Keddi, Religion and rebelion in Iran, The Tobacco Protest of 1891-

1892, Frank Cass & Co. LTD.,1966, p. 117 
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در اٌندوره در پی کسب لدرت سٌاسی بوده باشند و در نھاٌت وجود " والٌت فمٌه " 

پادشاه را برای حفظ بٌضه اسالم الزم می شمردند و برخی مانند مٌرزای شٌرازی حتی 

 می سنجٌدند  با اٌنحال الدامات 66"کار دولت و کار دٌن را در دو محل مختلؾ " 

مداخله جوٌانه آنان در سٌاست و امور کشور لدرت شرعی را در برابر لدرت عرفی 

ی تواناتر می ساخت و تالش های برخی از اصالح طلبان در جلوگٌری از دخالت علما

 زمٌنه سوء استفاده ی دٌنیافزاٌش لدرت علما.  در امور کشور را دشوارتر کردشٌعه

67.از لدرت و رشوه خواری را برای برخی از آنان نٌز فراهم ساخت

هرچند مماومت بسٌاری از علما در برابر نفوذ بٌگانگان محتوی دٌنی داشت و هراس 

در مٌان مسلمانان برمال می " کفار " اٌن لشر جامعه را بوٌژه از نفوذ دٌنی و فرهنگی 

اٌن ملی گراٌی را . ساخت با اٌنحال از رنگ و بوی ملی گراٌی نٌز برخوردار بود

 نامٌد که وٌژگٌھاٌش نٌازمند واکاوی 68"ناسٌونالٌزم دٌنی " بگفته جھان بگلو می توان 

شٌعه در برابر )ناسٌونالٌزم دٌنی در زمان صفوٌه وٌژگی فرله گراٌانه . بٌشتر است

ٌافت و توانست هوٌتی متفاوت از کشورهای همساٌه سنی مذهب برای اٌرانٌان  (سنی

ناسٌونالٌزم دٌنی در زمان لاجار نٌز در برابر اجرای لراداد های استعماری . بٌافرٌند

.  مماومت سرسختانه نمود و توانست دربار را به عمب نشٌنی وادارد

اما برخی از متولٌان دٌن از رلابت های استعمارگران در کشور نٌز بھره مند می شدند 

در . و همچون بسٌاری از دربارٌان فاسد بٌاری دولت روس و ٌا انگٌس می شتافتند

زمان مظفرالدٌن شاه که دولت فٌلو روس تالش می کرد برای مسافرت های پادشاه به 

خارج از دولت روس وام درٌافت کند، دولت انگلٌس را برآن داشت با رساندن پول به 

دو مجتھد ٌکی در نجؾ و دٌگری در کربال اعتراض علٌه وام احتمالی را سازمان 
69

"
 دھد. این پول قرار بود میان " نیازمندان " توزیع شود. نیکی کدی نیز باور دارد کھ  
در اوایل سده بیستم پولھایی بھ سید عبدهللا بھبھانی پرداخت شد تا مخالفت ھای مذھبی 

 نمش علما در تجدد اٌرانی متنالض 70. "علٌه گرفتن وام از دولت روسٌه را تشدٌد کند

 و در مجموع واپسگراٌانه بود

در دوران شکل گٌری تجدد اٌرانی در زمان لاجار نا بردباری و اللٌت ستٌزی بسٌاری 

از مجتھدٌن و امامان جمعه به مناسبت های گوناگون ادامه ٌافت که بؽٌر از بابی کشی 

66
 ۲۸۲. همان ص- 

67
 ۲۹۱. همان ص- 

68
-  Secularism, national identity, and the role of the intellectual, Dialogue no. 2,

May 2005, between Ramin Jahanbegloo and Shlomo Avineri 

69
 ۳۲۳. ، ص۱۳۸۳دکتر رضا نٌازمند، شٌعه در تارٌخ اٌران، حکاٌت للم، - 

70
- Nikki R. Keddie, P. 2
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. سبب اذٌت و آزار ؼٌر مسلمانان دٌگر از جمله ٌھودٌان و عٌسوٌان نٌز می گردٌد

 ش کشور با لحطی بزرگی روبرو شد و سال بعد وبا در ۱۲۵۱برای نمونه در سال  

. " علما در اٌن شراٌط سخت مردم را علٌه عٌسوٌان شوراندند. کشور شٌوع ٌافت

باٌد محرک داشته باشد،  " احساسات ضد فرنگی" نماٌندگان سٌاسی ؼرب نوشتند اٌن 

اما اکنون اهل دٌن به . " دوست است و خوش برخورد طبع اٌرانی صلح" زٌرا که 

تا مردم را بر " عوام را بسٌج کرده اند " است " اٌام سوگواری " بھانه ماه محرم که 

71"عسوٌان بشورانند 

اما شاٌد بھترٌن گواه دشمنی . پٌش از اٌن با روٌکرد اصالحات ستٌزی علما آشنا شدٌم

عالمان دٌن با اندٌشه های نو را  بتوان در خاطرات شٌخ زنجانی مجتھد جستجو کرد 

مھدی خلجی تجربه . که پس از بازگشت از نجؾ، خارج فمه و اصول تدرٌس می کرد

خاطرات شٌخ ابراهٌم " اٌن مجتھد در مواجه با روٌکرد نوگرا ستٌز علما را از کتاب 

: چنٌن نمل می کند" زنجانی 

با مٌرزاعلً اصؽرخان و  (۱۲۳ص ). مٌبٌند  "  خٌلـً رؼبـت بـه علـوم ؼربٌـه" " 

علوم و ترلٌات "حاجً مشٌرالملک وزٌر رفت و آمد مً كند و آن ها براي او از 

ٌـن روزنامه كه از مصر مٌآمد و اول ثرٌا بود و بعد پرورش، : " مً گوٌنـد " خارجه 

حباللمتٌن كلكته هـم بـراي او . هفتگً، محرمانه به من مً داد و در خلوت مً خواندم

در نھاٌـت . و بـراي مٌرزاهاشمخان مً آمد و محرمانه به من مً دادند و مً خوانـدم 

پرهٌز مً كردم از اٌن كه طالب و مالها بدانند من روزنامه مً خـوانم؛ زٌـرا تكفٌر 

معلوم است اطالع و آگاهً از دنٌا، . در نزد اٌن بٌچارگان نادان مثل آب خوردن است 

خصوصاً از وضع فرنگستان، كفر است؛ زٌرا هم شاه و اعٌان و هم آخوندها و آدم 

مشٌرالممالن سٌاحتنامه ي ابراهٌم  (۱۲۴ص )." فرٌبان نمٌخواهند مردم چٌـزي بداننـد 

اٌن را ٌن نفر از حجاج .  احدي مطلع نشود "  : بٌـگ را بـه او مـً دهـد و مـً گوٌـد

. در مٌان اشٌاء سـفر در وسـط لحاؾ از مصر آورده و محرمانه به مـن هدٌـه كـرده 

72. "اٌـن كتـاب لاچـاق و ممنوع است

 استبداد سلطنتی نٌز عامل مھمی در شکل گٌری وٌژه گی های تجدد اٌرانی از جمله- 

 .بود که در زٌر بآن پرداخته شده استدر دوره ناصرالدٌن شاه 

استبداد سلطنتی برای ادامه بماٌش ناچار بود از دست آوردهای علمی و فنی کشورهای 

بدٌن منظور از زمان عباس مٌرزا . ؼربی بوٌژه در زمٌنه های نظامی بھره گٌرد

فرستادن دانشجو به خارج و بھره گٌری از مستشاران نظامی اروپاٌی در دستور کار 

71
 ۱۷هما ناطك، پسرفت، ص - 

72
 ۱۲۴-۱۲۲ ص ،۱۳۸۹ آلمان، بوخوم آٌدا، ناشر, اٌران در روحانٌت نوٌن خلجً، نظم مھدي- 
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. از یکسوی ابزار الزم را در  قرار گرفت. اما این مراودات شمشیر دو لبھ بود
اختیارسلطنت استبدادی قرار می داد تا ادامھ حیات دھد و از سوی دیگر ورود اندیشھ 
ھای نو و ضد استبدادی بھ کشور را آسان تر می ساخت و موجب بیداری ایرانیان می 
گردید. اصالحات نیز ھمواره مورد سوء ظن بود چرا کھ می توانست پایھ ھای قدرت 
سلطنت استبدادی را بلرزاند. ازینروی دولتمردان بزرگی ھمچون قائم مقام فراھانی و 

پس از عزل از صدارت بھ قتل  امیر کبیر مورد سوء ظن شاھان قرار گرفتند و 
رسیدند. 

در دوران ۵۰ سالھ سلطنت ناصرالدین شاه بیشترین دگرگونی ھای متجددانھ در کشور 
روی داد کھ اعتبار آن نصیب اصالح طلبان حکومتی، روشنفکران سکوالر و دین 

باوران روشن بین می گردید. این پادشاه ھربار کھ بھ ترغیب اصالح طلبان حکومتی بھ 
اروپا سفر می کرد شدیدا تحت تاثیر پیشرفت ھای غرب قرار می گرفت و با اجرای 

برخی اصالحات موافقت می نمود. اما پس از مدتی اصالحات بھ دیوار بلند استبداد و 
کینھ توزی درباریان فاسد و یا مخالفت سرسختانھ علمای متحجر برخور می کرد و 
بدون نتیجھ کافی بھ فراموشی سپرده می شد. بھ واکاوی چند نمونھ بسنده می کنم: 

ناصرالدین شاه تحت تاثیر نظام سیاسی برخی از کشورھای غربی در سال ۱۲۳۸ ش 
دستور تآسیس " مصلحت خانھ " را صادر کرد. در این مجلس کھ اعضایش را وزرا، 

شاھزادگان و دولتمردان تشکیل می دادند، قرار برین بود کھ در مورد اداره کشور 
اجرا گردد. مصلحت خانھ  مشورت صورت گیرد و پیشنھاداتش پس از توشیح شاه 
اولین گام در راه تشکیل مجلس شورای ملی بھ شمار می آمد. اما باید تاکید کرد کھ 

پادشاه مستبد در فرمانش در باره وظایف مصلحت خانھ، منصوبانش را از دخالت در 
سیاست برحذر می داشت و این درواقع یکی از ویژگیھای تجدد ایرانی بود کھ اصول 
شبھ مدرنیتھ آن با محتوای استبدادی شکل می گرفت "..از تکالیف این مجلس نخواھد 

بود کھ در امور پولیطیکیھ گفت وگو نمایند، مگر وقتی کھ از جانب ھمایون اذن 
بھ خصوص داده شود و بلکھ تکالیف مجلس مزبور این است کھ در امور مملکتی از 
قبیل ترویج تجارت، تکثیر زراعت و وضع قوانین ممدوحھ و رفع عادات مذمومھ و 

انتشار علوم و اختراع صنایع و ...محاوره نمایند. ...تکلیف اھالی آن مجلس است کھ 
از جملھ وظایف مقرره خود شمارند، بی آنکھ از جانب   آنچھ را خود قابل دانند و 

ھمایون منتظر حکم و اجازه ی مخصوص باشند، مطرح نموده و در سر آن گفت وگو 
 با وجود اٌن محدودٌت ها به 73. "نماٌند تا به لواعدی که ممرر است، به انجام رسانند

73
آٌنده،  ملی شورای مجلس درآمد پٌش ناصری؛ دوره کبرای شورای و خانه مصلحتؼفار عبدالھی، - 

 عصر لانون حکومت و ترلی اندٌشه آدمٌت، پاٌگاه جامع تارٌخ معاصر اٌران به نمل از فرٌدون
 .۵۹ص  ،(۱۳۵۱ تھران،خوارزمی،تھران،) سپھساالر، 
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دنبال لحطی و در نتٌجه آشوب و ناآرامی، که در تھران به ولوع پٌوست، شاه به 

مخالفان اصالحات، با سوء استفاده از شراٌط به وجود آمده به شاه الماء . وحشت افتاد

نظر . نمودند که هر نوع تؽٌٌر و نوآوری  ای خطرناک است و منجر به آشوب می شود

آن ها اٌن بود که وجود مإسساتی چون مصلحت خانه به عٌب  جوٌی از دولت و در 

 در نتٌجه اٌن نھاد 74. "نتٌجه ضعؾ آن می انجامد و اساس سلطنت را تضعٌؾ می سازد

. پس از مدتی بفراموشی سپرده شد

ناصرالدٌن شاه پس از تجربه ناکام مصلحت خانه و در پی سفر اول به عراق و آشناٌی 

با اصالحا ت حکمران عثمانی  و تحت تاثٌر اندٌشه های اصالح طلبانه سپھساالر 

منصوبٌن اٌن مجلس . را صادر کرد" مجلس دار الشورای کبری " دستور تشکٌل 

. نسبت به مصلحت خانه از تنوع بٌشتری برخوردار و اختٌارات بٌشتری داشتند

هٌچ کار کوچک و بزرگ، جزٌی ٌا کلی، بی صوابدٌد شورای : " براساس گفته شاه

: "  شاه در پٌام خود برای افتتاح مجلس می نوشت75نبود " [امضاء شده]کبری ممضی 

اٌن همان مجلسی است که در هر جا به اصطالحات مختلفه تسمٌه کرده اند و ما 

در هر ولت که ممررات و فرماٌشات ما به . دارالشوری و مجلس وزراء می گوٌٌم

مجلس فرصت و مھلت دهد، باٌد خودشان در آنچه ممتضی و صالح دولت و اصالح 

 شاه 76. "امور مملکت است، گفت وگو کنند و آراء و عماٌد خود را به عرض برسانند

حتی در باره کسانی که می کوشٌدند وی را از چنٌن کاری منصرؾ کنند به جداٌی دٌن 

پٌشتر هم به وزرای سابمٌن گفته بودم محض " و دولت اشاره می کرد و می نوشت 

طفره و بھانه جوٌی گفتند، با وجود شرع اسالم به لانون چه حاجت است، در صورتی که 

77..."لانون دولت با امور مذهب ربط و شباهت ندارد

اما اٌن مجلس هم دست آوردی نداشت و منصوبٌن آن بخاطر بی تجربگی و ٌا ترس از 

پادشاه عمال گامی در جھت پٌشبرد اهدافش برنداشتند و پس از مدتی به فراموشی 

ناصرالدٌن شاه برای بار دوم و سوم نٌز در فرصت های دٌگر برای راه . سپرده شد

اندازی و فعال کردن اٌن مجلس الدام کرد اما تالش های تازه نٌز در پی بی مٌلی 

. پادشاه نسبت به اصالحات و موانع ناشی از نظام استبدادی بی نتٌجه ماند

تالش سوم که از سوی اصالح طلبان حکومتی صورت گرفت و به دوره پاٌانی 

بود که ساختار دولت " لانون ناصری " صدارت سپھساالر نسبت داده شده است تنظٌم 

74
 .۸۰ ص همان- 

75
 .122 ،ص(1375 علم، تھران،)ناصری، تارٌخ سال پنجاه بٌانی، خانباباهمان به نمل از - 

۷
 ۱۲۳-۱۲۲. ص پٌشٌن، بٌانی، خانباباهمان بنمل از - ۶

۷
 کوشش به الدوله، امٌن خان علی مٌرزا سٌاسی خاطرات الدوله، امٌن خان علی مٌرزاهمان بنمل از - ۷

  .۱۴۲-۱۴۱. ص ،(۱۳۴۱ اٌران، کتاب های سھامی شرکت تھران، )، فرمانفرمائٌان حافظ
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اٌران و وظاٌؾ وزارت خانه ها را تعٌٌن و بر لدرت استبدادی پادشاه تآکٌد فراوان می 

اٌن لانون که بی تردٌد با الھام از لوانٌن اروپاٌی تھٌه شده است برای اولٌن بار . کرد

رعاٌا تآکٌد " آسودگی " تمام اهالی کشور را در برابر لانون برابر مٌسنجد، بر رعاٌت 

مجلس " و وزرا را مسئول حفظ امنٌت و جان و مال آنان اعالم می نمود، در آن از 

در اٌن لانون . نام برده می شود و وظاٌؾ وزرا را با جزئٌات تفکٌک می کرد" لانون 

" اساس لانون را بر لواعد " تآکٌد می کرد و " آٌٌن مذهب جعفری " هرچند بر تآمٌن 

 در نظر نمی گرفت و حتی اجرای ی دٌنیشرع استوار می دانست اما نمشی برای علما

حدود شرعی به عھده پادشاه بود و سرانجام امور لضاٌی کشور بعھده وزارت عدلٌه 

 اٌن لانون را می توان سرآؼاز تالش هاٌی دانست که برای کاهش 78.گذاشته شده بود

. لدرت پادشاه صورت می گرفت و در انمالب مشروطٌت به نتٌجه رسٌد

در زمان ناصرالدٌن شاه با تالش اصالح طلبان حکومتی، انتشار روزنامه، ترجمه 

کتاب و احداث چاپخانه  در اٌران آؼاز شد که می توانست در ورود اندٌشه های تازه به 

اما استبداد سلطنتی در اٌن زمٌنه نٌز با اٌجاد اداره . کشور نمش مھمی اٌفا نماٌند

با ورد روزنامه . سانسور نمش تخرٌبی اش را در شکل گٌری تجدد اٌرانی اٌفا نمود

 (اعتماد السلطنه  )های انتمادی خارج کشور به داخل وزٌر انتشارات ناصرالدٌن شاه 

را برآن داشت که تآسٌس اداره سانسور را پٌشنھا کند و اٌن اداره بدستور شاه برای 

ازٌن پس تمام مطالب روزنامه ها و کتاب .  ش داٌر گردٌد۱۲۴۱اولٌن بار در سال 

 در جرٌان جنبش تنباکو نٌز 79.های داخلی بوسٌله رئٌس اداره سانسور بازرسی می شد

 80.تلگراؾ های ارسالی از سوی مخالفٌن نٌز بازرسی و حتی ارسال نمی گردٌد

 در امور دولت ی شٌعهدر حالی که ناصرالدٌن شاه می کوشٌد در برابر دخالت علما

مماومت نشان دهد اما لراردادهای تجاری و التصادی که با دول استعماری به امضاء 

 اشمی رسٌد و در بسٌاری از آنان آزمندی پادشاه و تآمٌن منابع مالی سفرهای خارجی 

 می داد که با دولت به مخالفت بپردازند ی دٌنیمد نظر بود، بھانه بدست برخی از علما

اٌن روٌکرد نٌز سبب تحکٌم . و نمش اپوزٌسٌون علٌه حکومت استبدادی را اٌفا کنند

 ی شٌعهپاٌه های دٌن و سنت در تجدد اٌرانی گردٌد و راه را برای ورود رسمی علما

. در اولٌن لانون اساسی کشور گشود

 نمش  می شد کهاستعمارگران بوٌژه دولت های روس و انگلٌسگروه چھارم شامل - 

مخرب و در مواردی متنالض در شکل گٌری تجدد اٌرانی و جداٌی دٌن از دولت 

روٌکرد هر ٌک از دولت ها در . اٌفا نمودند (کاهش دخالت علما در امور دولتی)

78
 (سومٌن لانون اساسی عصر ناصری )دکتر ؼالمحسٌن زرگری نژاد، لانون حکومت اٌران - 

۷
 وٌکٌپٌدٌا، سانسور در اٌران- ۹

80
 ۴۴، ص ۱۳۹۲ناظم السالم کرمانی، تارٌخ بٌداری اٌرانٌان، نشر پٌکان، - 
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رابطه با اٌران بر پاٌه منافع استعماری و جھان گشاٌی آنان و رلابت های شدٌد منطمه 

.  ای و جھانی آنان لابل تعرٌؾ است

تجاوزات نظامی روسٌه  به اٌران هرچند تا حدود زٌادی سبب شد که برخی از دست 

اندرکاران به عمب ماندگی های کشور پی برند و تالش هاٌی را برای بھبود شراٌط 

نظامی، علمی و ورود اندٌشه های نو آؼاز نماٌند اما اٌن جنگ ها که با ندانم کاری 

 ادامه ٌافت نه تنھا به از دست رفتن مناطك بزرگی از ی شٌعهدربار و فتوای علما

کشور انجامٌد بلکه انرژی و منابع بسٌاری از کشور را به نابودی کشاند که می 

تحرٌکات دولت انگلٌس در . توانست برای رفع عمب ماندگی های اٌران بکار رود

. شمال شرلی، شرق، جنوب و ؼرب کشور نٌز تناٌج مشابه ای در پی داشت

نٌکی ِکدی ٌکی از پژوهشگران تحوالت دوره لاجار در باره تآثٌر الدامات سٌاسی 

: استعمارگران در اٌران می نوٌسد

از آؼاز سده نوزدهم، بسٌاری از ناظران سموط سلسله لاجار را لرٌب الولوع می  "

پس از مدتی ناظران انگلٌسی به اٌن نتٌجه رسٌدند که دلٌل اصلی بالی ماندن . سنجٌدند

سلسله لاجار برؼم نارضاٌتی های گسترده، پشتٌبانی هاٌی بود که دولت های انگلٌس و 

همانگونه که در دٌگر . روسٌه از دولتمردان و پادشاهان لاجار بعمل می آوردند

کشورهای آسٌاٌی، لراردادهای استعماری با دولت های ضعٌؾ بسته می شد دولت های 

اروپاٌی ادامه سلسله لاجار را بسود خوٌش می سنجٌدند چرا که حموق وٌژه ای را 

81. " برای آنان در نظر می گرفت

رلابت سنگٌن روس و انگلٌس در سده نوزدهم در اٌران دٌپلمات های انگلٌس را به اٌن 

باور انداخت  که اٌرانی ضعٌؾ و عمب مانده بھترٌن نتاٌج را برای منافع اٌن کشور در 

عمٌده : " سرگور اوزلی به وزٌر خارجه انگلٌس می نوشت. هندوستان خواهد داشت

صرٌح و صادلانه من اٌن است که چون ممصود نھاٌی ما فمط صٌانت حدود هندوستان 

مٌباشد در اٌن صورت بھترٌن سٌاست ما اٌن خواهد بود که کشور اٌران را در اٌن 

82. "حال ضعؾ و توحش و بربرٌت بگذارٌم و سٌاست دٌگری مخالؾ آن تعمٌب نکنٌم

استعمار گران همخوان با روٌکردهای تسلط جوٌانه شان تالش می کردند در مواردی با 

توجه به تحوالتی که در پی اصالحات در کشور عثمانی روی داده بود و منافع آنان را 

به خطر می انداخت، دولتمردان اٌرانی را از انجام اصالحات باز دارند و حتی آنان را 

81
- Nikki R. Keddi, Religion and rebelion in Iran, The Tobacco Protest of 1891-

1892, Frank Cass & Co. LTD.,1966, p. 2-3 
۸
. محمود محمود، تارٌخ روابط سٌاسی اٌران و انگلٌس در لرن نوزدهم، جلد سوم، نتشارات البال ص- ۰
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در اٌن رابطه ناپلئون سوم که همسو . تشوٌك می کردند  بر دستورات اسالمی تکٌه زنند

با دولت انگلٌس از اصالحات در دولت عثمانی بھراس افتاده بود به ناصرالٌن شاه 

: چنٌن می نوشت

:   برادر و دوست گرامی 

به اعتماد من اٌران باٌد پناهگاه دٌِن راستٌن دمحمی باشد که در استانبول همه روزه رو 

زٌرا که سلطان بر ٌک . مولعٌت اعلٌحضرت بسی برتر از سلطان است. به اُفت است

از اٌن رو نه در مٌان . اللٌت ناچٌِز مسلمانان  و ٌک اکثرٌت عٌسوی  فرمان می راند

برعکس اٌران می تواند بر اعتمادات . ملت خودش پشتٌبان دارد و نه در نزد ؼربٌان

دست نخوردهء مذهبی، برمذهب سنتّی خود تکٌه کند و به جھان بر نماٌد که لرآن را 

83. "مؽاٌرتی با پٌشرفت و مدنٌت نٌست

دولت ھای استعماری برای حفظ تسلط خود بھ احداث جاده، راه آھن, کشیدن سیم 
تلگراف و یا تغییرات اقتصادی در مستعمرات نیازمند بودند کھ چپاول از منابع آنان را 

امکان پذیر سازد. اما این تغییرات در مواردی بھ تحوالت اجتماعی و سیاسی کشور 
ھای مستعمره نیز یاری می رساند. مارکس در اوایل سال ھای ۱۸۵۰ درباره کارکرد 

کمپانی ھند شرقی و دولت انگلیس در ھندوستان مقاالتی در برخی از روزنامھ ھای 
انگلیس می نوشت کھ دوگانگی نقش انگلیس در آن کشور مستعمره را نمایان می 

ساخت. وی ضمن تآکید بر نقش سوداگرانھ و استعمارگرانھ این دولت در ھند کھ منجر 
"بھ سودھای کالن برای این کشور می شد و تنھا بخش بسیار ناچیزش برای نگھ داری  

 در عٌن حال 84(تنھا کمتر از ٌک درصد )هزٌنه می گردٌد " زٌرساخت های عمومی 

 در ساختار ؼٌر پوٌای 85"انمالب اجتماعی " باور داشت که در اثر اٌن دخالت ها ٌک 

هر چند می توان ادبٌات اروپا کانونی مارکس در . جوامع اولٌه هند در جرٌان بود

مورد کشوری مانند هندوستان را مورد انتماد لرار داد که جامعه های روستاٌی در اٌن 

 می سنجٌد اما بی تردٌد از اٌنکه به پدٌده ها 86"نٌمه وحشی و نٌمه متمدن " کشور را 

بصورت خوب ٌا بد و صفر و صد نمی نگرٌست و دٌدگاهی همه جانبه و فراگٌر را در 

. واکاوی مسائل اجتماعی بکار می برد، آموزنده دانست

83
: هما ناطك، پسرفت، به نمل از- 

Napoléon III à Nasser Eddin Shah, Paris, Palais de Tuileries, 12  Avril 1858  (Perse, 
Cor. Pol. M.A.E.F) 
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- The New Wave (Western India) Blog , Marx and Engels on India and the 1857
Indian Mutiny, March 13, 2012 
85 - T Karl Marx in the New-York Herald Tribune 1853, he British Rule in India
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بھر روی، کشیدن سیم تلگراف در ایران از سوی دولت انگلیس نیز نقش دوگانھ داشت. 
این خط  ارتباطی کھ لندن را بھ ھندوستان متصل می ساخت و از ایران نیز می گذشت 

نوزدھم بھ کار افتاد.   برای مقاصد استعماری این دولت در نیمھ دوم سده 

لرد کرزن در جلد دوم کتاب خود در ارتباط با کشیدن خط تلگراف در ایران می نویسد: 
 کشیدن مملکت ایران در دایره رشتھ ھای تلگرافی کھ با ممالک اروپا مربوط بشود 
ھیچ جھت مخصوصی نداشتھ و ھر گز چنین نیت و یا اراده مستقیمی ھم وجود نداشت 

هرگاه للمرو شھرٌار اٌران در سر ..... که برای اٌران منبع عاٌدات سرشار اٌجاد شود

راه مملکت وسٌع هندوستان والع نشده بود که دولت انگلٌس بدان محتاج باشد، اٌن 

مملکت مٌباٌست سالھای متمادی در انتظار داشتن سٌم تلگرافی بماند تا اٌنکه فشار 

87. "احتٌاجات زندگی تآسٌس سٌمھای تلگرافی را در آن مملکت عملی کند

کشٌدن اٌن خط و گسترش آن در اٌران عالوه بر اٌجاد درآمد برای کشور سبب شد که 

دستورات دولت مرکزی بسرعت در الصی نماط اٌران مخابره شود و به ٌکپارچکی 

افزون برٌن هنگامی که نٌروهای مخالؾ استبداد به هماهنگی و . کشور ٌاری رساند

چنانچه در روٌداد . تصمٌمات ٌکپارچه نٌاز داشتند خط تلگراؾ به ٌاری آنان می شتافت

می " صدای شٌطان " تلگراؾ به علمای ؼرب ستٌز که در آؼاز انرا جنبش تنباکو 

در اٌن بحث می کردند که تا چه اندازه جاٌز است سٌمھای تلگراؾ از " خواندند و 

 امکان می داد تا برای لؽو آن لرارداد هماهنگی های الزم را 88" نزدٌگ مسجد بگذرد

. مٌان شھرهای گوناگون کشور و عتبات با سرعت تمام انجام دهند

نتیجه گیری 

تجدد اٌرانی در زمانی جوانه زد که استبداد سلطنتی هزاران ساله حکم می راند، تحجر 

 در برابر نوگراٌی ها مانع اٌجاد می کرد، ی دٌنیو سنت گراٌی برخی از علما

استعمارگران بنا بر منافع شان در پاگٌری اٌن نھال جوان کارشکنی می کردند و برخی 

از روشنفکران سکوالر برای پٌشبرد اهدافشان اجرای لوانٌن اسالمی را تجوٌز می 

.  نمودند 

استبداد سلطنتی که در برابر تجاوزات خارجی و کشورگشاٌی های استعمار به ناتوانی 

و عمب ماندگی خوٌش پی برده بود بوٌژه در زمان ناصرالدٌن شاه به اجرای اصالحات 

نٌم بند تن داد که شامل اٌجاد نھادهای تمدنی تازه از جمله آموزشی، لضاٌی، بھداشتی، 

اما اصالحات سٌاسی و ساختاری رنگ و بوی استبدادی . ارتباطی و نظامی می گردٌد

87
 ۸۶-۷۸۵. محمود محمود جلد سوم ص- 

88
 ۳۷ص ۱۳۸۹مھدی خلجی،  نظم نوٌن روحانٌت، انتشارات آٌدا، آلمان - 
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داشت  و از محتوای دمکراتیک خالی بود. " قانون ناصری " کھ می توان آنرا قانون 
اساسی استبداد ناصری نامید بھ بھترین وجھ اقدامات " تجدد مآبانھ " استبداد سلطنتی را 

نمایان می سازد. در این قانون وزرا " اعضای مجلس قانون " از بحث در باره امور 
سیاسی کشور منع شده بودند، تصمیمات کوچک بزرگ وزرا بدون تصویب پادشاه قابل 
اجرا نبود. افزون برین برای کاھش نفوذ سنتی علمای شیعھ حتی اجرای حدود  با اجازه 

بود. در تجدد  پادشاه امکان پذیر و از این لحاظ دین و دولت در ھم ادغام شده 
ایرانی اٍعمال سانسور بر نشر و خبر و ارسال تلگراف توسط این پادشاه پایھ گذاری شد 

کھ ھنوز سایھ شوم آن گریبانگیر ناشران و روزنامھ نگاران کشورماست. 

علما کھ از گروه ھا و گرایش ھای گوناگونی تشکیل شده بودند در مجموع شکل گیری 
نوگرایی را  بخش سنتی تجدد ایرانی را در دست داشتند کھ مخالفت با اصالحات و 

نمایندگی می کردند. برای نموبھ مال کنی یکی از علمای سرشناس دوره ناصرالدین شاه 
در نامھ ای بھ پادشاه، مخالفتش با کشیدن قطآر از تھران بھ شاه عبدالعظیم را چنین بیان 

می داشت: "... راه آھن موجب می شود جماعت اروپایی بھ ایران سرازیر شوند، با 
ھجوم فرنگیان در بالد ایران کدام عالمی در ایران خواھد ماند؟ و اگر بماند جانی و 

نفسی داشتھ باشد کھ یک بار " وا دینا " و " واملتا مگوید " . سرانجام شایع شد کھ 89
سپھساالر بانی قرارداد رویتر می خواھد ایران را مسیحی کند. ھمین مجتھد در مخالفت 

با سپھساالر آزادی را " کلمھ قبیحھ آزادی " خواند کھ در زمان صدارتش موضوع 
 اذٌت و آزار اللٌت های دٌنی ادامه ٌافت و تجدد اٌرانی 90.بحث روشنفکران بود

. نتوانست از الدامات لرون وسطاٌی متولٌان دٌن و تجدد ستٌزی آنان رها شود

در دوره قاجار ایران بطور غیر مستقیم بھ کشوری مستعمره تبدیل شد. استعمارگران 
تالش داشتند با دخالت در امور کشور دولت ضعیفی برسر کار نگھ دارند تا براحتی 

خواستھ ھایشان را اجابت کند. ھمکاری و یا کارشکنی آنان در مواجھھ با اصالحات در 
کشور عقب مانده ایران نیز از دریچھ منافعشان سنجیده می شد. برای نمونھ نیکی کدی 

(Nikki R. Keddie) در رابطھ با دولت انگلی س می نویسد: " تمایل دولت انگلیس در 
ایجاد اصالحات بھ میزانی بود کھ با منافع آندولت در تناقض قرار نگیرد بنابرین آنان 

حاضر نبودند از جنبش ھایی پشتیبانی کنند کھ با اجرای اصالحات واقعی منافع آنان را 
زیر پا می گذاشت. این جنبش در جریان انقالب مشروطیت شکل گرفت کھ استقالل 

اقتصادی و حق تعیین سرنوشت را در دستور کار قرار داده بود و سر انجام با مخالفت 
 گرچه استعمارگران برای شکست رلبای خود به نظامٌان 91. "دولت انگلٌس روبرو شد

89
 ۲۷۴. ، ص۱۳۸۳دکتر سٌد رضا نٌازمند، شٌعه در تارٌخ اٌران، حکاٌت للم نوٌن، - 

90
 ۲۷۳. همان ص- 

91
- Nikki R. Keddie, P. 3
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ایرانی آموزش دادند، ساخت سالح ھای جدید و تآسیس برخی از نھادھای تمدنی آموزشی 
و ارتباطی را در کشور امکان پذیر ساختند، اما حمایت آنان از استبداد سلطنتی 

و بھره گیری آنان از نفوذ برخی از علمای دینی برای پیشبرد سیاستھایشان، بھ دولت 
مردان فاسد امکان می داد بھ تعدی و تجاوز بھ حقوق ملت ادامھ دھند، استقرار دمکراسی 
را با مشکل روبرو سازند و بھ گسترش نفوذ و دخالت علما در امور دولت و کشور یاری 
رسانند. نیرنگ ھای استعمارگران و اقدامات بعدی آنان برای اعمال نفوذ در کشور، سوء 
ظن افکار عمومی و حتی دربار و پادشاه ( برای نمونھ در ارتباط با تآسیس تلگراف) را 

علیھ اھداف دولت ھای انگلیس و روس برانگیخت و پایھ ھای توھم توطئھ را در فرھنگ 
ایرانیان بنا نھاد. 

آصالح طلبان حکومتی و روشنفکران سکوالر و مذهبی روشن بٌن نمش بسٌار مھمی 

دسته اول با اجرای اصالحات و اٌجاد نھادهای . در شکل گٌری تجدد اٌرانی اٌفا کردند

تمدنی نو تا حدی که استبداد سلطنتی و تحجر دٌنی اجازه می داد درهای کشور را 

احداث مدارس تازه و راه اندازی وزارت عدلٌه کاهش نفوذ . بسوی دنٌای تازه گشودند

ترؼٌب پادشاه به .  در حوزه های سنتی لدرت آنان به لرزه درآوردی شٌعهعلما

مسافرت به خارج، اصالحات ساختاری همچون تشکٌل هٌآت وزرا و وزارت خانه 

های گوناگون، تدوٌن لانون اساسی لاجاری  پٌش زمٌنه دگرگونی هاٌی بود که در پی 

فعالٌت های فرهنگی و سٌاسی روشنفکران . انمالب مشروطٌت در کشور تحمك پذٌرفت

سکوالر و دٌنی، ازجمله انتشار روزنامه های گوناگون در خارج کشور و ارسال آنھا 

به داخل، ترجمه کتاب و افشای استبداد سٌاسی و استعمار خارجی به بٌداری اٌرانٌان 

البته تندروی برخی از سکوالرها و دٌن ستٌزی برخی از آنان پاٌه های . ٌاری رساند

اسالم . بدبٌنی دٌن داران معتدل و دشمنی علمای مرتجع با سکوالرٌسم را گسترش داد

گراٌی برخی دٌگر از روشنفکران لٌبرال و سکوالر اعتماد به نفس برخی علما را 

برای اٌفای نمش بٌشتر در تحوالت کشور افزاٌش داد و هوٌت روشنفکران لٌبرال و 

 .سکوالر را در ذهنٌت جامعه خدشه دار کرد
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  هفتمفصل

انقالب مشروطه و رسمیت یافتن دین در دولت 

انقالب مشروطھ را می توان نقطھ عطفی در تاریخ ایران نامید کھ ریشھ دگرگونی ھای 
اجتماعی و سیاسی اخیر ایران را باید در آن جستجو کرد. این انقالب مرحلھ ای تعیین 

کننده از فرآیند تجدد ایرانی بود کھ از برآیند کشمکش نیروھای شکل دھنده این تجدد در 
اوایل سده بیستم زاده شد و نتیجھ این برآیند در قانون اساسی مشروطھ سلطنتی و بویژه 

متمم آن تبلور یافت.  

بازیگران تجدد ایرانی با خواستھ ھای گوناگون برای بھ ثمر رساندن این انقالب کمر 
بستند. اصالح طلبان حکومتی  خواستار اصالحات ساختاری و تاسیس نھادھای نوین 

بودند کھ می توانست کشور را از عقب ماندگی نجات دھد. منورالفکران، تجدد خواھان 
و اقلیت ھای مذھبی از جملھ بابیان و ازلی ھا از برقراری قانون، آزادی ھای مدنی و 

برابری و برخی از جدایی دین از دولت )دوری جستن روحانیت واپسگرا از 
سیاست( پشتیبانی می کردند.  روحانیون تحول خواه کھ رھبری نمادین انقالب را در 

دست گرفتند از استبداد درباریان بھ ستوه آمده بودند و ازامتیازات واگذاری شده بھ دولت 
ھای استعماری و افزایش نفوذ روز افزون آنان در اداره امور کشور می ھراسیدند کھ 

از جملھ می توانست پایگاه اجتماعی آنان و قدرت سنتی شان را بھ خطر اندازد. 
بازاریان نیز آرزومند بودند کھ از تحمیالت گمرکی و تعدیات مآمورین دولتی در مصون 

باشند و قانون از حقوق آنان پشتیبانی کند. البتھ در این میان دولتیان، درباریان و 
شاھزادگانی نیز بدرجات و انگیزه ھای گوناگون در انقالب سھیم شدند و چنانچھ خواھیم 

دید رقابت روس و انگلیس در ایران نیز در پیروزی آغازین این جنبش و سرکوب آن 
در کودتای دمحم علی شاه نقش ایفا نمود. 
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انقالب مشروطیت دو مرحلھ گوناگون را پشت سر گذاشت کھ از جنبھ حقوقی نتایج 
گوناگونی در پی داشت. در مرحلھ اول ائتالف گسترده ای از نیروھای استبداد ستیز 

شکل گرفت کھ دربار را بھ پذیرش نظام مشروطھ سلطنتی و تشکیل مجلس شورای ملی 
وادار نمود. با تشکیل مجلس، قانون اساسی مشروطھ با تقلید از قانون اساسی کشور 

بلژیک تھیھ شد کھ اختیارات پادشاه را محدود و خودکامگی درباریان را مھار می نمود. 
در مرحلھ دوم با تشکیل احزاب و تشدید اختالف ھای درونی نیروھای شرکت کننده در 

انقالب، ائتالف آغازین از ھم پاشید و چندین قطب سیاسی تازه ای شکل گرفت کھ در 
یک سوی آن دربار و مشروعھ خواھان و در سوی دیگر 

رادیکالھای درون و بیرون مجلس و در سوی سوم میانھ روھا برھبری روحانیون 
معتدل قرار گرفتند.  در نتیجھ قطب بندی تازه متمم قانون اساسی تھیھ شد کھ مذھب 

شیعھ را بعنوان دین رسمی کشور می پذیرفت و برای اولین بار و برخالف ارزش ھای 
نظام مشروطھ پارلمانی دخالت روحانیت در قانون گذاری کشور را برسمیت شناخت. 

. پژوهندگان انمالب مشروطه در باره عوامل داخلی و خارجی انمالب بسٌار نوشته اند

به باور آبراهامٌان انمالب مشروطه رٌشه در نفوذ ؼرب در کشور داشت که سبب 

در اثر اٌن تحول طبمه متوسط . گسست پٌوند ضعٌؾ دربار لاجار و جامعه  گردٌد

سنتی از نزدٌکی روحانٌون و بازارٌان و طبمه متوسطه جدٌد شامل دانش آموختگان 

مدارس مدرن و منورالفکران  شکل گرفت که هر دو گروه در به ثمر رساندن انمالب 

1.نمش مھمی اٌفا نمودند

 را تارک مخالفت های دراز مدت روحانٌون با دولت ه انمالب مشروط(Algar )الگار

 اٌن کشمکش شاٌد اجتناب ناپذٌر  مسلمانبه باور اٌن پژوهشگر. های لاجار می سنجد

بود زٌرا نظرٌه شٌعه در مورد نٌابت امام اٌن کارکرد را به فمھا می داد تا جاٌگاه 

2.دولت ؼٌر دٌنی را در نظام اعتمادی شان نفی کنند

ورشکستگی " فرٌدون آدمٌت ناکارآمدی های لاجار را در اداره کشور عمده می بٌند و 

 را از مھمترٌن 3"بحران مالی و نارساٌی اصول حکمرانی ... و وازدگی سٌاسی،

.  می داندانمالب مشروطٌت " ذاتی" عوامل 

ملک زاده در کتاب انمالب مشروطٌت، استبداد پادشاه، فساد و ظلم دربارٌان و 

روحانٌون بلند پاٌه را که باج گٌری و مصادره اموال مردم و اللٌت های دٌنی را جزو 

1
 ۷۴. ، ص۱۳۸۹ٌرواند ابراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن، ترجمه دمحم ابراهٌم فتاحی، نشر نی - 

2
- Algar, Religion and state in Iran, p. 257

3
 ۱۴۳. ، ص۱۳۷۸فرٌدون آدمٌت، اٌده ئولوژی نھضت مشروطٌت، نشر گستره، - 
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 و انمالب کبٌر فرانسه، انمالب 4امور روزمره شان لرار داده بودند از عوامل داخلی

مشروطٌت ژاپن و مبارزات ضد استبدادی مردم روسٌه علٌه نظام تزاری در سده 

نوزدهم را از جمله عوامل خارجی انمالب مشروطه برمی شمرد که به بٌداری اٌرانٌان 

اٌن تارٌخ نوٌس مسافرت اٌرانٌان به . نان در برابر استبداد ٌاری رساندآو اٌستادگی 

.  خارج وتشکٌل انجمن فرماسون را نٌز در بٌداری اٌرانٌان بسٌار مھم ارزٌابی می کند

ملک زاده جنبش تنباکو را نٌز بعنوان نمطه عطفی در تارٌخ لاجار به شمار می آورد 

که به تضعٌؾ روحٌه ناصرالدٌن شاه و دربارٌان انجامٌد، شکست پذٌری استبداد را 

5.نماٌان ساخت و اعتماد به نفس روحانٌون و انمالبٌون را تموٌت کرد

رٌشه های انمال ب مشروطٌت را در دگرگونی های ( Janet Afari)ژانت آفاری 

و گراٌش " توسعه وابسته " ساختاری و اٌدوئولوژٌک در کشور جستجو می کند که  

و در عٌن حال " شٌوه های اروپاٌی نوسازی " محوری روشنفکران و بازرگانان به 

جلوگٌری از تآثٌرات وٌرانگر تجارت و سٌاست اروپا بر کشور مبنای اٌن دگرگونی ها 

6.بشمار می آمد

اما موضوعی کھ کمتر مورد واکاوی پژوھشگران قرار گرفتھ پاسخ بھ این پرسش است 
کھ چھ عواملی دست بھ دست ھم داد تا انقالبی کھ با الگو برداری از مشروطھ پارلمانی 

اروپا آغاز گردید مذھب شیعھ را برسمیت شناخت و بھ متولیان دین اجازه داد از 
مطابقت قوانین کشور با موازین شرعی اطمینان حاصل نمایند. در اینجا می کوشم بھ 

پاره ای از عواملی بھ پردازم کھ جنبش را بھ کج راھھ کشاند. 

بازیگران اصلی در جنبش مشروطیت 

پٌشگامان تجدد اٌرانی در انمالب مشروطٌت نمش تعٌٌن کننده ای اٌفا نمودند که در 

اما در آستانه انمالب نمش دو گروه ٌعنی . در باره آنان نوشتم (فصل ششم) فصل پٌش

دربار و مستبدٌن از ٌک سوی و جامعه مدنی برهبری روحانٌت تحول خواه از سوی 

دراٌنجا الزم است نمش هر گروه واکاوی گردد تا بتوانم به پرسش . دٌگر برجسته گردٌد

اصلی اٌن نوشته پاسخ دهم 

از . ناصرالدٌن شاه در دوران سلطنت پنجاه ساله اش در شرائط متنالضی لرار داشت

ٌکسوی در نگھبانی از جاٌگاه مطلمه اش پٌگٌر بود و در اٌن راه از اعمال فشار بر 

اما از سوی دٌگر در اثر بازدٌد های پٌاپی از کشورهای . منتمدٌن تردٌد نداشت

4
 ۵۳. ، نسخه الترنٌک، ص۱۳۸۳دکتر مھدی ملک زاده، انمالب مشروطٌت، انتشارات سخن، - 

5
 ۸۶. همان ص- 

 - 
6

 چاپ سوم، ص ۱۳۷۵ژانت آفاری، انمالب مشروطٌت اٌران، ترجمه رضا رضاٌی، نشر بٌستون، 

۳۳. 
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اروپایی، ھم نشینی با اصالح طلبان حکومتی و دیدار با تجدد خواھان تن بھ اصالحات 
ساختاری نیم بندی می داد کھ پس از مدت زمان کوتاھی ناکام می ماند و یا بھ فراموشی 

سپرده می شد. استبداد ھزار سالھ چنان سترون شده بود کھ خدشھ دارشدن سروری " 
قبلھ عالم " را برنمی تابید. داستان زیر رفتار وی را نسبت بھ تالش ھای اصالح طلبانھ 

نشان می دھد.   

در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آمده است کھ بھ ناصرالدین شاه گزارش رسید جمعی 
شب ھا گرد ھم می آیند و در باره اصالح مملکت تبادل نظر می کنند. بھ دستور وی 
جمع مزبور را دستگیر و بھ حضور پادشاه آوردند. وی آنھا را در چاھی پر از برف 

کھ در اندرون حفر شده بود انداخت و با تفنگ خود سی فشنگ بھ داخل چاه شلیک کرد 
7. "به اعتماد خود زودتر آنھا را به اسفل السافلٌن رساند" و 

دخالت  متولٌان دٌن در امور دولت و سٌاست را نٌز تا " لبله عالم " البته خود محوری 

آنجا که امکان داشت برنمی تابٌد و چنانچه در فصل پٌشٌن اشاره شد در لانون ناصری 

.   حتی جاٌگاه دٌنی روحانٌت نٌز به ناصرالدٌن شاه واگذار شده بود

مرگ ناصرالدٌن شاه شٌرازه حکومت استبدادی را با خطر از هم پاشٌدن روبرو 

ولٌعھد وی مظفرالدٌن شاه فرد بٌمار و ناتوانی بود که حکومت را در دست . ساخت

" مھربان " و " دل رحم " البته وی را . صدراعظم های فاسد و سرکوبگر رها ساخت

ظاهرا ٌکی از . نٌز توصٌؾ کرده اند که در برابر اصالحات نرمش نشان می داد

مھمترٌن نگرانی هاٌش تھٌه پول برای مسافرت به اروپا بود و چون پولی در خزانه 

در آنزمان روسٌه . ٌافت نمی شد، گرفتن وام خارجی در دستور روز دربار لرار گرفت

نسبت به انگلٌس از نفوذ بٌشتری در دربار برخوردار بود و با پرداخت وام بر دامنه ی 

افزون برٌن اٌن کشور که با جنبش های استبداد ستٌز داخلی دست به . افزودمی نفوذش 

. گرٌبان بود نمی توانست در جبھه مخالفان استبداد در اٌران جای گٌرد

از اٌن . در اٌن مٌان بخشی از روحانٌون فرصت طلب نٌز بٌاری استبداد می شتافتند

دسته می توان مٌرزا سٌد ابوالماسم امام جمعه تھران و داماد شاه را نام برد که در 

شٌخ فضل اله نوری نٌز روحانی . سرکوب آزادی خواهان در کنار عٌن الدوله بود

 زمانی در جبھه استبداد و در هسرشناسی بود که تا پٌش از امضای فرمان مشروط

ه ظاما چنانچه خواهٌم دٌد اٌن روحانی محاؾ. فرصت هاٌی بٌاری انمالبٌون می شتافت

کار در نھاٌت دست در دست دمحم علی شاه نھاد و تمام لد در برابر مشروطه و 

. اصالحات دمکراتٌک اٌستاد

7
 ۲۶۹. تارٌخ بٌداری اٌرانٌان ص- 
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جبھه استبداد ستٌز از گروه ها، افراد و گراٌش های سٌاسی و دٌنی گوناگون به اما 
رهبری نمادٌن روحانٌت تشکٌل شد که واکاوی آن در پاسخ به چراٌی ورود رسمی دٌن 

از اهمٌت وٌژه ای برخودار  (نظارت روحانٌون بر لوانٌن مصوبات مجلس  )در دولت 
. است

رهبری روحانیت 

در نوشتھ ھای پیِشن متولیان دین راعلمای دینی خوانده ام . در این بخش از واژه ھای 
روحانی و روحانیت بھره می گیرم کھ ظاھرا از دوران مشروطیت از سوی برخی از 

منورالفکران بکار برده شده است. روحانیت نیز ھمچون دیگر اقشار و طبقات اجتماعی 
از مواضع گوناگونی در برابر استبداد سلطنتی برخوردار بود. اما می توان گفت کھ 

برخالف انقالب کبیر فرانسھ کھ کلیسا در جبھھ استبداد جای میگرفت، نھاد روحانیت در 
ایران بجز در زمان شاه اسماعیل صفوی ھیچگاه در قدرت مشارکت نداشت و در نتیجھ 

در انقالب مشروطیت بدالیل زیر در جبھھ مخالفان و درجایگاه رھبری جنبش استبداد 
ستیز نمایان شد. البتھ این حکم کلیت روحانیت را در بر نمی گرفت و 

روحانیون ارشد از جملھ شیخ فضل هللا نوری و امام جمعھ تھران را کھ با استبداد متحد 
شدند نباید فراموش کرد. 

از دوران صفوٌه که نظرٌه ناٌب امام شکل گرفت بخشی از روحانٌت پادشاه را - ۱

ؼاصب به شمار می آورد چرا که اٌن جاٌگاه به ادعای اٌن دسته از روحانٌون به امام 

که به اجتھاد و )پس از  آنکه در اواٌل دوره لاجار اصولٌون . دوازدهم تعلك داشت

که از جمله فمھا )پس از کشمکشی دراز مدت اخبارٌون  (نظرٌه نٌابت امام پاٌبند بودند

را به حاشٌه راندند، ستٌز با سلطنت شدت  (را از دخالت در سٌاست برحذر می داشتند

ٌافت و حتی حکومت اسالمی در اصفھان برلرار گردٌد که گرچه پاٌدار نماند اما نشان 

داد که متولٌان دٌن آرزوی تصاحب لدرت و اجرای شرٌعت را در سر می پرورانند 

برای نمونه پس از . بنابرٌن در فرصت های گوناگون در سٌاست دخالت می کردند

" ناکامی دربار در اجرای پٌمان نامه تنباکو، رٌاست مٌرزای شٌرازی بر روحانٌت 

در مساٌل مھم نظرٌات  [شد] بحدی که دولت هم ناگزٌر هرنگ سٌاست نٌز بخود گرفت

 روحانٌت هر 8. "رئٌس محترم مذهب را بدست آورده برخالؾ رضای او الدامی ننماٌد

چند به پادشاه مشروعٌت می بخشٌد اما تا آنجا که امکان داشت در سٌاست دخالت می 

در زمان مظفرالدٌن شاه افزاٌش . کرد و به لدرت اجتماعی و سٌاسی اش می افزود

8
 ۱۳۰. ، ج اول، ص۱۳۶۲ٌحی دولت آبادی، حٌات ٌحی، انتشارات فردوسی، - 
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شاٌان توجه شمار مراجع تملٌد نٌز شکاؾ دربار و روحانٌت را افزاٌش داد که بٌشتر 

9. "تجدد طلب، پٌشرو و عاللمند به دخالت در سٌاست بودند" آنان 

در کشور روحانٌت را به وحشت " کفار " لراردادهای استعماری و افزاٌش نفوذ - ۲

بطور نمونه واگذاری انحصار فروش تنباکو به فردی انگلٌسی می توانست . انداخت

. کشور را به سرنوشت هندوستان دچار سازد و بٌضه اسالم را با خطر مواجه کند

افزون برٌن اٌن گونه لراردادها منافع التصادی و درآمد الشار گوناگون جامعه از جمله 

البته بخشی از روحانٌت از . برخی از روحانٌون را نٌز به مخاطره می انداخت

مخالفت با نفوذ . احساسات مٌھن پرستانه برخوردار و نفوذ استعمار را برنمی تابٌد

استعمار بمنزله ستٌز با سلطنت و دولت های همسو بود که با تکٌه بر ٌکی از دو لدرت 

.  استعماری می توانست نظام پادشاهی را سرپا نگه دارد

بسٌاری از مجتھدٌن و امام جمعه ها به ٌاری لوطٌان و اوباش از راه ؼصب - ۳

داستان هاٌی بسٌاری در . زمٌنھا، کاروانسراها به ثروت های افسانه ای دست ٌافتند

باره داراٌی های آلا نجفی و شفتی در تارٌخ ثبت شده است که در اصفھان و شھرهای 

مالکنی نٌز به ٌکی از . دٌگر از راه ؼارت اموال ثروتمندان گردآوری شده بود

ثروتمندان تھران تبدٌل گردٌد که از جمله از راه احتکار گندم در زمان لحطی در 

تھران  و ٌا با درٌافت بخشی از رشوه پرداختی روسپٌان شھر به سربازان ناٌب 
10

"

یی بدون تردید منزلت اجتماعی بھمراه  السلطنھ دارایی می اندوخت. گرد آوری داراَ
می آورد و بھ روحانیون سرشناس و متمول و امام جمعھ ھا در میان اقشار و طبقات 11
جامعھ قدرت و نفوذ ویژه ای می بخشید. افزون برین روحانیت از" سرمایھ نمادین نیز 

برخوردار بود کھ از جایگاه دینی آنان، قضاوت در دادگاه ھای شرعی، سرپرستی 
مدارس دینی و یا تعلیم قرآن در مکتب خانھ ھا سرچشمھ می گرفت و بھ نفوذ اجتماعی 
و سیاسی آنان می افزود. اصالحات حکومتی در زمینھ قضاوت و احداث مدر سھ ھای 
نوین سرمایھ نمادین روحانیت را با چالش روبرو می ساخت و آنان را در برابر اصالح 

طلبان حکومتی و پادشاه مستبد قرار می داد.  

در این شرایط روحانیت در برابر استبداد سلطنتی از حاشیھ امنیتی برخوردار می شد و 
این امر در کنار توان  بسیج توده ای کھ داشت، کنشگران مدنی و سیاسی از جملھ 

منورالفکران را بھ این نتیجھ رساند کھ تنھا با بھره گیری از گفتمان 

9
 ۳۱۱. ، ص۱۳۸۳دکتر سٌد رضا نٌاز مند، شٌعه در تارٌخ اٌران، حکاٌت للم نوٌن، - 

10
 ۱۰. مھدی خلجی ص- 

11
 ۱۱. مھدی خلجی، ص- 
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اٌن امر حدالل با پذٌرش رهبری نمادٌن . دٌنی می توان بر استبداد درباری پٌروز شد

. روحانٌت امکان پذٌر می گردٌد

  تشکل های علنی و مخفی

در اٌن مجامع . تشکل های سٌاسی و فرهنگی از پٌش از انمالب در اٌران فعال بود

در دستور کار لرار داشت و راه اصالح امور بررسی می " چه باٌد کرد " موضوع 

براه " فراموش خانه " در اواٌل سلطنت ناصرالدٌن شاه ملکم خان انجمنی بنام . گردٌد

نفاق مٌان ملت و دولت " انداخت که به باور ناظم االسالم کرمانی هدفش از مٌان بردن 

 بود اما منابع دٌگر هدؾ از تشکٌل اٌن انجمن را تربٌت طبمه ای از 12"و بٌن دربارٌان 

بھرروی انجمن مزبور که با اجازه . روشنفکران برای خدمت اجتماعی دانسته اند

ناصرالدٌن شاه اٌجاد شده بود پس از مدتی با مخالفت دربارٌان و روحانٌون محافظه 

 ش نٌز ۱۲۶۲در سال . ندانست" صالح " کار روبرو شد و پادشاه ادامه کار آنرا 

اٌن کانون . مجلس وکالی تجار اٌران که کانونی صنفی بود با اجازه شاه تآسٌس گردٌد

به نوشته ژانت آفاری اٌن انجمن تکثر . چندٌن مدرسه و ٌک کتابخانه عمومی اٌجاد کرد

13.گرا بود و اعضای ؼٌر مسلمان را نٌز در بر می گرفت

با گسترش مخالفت ھا با دولت عین اللدولھ، شاھد شکل گیری تشکل ھایی ھستیم کھ 
کنشگری سیاسی و ایجاد تغییرات ملموس در نظام سیاسی کشور را در دستور کار 

قرار می داد. یکی از مھمترین این تشکل ھا کمیتھ انقالب بود کھ از جملھ از رویکرد 
تقیھ گزینی بھره می گرفت و واکاوی ویژه گی ھایش بھ شناخت علل ورود رسمی دین 

اساسی یاری خواھد رساند   در متمم قانون 

با افزایش شمار انجمن ھای مخفی فرھنگی در تھران و گسترش ارتباط تحول خواھان 
با یکدیگر تشکیل انجمنی انقالبی و تحول خواه در دستور کار شماری از پیشگامان 

کنشگر قرار گرفت. اعضای این تشکل ھارا کنشگر می نامم چرا کھ در پیش برد ھدف 
ھایشان می کوشیدند و استبداد ستیزی دغدغھ مشترکشان را تشکیل می داد. شماری از 
این کنشگران با مطالعھ بسیار برگزیده شدند و بھ نشستی مخفیانھ در باغ میکده دعوت 
گردیدند. شمار این جمع بھ حدود ۶۰ نفر می رسید. از افراد سرشناس این کمیتھ می 

توان بھ ملک المتکلمین، سید جمال الدین واعظ، حاجی میرزا یحی دولت آبادی و حاج 
سیاح نام برد کھ نفر اول بدستور دمحم علی شاه در دوران استبداد صغیر اعدام شد و نفر 

12
 ۱۶۷. ، ص۱۳۹۲ناظم االسالم کرمانی، تارٌخ بٌداری اٌرانٌان، چاپ هفتم، نشر پٌکان، - 

13
 ۶۳. ، ص۱۳۸۵ژانت آفاری، انمالب مشروطٌت اٌران، ترجمه رضا رضاٌی، نشر بٌستون، - 
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 ۸ نفر افراد شناخته شده اٌن جمع ۳۷از . دوم نٌز در زمان استبداد صؽٌر بمتل رسٌد

 نفر از اللٌت های شناخته شده دٌنی ۴ نفر روحانی، ۶ نفر نواندٌش دٌنی، ۲نفر ازلی، 

 نفر تجدد خواه و کنشگر فرهنگی بوده اند که برای مدتی در خارج کشور الامت ۱۷و

در اٌن مٌان حاج سٌاح اولٌن اٌرانی بود که تابعٌت امرٌکا را پذٌرفت و دو بار . داشتند

.  دٌدار کرد(Ulysses S. Grant )با رئٌس جمھور آمرٌکا پرزٌدنت اولٌسس گرنت

 سال جھانگرد بود و از بسٌاری از کشورهای اروپاٌی و دٌگر نماط ۱۸وی به مدت 

سپس به اٌران بازگشت و در انمالب مشروطه به کنشگری پرداخت . جھان بازدٌد کرد

14. ماه در زندان بسربرد۳۰و بخاطر نامه ای انتماد آمٌز به مدت 

 بند ۱۸و سپس لطعنامه ای با . در اٌن نشست شماری از شرکت کنندگان سخن راندند
. به تصوٌب رسٌد که دستورالعمل کنشگران انجمن را تعٌٌن می نمود

: در اٌن لطعنامه از جمله از کنشگران خواسته می شد

تمام مطالبی که منتشر می کنند باٌد با لوانٌن اسالمی مطآبمت داشته باشد و به استبداد - 
. اجازه تکفٌر کنشگران  داده نشود" مالٌان رٌاکار " و 

با وجودی که اٌن انجمن هوادار آزادی بٌان است اما اعضاء از شرکت در مراسم - 
. مذهبی ؼٌر اسالمی خودداری کنند

تقیه سیاسی 

در جنبش مشروطه کنشگران سٌاسی و آزادٌخواهان نه تنھا تحت تعمٌب مآموران دولتی 

واپس . لرار می گرفتند بلکه از خطر تکفٌر روحانٌون محافظه کار نٌز در امان نبودند

گراٌی، جزم اندٌشی و فساد در بخشی از روحانٌت چنان راٌج و مسلط بود که حتی 

افزون . روحانٌون تحول خواه نٌز با برچست بابی و ازلی طرد و گوشه نشٌن می شدند

لفکران در ابرٌن صدای آزادٌخواهی از طنٌن الزم برخوردار نبود چرا که شمار منور

 و شمار تجدد خواهان تنھا به چند صد نفر می رسٌد 15سراسر کشور از چند هزار نفر

ملک زاده وضعٌت تحول خواهان و شراٌط . 16که خواستار جداٌی دٌن از دولت بودند

در آن زمان طرفداری از آزادی عمٌده : " دشوار کنشگری را چنٌن شرح می دهد

نه .... بزرگترٌن گناه محسوب می شد و آزادٌخواهی و عدالت جوٌی باالترٌن جرم بود

14
  وٌکٌپٌدٌا، حاج سٌاح- 

15
 ۶۷. دکتر ملک زاده، انمالب مشروطٌت ص- 

16
 ۶۹. همان ص- 
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فمط اصول نظری و مساٌل کلی از لبٌل مشروطه خواهی و ٌا جمھوری خواهی مردود 

17. "بود، بلکه مخالفت با خرافات کودکانه و عادات مذمومه جرم شناخته می شد

 سٌاسی با مصلحت اندٌشی از روٌکرد تمٌه پٌروی  متشکلدر چنٌن شراٌطی کنشگران

می کردند و گراٌش های سٌاسی، اجتماعی، دٌنی و حتی آزادی خواهانه را پنھان می 

البته اٌن روٌکرد بدٌن معنی . ساختند که در دو بند لطعنامه کمٌته انمالب نٌز دٌده شد

نٌست که کلٌه کنشگران متشکل در انجمن ها پٌرو جداٌی دٌن از دولت بودند و آنرا 

"  شماری از آنان شامل چنانکه پٌش از اٌن نٌز گفته شد شوربختانه .پنھان می ساختند

 بودند که به باور آنان راه استمرار نظام مشروطه 18"روشنفکران عرؾ گرا، ال مذهب 

نمونه مشھور ملکم خان بود که اندٌشه های . از دروازه دٌن و دٌنداری عبور می کرد

البته ماشاء هللا آجودانی تؽٌٌر مواضع . تجد خواهی اولٌه اش را با شرٌعت درآمٌخت

 بھرروی وی در 19.نسبت می دهد" فرصت طلبی های کاسبکارانه سٌاسی " وی را به 

ما مشاهده کرده : " سخنرانی اش در لندن که در مورد تمدن اٌرانی اٌراد کرد می گوٌد

به اٌران می آٌد، به هٌچ وجه  (اروپاٌٌان)اٌم که افکار و عماٌدی که از طرؾ شما 

مورد لبول والع نمی شود، ولی اگر ثابت شود که همان افکار و عماٌد رٌشه اسالمی 

دارند با شعؾ بسٌار همه آن را می پذٌرند لذا رفورم نه تنھا نباٌد مخالؾ اسالم باشد، 

 برخی 20. "بلکه باٌد از اسالم تمتع برده باشد و برای اٌن کار همکاری علما الزم است

لفکران از روٌکرد ملکم خان پٌروی کردند و تنھا راه ؼلبه بر استبداد را ااز منور

لفکران، انزدٌکی منورالبته . همراهی با روحانٌون و پذٌرش رهبری آنان دانستند

کنشگران سٌاسی و انجمن های مخفی به روحانٌت سبب شد که برخی از روحانٌون با 

اندٌشه های تجدد خواهان آشنا و چنانچه گفته خواهد شد از خواسته های جنبش 

. مشروطه دفاع کنند

تمٌه سٌاسی و مصلحت اندٌشی در اسناد سوسٌال دمکرات های اٌرانی نٌز دٌده می 

کار "  شعبه مشھد اجتماعٌون عامٌون می خوانٌم ۱۹۰۵در ماده ٌازدهم نظامنامه . شود

نٌکروی و ترلی ولی بنحوی که به شرؾ و . و رفتار حزب باٌد متوجه ٌک نکته باشد

21. "لدس مذهب خللی وارد نٌاٌد

17
 ۷۰. همان ص- 

18
 ۳۶۳. ، ص۱۳۸۴ماشاء هللا آجودانی، مشروطٌت اٌرانی، اختران - 

19
 ۲۸۸. همان ص- 

20
 ۲۶۸. ، ص۱۳۸۳دکتر سٌد رضا نٌازمند، شٌعه در تارٌخ اٌران،حکاٌت للم نوٌن، - 

21
 ۴۱۴. ما شاء هللا آجودانی، ص- 
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جالب است اشاره شود کھ تقیھ گرایی تنھا از سوی منورالفکران و کنشگران مدنی و 
سیاسی بکار گرفتھ نمی شد بلکھ حتی پس از تشکیل مجلس از سوی روحانیون 

مشروطھ طلب نیز دنبال می شد کھ می کوشیدند اصول قانون اساسی را کھ از قوانین 
کشورھای اروپایی اقتباس شده بود برآمده از اصول اسالم و قرآن جلوه دھند. در این 

مورد سخنان بھبھانی در گفتگوھای نمایندگان در باره متمم قانون اساسی در خور تآمل 
است " یک خواھش دارم...و آن این است کھ ھیچوقت شخصا عنوان نکیند کھ در فالن 

دولت ھمچو کرده اند، و ماھم بکنیم. زیرا کھ عوام ملتفت نیستند، و بھ ما ھم بر می 
خورد. و حال آنکھ ما قوانین داریم و قرآن داریم. نمی خواھیم بگویم کھ اسم نبرید، اسم 

ببرید و بگویید. لیکن بشکافید و معلوم شود کھ این کاری کھ آنھا کرده اند از روی 
22. "حکمت بود و از لوانٌن شرع مآخذ کرده اند

⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

در آستانه انمالب تشدٌد اختالؾ مٌان روحانٌت و دولت عٌن الدوله به دشمنی های 

شخصی و جاه طلبی های فردی آؼشته بود و علمای مشھور هرکدام از ٌک سٌاستمدار 

جانبداری و در برابر دٌگری سنگ اندازی می کردند تا رلٌب را از صحنه بٌرون 

: دکتر ملک زاده در اٌن مورد می نوٌسد. رانند

مالها ٌا سٌاستمدارهای روحانی و پٌروانشان تالش می کردند دشمن نٌرومند خود " 

و شٌخ فضل هللا و امام جمعه و نٌرالدوله و . عٌن الدوله و ٌارانش را از مٌان بردارند

عالء الدوله و ساٌر طرفداران صدر اعظم ولت را بزانو در آورند و از مٌدان نبرد 

شکست خورده بٌرون کنند و دنٌا را به کام خود بٌاراٌند، بطوری که دولتھا مطٌع اراده 

آنھا باشند و صدر اعظم ها دست نشانده آنھا گردند و مولوفات را که عاٌدی هنگفتی در 

آن زمان داشت در اختٌار خود بگٌرند و زمام رشته های روحانی و دولتی را در کؾ 

خود گرفته و به شاه و به رجال دولت بفھمانند که با آنھا ستٌز نمی توان کرد و در هر 

23. "حال و کار رعاٌت کامل نظر آنھا از ضرورٌات است

لعظٌم خواسته های روحانٌون مخالؾ عٌن ادر شاه عبد" صؽٌر" در جرٌان بست نشٌنی 

الدوله از جمله طباطباٌی و بھبھانی به برکناری حاکم شھر تھران، حکمران کرمان، باز 

برآوردن اٌن . گرداندن تولٌت مدارس و لؽو بھای تمبر برای روحانٌون خالصه می شد

خواسته ها دشوار نبود و اعتراض ها می توانست با جاٌگزٌن کردن شمار دٌگری از 

کارگزاران مستبد و برگرداندن تولٌت برخی مدارس به روحانٌون مخالؾ خاتمه ٌابد 

22
 ۴۱۲فرٌدون آدمٌت، ص - 

23
 ۲۶۱. دکتر ملک زاده، تارٌخ مشروطٌت اٌران، ص- 
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در اٌن . بدون اٌنکه در راهبردهای مستبدانه و سرکوبگرانه دولت دگرگونی اٌجاد گردد

شراٌط کنشگران تحول خواه دست بکار شدند و از جمله با اٌستادگی در برابر بی 

تدبٌری و محافظه کاری رهبران روحانی، مشروطه خواهی را در مٌان رهبران تروٌج 

. و به عنوان راه برون رفت مطرح ساختند

و در نھاٌت به نظام " دٌوان عدالت  "جلب نظر رهبران روحانی نسبت به تشکٌل 

مشروطه، نشان دهنده اٌن والعٌت است که رهبران اٌن جنبش از ماهٌت بنٌانی نظام 

مشروطه بی خبر بوده اند و تلمٌنات کنشگران اٌن ذهنٌت را درمٌان آنان تموٌت می 

کسروی نٌز در . کرد که نظام تازه اجرای شرٌعت را در دستور کار لرار خواهد داد

: اٌن مورد می نوٌسد

گر راستی را خواهٌم اٌن علمای نجؾ و دو سٌد و کسان دٌگر از علما که پافشاری " 

در مشروطه خواهی می نمودند، معنی درست مشروطه و نتٌجه رواج لانون های اروپاٌی 

است  را نمی دانستند، و از ناسازگاری بسٌار آشکار که مٌانه مشروطه و کٌش شٌعه 

آگاهی درست نمی داشتند، مردان ؼٌرتمند از ٌکسو پرٌشانی اٌران و ناتوانی دولت را 

دٌده و چاره ای برای آن جز بودن مشروطه و مجلس نمٌدٌدند و با پافشاری بسٌار 

بھواداری از آن می کوشٌدند، و از ٌکسو خود در بند کٌش بوده چشم پوشی از ان 

24."در مٌان اٌن دو در مٌماندند. نمٌتوانستند

 از نظام مشروطه را به ی دٌنی، پشتِبانی علما(Ira M. LapiDus )اٌرا ام الپٌدوس

و اشکال " حکومت مشروطه پارلمانی " سردر گمی آنان نسبت می دهد که مفھوم 

25.را ٌکسان می شمردند" مشورت خانه " سنتی 

ورود گفتمان عرفی و نوین به گستره همگانی  

درجبھه ی استبداد ستٌز برهبری نمادٌن روحانٌت که با هداٌت هوشمندانه کنشگران 

آشناٌی با مفاهٌم . سٌاسی و مدنی علٌه استبداد پٌکار می کرد، گفتمان دٌنی تسلط داشت

تازه و گسترش آگاهی نسبت به نظام مشروطه در مٌان الشار مختلؾ شھری، نفوذ 

منورالفکران و تجدد طلبان اروپا دٌده را افزاٌش داد و مفاهٌم تازه، گفتمان و عادت 

در اٌن راه واژه . های رفتاری دٌنی را در گستره همگانی به تدرٌج تضعٌؾ می نمود

برای نمونه در .  دٌنی را می گرفتت هایجای عباربه کندی  عرفی ت هایها و عبار

24
 ۲۸۷. ، ص۱۳۸۵احمد کسروی، تارٌخ مشروطه اٌران، انتشارات امٌر کبٌر، ، - 

25
- Ira M. LapiDus, A History of Islamic Societies, Second Edition, Cambridge

University Press, 2002, P. 475 
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اولٌن فرمانی که مظفرالدٌن شاه امضاء نمود از درو دٌوار کنده شد زٌرا در آن از کلمه 

در مورد دوم بست نشٌنان .  و در دستخط بعدی اصالح شد26ٌاد نشده بود" ملت " 

مخالؾ بودند و اٌن نام به شورای ملی تؽٌٌر " اسالمی " سفارت با مجلس شورای 

فردا اگر " به کارگزاران دولتی می گفتند " شورای اسالمی " مخالفٌن عبارت . ٌافت

کسی را از اهل مجلس بخواهٌد نفی و تبعٌد کنٌد خواهٌد گفت اٌن بی دٌن و خارج از 

شاٌد ٌک زمانی "  و ٌا 27. "اما لفظ ملی اٌن عٌب را مانع خواهد شد.... اسالم است 

مانند شٌخ فضل هللا مالٌی پٌدا شود که، به ؼرض شخصی خود، همه اهل مجلس را 

چنانچه خواهٌم دٌد اٌن .  اٌن خواسته نٌز برآورده شد28. "تکفٌر و الالل تعسٌك کند

. تشدٌد گردٌد" نظام نامه " شکاؾ با تشکٌل مجلس و تھٌه 

همچنٌن در نخستٌن جلسه ممدماتی مجلس مشٌرولدوله پٌش دستی کرد و بجای بھبھانی 

در پاٌان گرچه کؾ زدن در اٌران رواج نداشت حاضران فرنگ . به سخنرانی پرداخت

روحانٌون سنتی . رفته بنا به دست زدند کردند و تماشاچٌان مجلس نٌز به آنان پٌوستند

در روٌدادی دٌگر تالش روحانٌون در .  شمردند29"لؽو لھو " اخم در هم کشٌدند و آنرا 

روز " اٌنان می خواستند . اسالمی نشان دادن نھاد لانون گذاری با ناکامی روبرو گردٌد

پانزدهم شعبان را که به عمٌده شٌعٌان عٌد مولود امام زمان است، به عنوان روز افتتاح 

اٌن جشن سه " فرنگی مآب ها "  با مخالفت منورالفکران و 30"مجلس ملی تعٌٌن شود 

. با سخنرانی مظفرالدٌن شاه افتتاح شد....  شعبان سال ۱۸روز دٌرتر و در 

ویژگی های قانون اساسی مشروطه

 اصل به تصوٌب رسٌد که در تھٌه آن مٌرزا حسٌن خان ۵۱لانون اساسی در 
31.وی در مسکو و پارٌس درس خوانده بود. نمش کلٌدی داشت (پٌرنٌا)مشٌرالملک 

ٌکی از مھمترٌن وٌژگی آن در اٌن بود که لدرت مطلمه پادشاه را در امور لانون 
برای نمونه در اصل شانزدهم تاکٌد می شد که . گذاری و اجراٌی بشدت محدود می کرد

مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور  (استوار کردن)کلٌه لوانٌنی که برای تشٌٌد " 
. مملکتی و اساس وزارتخانه ها الزم است باٌد به تصوٌب مجلس شورای ملی برسد

"32

26
 ۱۲۰. کسروی، ص- 

27
 ۶۰۱. ناظم السالم کرمانی ص- 

28
 ۳۳۴. ، ص۱۳۸۳دکتر سٌد رضا نٌازمند، شٌعه در اٌران، حکاٌت للم نوٌن، تھران، - 

29
 ۱۷۴. فرٌدون آدمٌت ص- 

30
 ۱۷۵. همان ص- 

31
  ۹۶. ٌرواند آبراهامٌان ص- 

32
وٌکی نبشته، لانون اساسی مشروطه - 
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در عموم مساٌل آنچه " در اصل پانزدهم مجلس اٌن حك را برای خود لاٌل می شد که 
بررسی و پس از تصوٌب در مجلس سنا و شخص " را صالح ملک و ملت می داند 

. اجرا شودپادشاه بوسٌله دولت 

وٌژگی دٌگر اٌن لانون در اٌن بود که اختٌارات دولت در سپردن امتٌاز به شرکت ها و 
دولت های خارجی و گرفتن وام از آنان را سلب و به تصوٌب مجلس مشروط می کرد 

بدٌن ترتٌب دربار و دولت از امکان بند و بست  . (اصول بٌست وسوم و بٌست و پنجم)
. با دولت های خارجی و گرفتن وام محروم می شدند

در این قانون از مذھب رسمی کشور و یا لزوم مطابقت قوانین مصوبھ با موازین شرع 
سخنی بھ میان نیامده است. تنھا برای داوطلبین ورود بھ مجلس سنا شرط متدین بودن 

ذکر شده کھ بی شک حقوق اقلیت ھای مذھبی برای انتخاب شدن در این مجلس را نفی 
می نمود.  

مشروعھ خواھان عامل دیگری بود کھ بھ تضعیف تجدد خواھان در  اتحاد استبداد و 
تھیھ متمم قانون اساسی یاری رساند. دمحم علی شاه در زمان حیات مظفرالدین شاه برای 
برکناری عین الدولھ تالش کرد کھ بیشترین ستیز را با مشروطھ خواھان نشان می داد. 
اما پس از تصاحب تاج و تخت بتدریج در برابر مشروطھ خواھان و مجلس ایستاد زیرا 

از محدود شدن قدرت سلطنت استبدادی ناراضی بود. وی در این راه از کلیھ امکانات 
از جملھ ھم پیمانی با مشروعھ خواھان، کمک ھای روسیھ تزاری و پشتیبانی برخی از 

عشایر بھره جست.  

ھواداران مجلس شورای اسالمی در پی مجلسی بودند کھ " احکام او مخالف شرع نبوی 
نباشد، و مشتمل بر امربھ معروف و نھی از منکر و رفع ظلم و اعانھ ملھوف و ترویج 

دین و نشر عدل مابین مسلمین باشد. "  ینان خواستار این بودند کھ در نظامنامھ پس از ا33
کلمھ مشروطھ، لفظ مشروعھ نیز افزوده شود. افزون برین نظارت علمای دینی برای 

انطباق قوانین مجلس با شرع مقدس را الزم می دانستند تا " جلوگیری از فرق 
34.  "المذهب بعمل آٌد

 با تمام اصول لانون اساسی که نشانه ای از تجدد داشت مخالفت شرٌعتمداراندر برابر 

در رساله تذکره الفافل وارشاد الجاهل که نوٌسنده ای گمنام دارد، . می ورزٌدند

خود را با هٌچکدام از احکام اسالمی و " نوٌسنده . باورهای اٌندسته نماٌان شده است

احادٌث اسالمی که ممکن است عنصری از آزادمنشی در آن ٌافته شود آشنا نمی سازد؛ 

دشمن فکر و دانش جدٌد است؛ با هر مرد آزادٌخواه مساوات طلب سر ستٌز دارد با 

بر ناسٌونالٌست ها از اٌن بابت می تازد که به تارٌخ و ....للمی آکنده به کٌن و دشنام

33
 همان- 

34
 ۲۶۰. همان ص- 
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سخت " مساوات " و " حرٌت "  نوٌسنده به 35. "فرهنگ اٌران باستانی دلبستگی دارند

فرق مالحده و زنادله نشر " پی آمد آزادی للم و زبان را در اٌن می بٌند که . می تازد

" مساوات " با . کنند" و الماء شبھات .... کلمات کفرٌه خود را در منابر و لواٌح بدهند

اٌن . با مسلمانان می گردد" فرق ضاله و مضله " مخالؾ است چرا که سبب برابری 

بنای احکام لرآن بر اختالؾ حموق " در حالی است که به باور اٌن نوٌسنده گمنام 

36. "و بنای لرآن بر آزاد نبودن للم و لسان است.... اصناؾ بنی نوع انسان است

دشمنی دربار و مشروعه خواهان با مشروطٌت اٌن دو گروه را بھم نزدٌک و سرانجام 

رهبری مشروعه خواهان در دست شٌخ فضل هللا نوری بود که پس از . متحد ساخت

. تشکٌل مجلس اول و تنظٌم نظام نامه داخلی بتدرٌج  با مشروطه ساز مخالؾ نواخت

علت مخالفت وی با مشروطه را به جاه طلبی، رلابت با بھبھانی، مخالفت اٌده 

به باور ٌحی . لوژٌک و خوانش بنٌادگراٌانه ی او از اصول اسالم نسبت داده اندئو

" خصوصٌت " دولت آبادی، شٌخ فضل هللا به آلت دست دربارٌان درآمده بود و اظھار 

 افزون برٌن مشروعه خواهان درٌافتند که با 37.روسھا او را امٌدوار کرده بود

دٌگر علما ٌگانه رهبر و ٌگانه مرجع شکاٌات مردم نخواهند بود و  " شدگیمشروطه 

نمی شود و زندگی و فکر اروپاٌی " ارائه " مذهب " دٌگر شکاٌات هم کامال براساس 

 38. "جانشٌن زندگی سنتی اٌرانٌان خواهد شد

به مٌدان " اسالم پناهی " دمحم علی شاه که در دشمنی با مشروطه رسوا شده بود با سالح 

آمد و پنھانی به تموٌت جبھه مشروعه خواهان پرداخت و امکانات فراوانی در اختٌار 

حاجی شٌخ فضل هللا نوری که با دمحم علٌشاه در مخالفت با : " آنان لرار می داد

مشروطٌت هم عھد و پٌمان بود و از او ممدار زٌادی پول گرفته بود، سر دستگی 

مخالفٌن را لبول و هر روز عده ای از طالب را در خانه خود جمع کرده و شکم آنھا 

را از سفره رنگٌن که با پول شاه مستبد تھٌه می شد، سٌر کرده به بدگوٌی از 

مشروطٌت و مشروطه خواهان پرداخته و در خفا با عده ای از روحانٌون که در 

39. "والٌات بودند، همدست گشت

مشروطه ستٌزی شٌخ به داخل کشور محدود نماند و در صدد شد که روحانٌون 

پسر شٌخ فضل هللا که در آن : " مشروطه خواه نجؾ را نٌز علٌه مشروطه بشوراند

35
 ۲۶۱. همان ص- 

36
 ۲۶۱. فرٌدون آدمٌت، ص - 

37
  ۱۴۶. ٌحی دولت آبادی، ص- 

38
 ۳۳۶. ، ص۱۳۸۳دکتر رضا نٌازمند، ِشعه چه می گوٌد و چه می خواهد؟، حکاٌت للم نوٌن، - 

39
۴۷۷. دکتر ملک زاده، ص- 
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زمان در نجف می زیست بھ نمایندگی پدر و سایر روحانیون بنای تحریک را گذارد و 
رھبران مشروطیت را در نظر مقامات روحانی بی دین و مخالف شریعت جلوه داد. 

 در اٌن مٌان دربارٌان، کارگزاران دولتی و تٌول داران سابك نٌز که مواجب و 40"

شٌخ فضل . درآمدهاٌشان با الدامات مجلس کاهش و ٌا لؽو می شد به اٌن جبھه پٌوستند

هللا در چندٌن مورد با جمع آوری اوباش، لوطٌان و طالب مشروعه خواه در مساجد، 

عبدالعظٌم شعار وا اسالم سر می داد و مردم را علٌه شاه مٌادٌن و ٌا بست نشٌنی در 

 کار بجاٌی رسٌده بود که دارو دسته شٌخ شامل 41.مجلس و مشروطه تحرٌک می کرد

هدؾ اٌن بود که اگر . طلبه ها به بھارستان می رفتند و جلوی مجلس تجمع می کردند

سخنی بمٌان آورد او را بٌرون " خالؾ شرع " در گفتگوهای لانون اساسی نماٌنده ای 

42.کشند و کتک زنند

روبرو می شد که از  (انجمن ها)دسٌسه های مشروعه خواهان با واکنش جامعه مدنی 

پشتٌبانی طباطباٌی، بھبھانی، آخوند خراسانی  و جاجی شٌخ مازندرانی برخوردار 

 نام شٌخ به بدنامی بر سر زبان ها افتاد و حتی پسرش شٌخ مھدی علٌه او سخن 43.بود

اصلی  (که امروزه نام روزنامه سپاه پاسداران است )" صبح صادق " روزنامه . گفت

مردم بخشم آمدند و . را که شٌخ برای افزودن به لانون اساسی نوشته بود به چاپ رساند

در پٌکار با مشروعه خواهان . به دفتر روزنامه رٌخته شماره های آنرا پاره کردند

انجمن تبرٌز نمش وٌژه ای اٌفا می کرد که واکاوی آن از گستره اٌن نوشته بٌرون 

. است

 پیروزی مشروعه خواهان در تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی

با پٌگٌری و اصرار سعدالدوله نماٌنده اشراؾ در مجلس شورای ملی، کمٌسٌون هفت 

فرٌدون آدمٌت اعضای اٌن کمسٌون . نفره ای برای تھٌه متمم لانون اساسی تشکٌل شد

 و به باور ژانت آفاری، اعضای کمٌسٌون در 44را نماٌنده افکار مترلی خوانده است

  درمٌان آنان صدٌك حضرت و 45.مورد نٌاز به لوانٌن ؼٌر مذهبی اتفاق نظر داشتند

محمك الدوله از مدرسٌن مدرسه علوم سٌاسی و از خبرگان حموق اساسی به شمار می 

تمی زاده نٌز با افکار تجدد خواهانه آشنا بود و تحت تآثٌر افکار طالبوؾ، و ملکم . آمدند

40
 ۴۷۸. همان ص- 

41
 ۵۰۵. ، ص۱۳۸۵کسروی، تارٌخ مشروطه اٌران، امٌر کبٌر، چاپ بٌست و دوم، - 

42
 ۳۶۱. همان ص- 

43
 همان- 

44
 ۴۰۸. آدمٌت، ص- 

-
45

 ۱۳۶. ، ص۱۳۸۵ژانت آفاری، انمالب مشروطه اٌران، ترجمه رضا رضاٌی، نشر بٌستون، - 



        فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

103 

 لانون اساسی بلژٌک 46.خان و روزناهه های خارج کشور از جمله اختر لرار داشت

با اٌن وجود اٌن سند حمولی از دو وٌژگی . مبنای طرح متمم لانون اساسی لرار گرفت

برجسته برخوردار شد که بازگو کننده تنالضات تجدد اٌرانی است و در فصل پٌشٌن 

. بررسی شد

باوجودی که لوانٌن شرٌعت در مواد لانون اساسی که پٌش از اٌن به تصوٌب 
مظفرالدٌن شاه رسٌده بود حضور کمرنگ و حتی ناچٌز داشت اما در چندٌن اصل از 

واکاوی علل اٌن . اصول متمم لانون اساسی اصول شرٌعت نمش مھمی اٌفا می کرد
تحول منفی به بررسی گسترده نٌاز دارد که از گستره اٌن نوشته خارج است اما می 

. توان در اٌن باره به نکاتی اشاره کرد که در حل اٌن معما راه گشا خواهد بود

 چنانکه پٌش از اٌن اشاره شد لانون اساسی زمانی تھٌه شد که جبھه مشروطه خواهان 

بنابرٌن . حول محور استبداد ستٌزی تشکٌل شده و هنوز از انسجام برخوردار بود

اصول آن بٌشتر به محدود کردن لدرت پادشاه و دولت از جمله در امور اجراٌی، لانون 

گذاری، گرفتن وام از دولت های استعماری و سرماٌه گذاری خارجی می پرداخت که 

. کم و بٌش بدور از اختالفات اٌده ئولوژٌک جناحی مورد توافك نماٌندگان لرار گرفت

اما متمم لانون اساسی وظٌفه تعرٌؾ حموق مدنی، تنظٌم روابط لوای سه گانه و تعٌٌن 

مبانی لانون گذاری در کشور را بعھده داشت که بی شک با اختالؾ های اٌده ئولوژٌک 

جناح ها روبرو می شد که بر نمش دٌن و مٌزان دخالتش در لوانٌن کشوری و نظام 

در متمم لانون اساسی مٌزان اٌن دخالت پررنگ تر .  لضاٌی کشور تمرکز می ٌافت

شد که متناسب با توازن لوا در درون جبھه مشروطه خواهان از ٌک سو و کشمکش 

آنان با جبھه متحده استبداد و مشروعه خواهان از سوی دٌگر شکل گرفت و به تصوٌب 

در اٌن رابطه الزم به تذکر است که مجلس زٌر فشار مشروعه خواهان . نھاٌی رسٌد

حتی پذٌرفت هٌاتی از علمای برجسته تھران و اٌاالت در کنار نماٌندگان مجلس متمم 

آخوند خراسانی . لانون اساسی را بازبٌنی و لوانٌن مخالؾ شرٌعت را بازنوٌسی کنند

47.مشروطه خواه نٌز مخالؾ کاهش لدرت و نفوذ روحانٌت بوده است

 چند و چون گراٌش های سکوالرٌستی و مٌزان نفوذ آن در مٌان نماٌندگان مجلس اول 

اما با . در زمان تھٌه و تصوٌب متمم لانون اساسی به واکاوی جداگانه ای نٌاز دارد

در مٌان کنشگران و بسٌاری از منورالفکران، " تمٌه سٌاسی " توجه به رواج فرهنگ 

وابستگی های اعتمادی دٌنی آنان و حتی ترس برخی از نماٌندگان از گروه های فشار 

46
وٌکی پٌدٌا، سٌد حسن تمی زاده، - 

47
 ۱۳۹. ص. ژانت آفاری- 
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 می توان چنٌن نتٌجه گرفت که بطور کلی مخالفتی جدی در مٌان 48در خارج مجلس

بنوشته آدمٌت . نماٌندگان علٌه تطبٌك لوانٌن  مصوبه با لوانٌن شرع وجود نداشته است

جانب شرٌعت را نگاه می داشتند و از ستٌزگی با شرٌعتمداران اؼلب ...تجدد خواهان " 

 در اٌن رابطه می توان به نحوه مخالفت تمی زاده با پٌشنھاد شٌخ 49. "پرهٌز می جستند

فضل هللا نوری در باره " دیده بان علما " اشاره کرد کھ بھ عنوان اصل دوم متمم قانون 
اساسی با تغییراتی بھ تصویب رسید. بنوشتھ کسروی تنھا چند تن از نمایندگان 

آذربایجان از جملھ تقی زاده بھ این اصل ناخرسندی نشان می دادند. تقی زاده با استناد 
بھ اصل بیست و ھفتم با " دیده بانی علما " مخالفت می کرد و می گفت " نگھبانی بھ 

قانون ھا را ھمگی علما باید کنند  و شما با این اصل  آنرا تنھا بھ چند تن وا می گزارید. 
 اٌن استدالل نشان می دهد که حتی رهبر فراکسٌون رادٌکال مجلس نٌز در اٌن 50"

با اٌنحال . مورد با نظارت علما و مطابمت لوانٌن با اصول شرع مخالفتی نداشته است

نمش وی در دگرگونی های ژرؾ بزٌان اصل دوم پٌشنھادی شٌخ را نمی توان نادٌده 

 البته ژانت 51.گرفت که از ورود علماٌی مانند شٌخ به هٌات پنج نفره جلوگٌری می شد

آفاری از واکنش انجمن رادٌکال تبرٌز و اعتصآبات سراسری مردم اٌن شھر علٌه 

اٌن اعتراضات با توطئه چٌنی دمحم علی شاه و . دخالت مشروعه خواهان خبرداده است

سرانجام مخالفت ها . حمله عشاٌر راهزن به روستاهای اطراؾ تبرٌز نٌز روبرو گردٌد

علٌه شرعی شدن لوانٌن به اعتراض علٌه طوالنی شدن تصوٌب متمم لانون اساسی 

تؽٌٌر ماهٌت داد و پس از بده و بستان هاٌی مٌان دو جبھه مشروعه خواه و مشروطه 

52.طلب سند مزبور به تصوٌب رسٌد

بھرروی اصل دوم پٌشنھادی شٌخ فضل هللا با دگرگونی های گسترده و با تصوٌب دو 
 به شرح زٌر در متمم لانون 53(مازندرانی و خراسانی)مجتھد مشروطه خواه نجؾ 

بدٌن ترٌتب برای اولٌن بار در اٌران نظارت روحانٌت بر لوانٌن . اساسی جای گرفت
کشور رسمٌت می ٌافت و گام حمولی مھمی در جھت استمرار نٌابت علما در حکومت 
برداشته می شد که سرانجام بدست آٌت هللا خمٌنی به صورت حاکمٌت مطلك فمھا در 

.  کلٌه امور کشور به تحمك رسٌد

مجلس ممدس شورای ملی که بتوجه و تؤٌٌد حضرت امام عصر عجل هللا فرجه و بذل " 

مرحمت اعلٌحضرت شاهنشاه اسالم خلد هللا سلطانه و مرالبت حجج اسالمٌه کثر هللا 

48
 ۳۷۰. ، ص۱۳۸۵کسروی، تارٌخ مشروطٌت اٌران، انتشارات امٌر کبٌر، - 

49
 ۴۱۲. آدمٌت ص- 

50
 ۷۱-۳۷۰همان ص - 

51
 ۳۷۵. آجودانی ص- 

52
  ۱۴۶. ژانت آفاری، ص- 

53
 ۳۷۷. ، ص۱۳۸۳ماشاء هللا آجودانی، مشروطه اٌرانی، اختران، - 
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امثالھم وعامھ ملت ایران تأسیس شده است باید در ھیچ عصری از اعصار مواد قانونیھ 
آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسالم و قوانین موضوعھ حضرت خیراالنام صلی هللا علیھ و 

آلھ و سلم نداشتھ باشد و معین است کھ تشخیص مخالفت قوانین موضوعھ با قواعد 
اسالمیھ بر عھدة علمای اعالم ادام هللا برکات وجودھم بوده و ھست لھذا رسماً مقرر 

است در ھر عصری از اعصار ھیئتی کھ کم  تر از پنج نفر نباشد از مجتھدین و فقھای 
متدینین کھ مطلع از مقتضیات زمان ھم باشند باین طریق کھ علمای اعالم و حجج اسالم 

مرجع تقلید شیعھ اسالم بیست نفر از علماء کھ دارای صفات مذکوره باشند معرفی 
بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن ھا را یا بیش تر بمقتضای عصر اعضای 

مجلس شورای ملی باالتفاق یا بحکم قرعھ تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا 
موادیکھ در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده ھریک از آن مواد 

معنونھ کھ مخالفت با قواعد مقدسھ اسالم داشتھ باشد طرح ورد نمایند کھ عنوان قانونیت 
پیدا نکند و رأی این ھیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواھد بود و این ماده تا 

54."زمان ظھور حضرت حجت عصر عجل هللا فرجه تؽٌٌر پذٌر نخواهد بود

سازش روحانیت با برخی از اصول مدرنیته - ۲

"

در چندین اصل از اصول متمم قانون اساسی دینی شدن قوانین برجستھ شد کھ مشروعھ 
خواھان در تصویب آنھا نقش مھمی ایفا کردند. از جملھ در اصل اول اسالم بھ عنوان 

مذھب رسمی کشور اعالم شد. در اصل ھیجدھم " تحصیل و تعلیم علوم و معارف و 
اجتماعات نمی توانست  صنایع " تابع شریعت گردید. در اصل بیست و یکم انجمن ھا و 

 مولد فتنھ دینی و دنیوی " باشد. در اصل بیست و ھفتم قوانین مصوبھ مجلس نمی 
" محاکم شرعیھ " در ھمین اصل بھ  بایست با اصول شرع مخالفت داشتھ باشد و 

رسمیت شناختھ می شد. در اصل پنجاه و ھشتم تنھا افراد مسلمان می توانستند بھ سمت 
وزیر منصوب شوند و بدین ترتیب اقلیت ھای دینی از سمت وزارت محروم بودند. 

باوجود این، با تالش تجدد خواھان و جامعھ مدنی خارج از مجلس اصولی از مدرنیتھ 
نیز وارد متمم قانون اساسی گردید کھ از جملھ می توان بھ اصل بیست و ششم اشاره 

کرد در این اصل " قوای مملکت " ناشی از اراده ملت " دانستھ می شد و بدین ترتیب 

(
دست شریعت از این سپھر کوتاه می گردید. و یا اصل ھشتم متمم کھ برابری اتباع 
مردان) ایرانی  بدون در نظر گرفتن گرایش ھای مذھبی را در مد نظر داشت اما 

بخاطر مقاومت شریعت مداران بھ برابری در برابر " قانون دولتی " کاستھ شد. در 

54
 ۳۷۲. همان ص- 
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تجدد خواهان . اصل بٌست و هشتم لوای سه گانه مملکت از هم تفکٌک می گردٌد

. نتوانستند اصل آزادی فرد را به تصوٌب رسانند

 ٌکی از مھمترٌن عمب نشٌنی های روحانٌت در پذٌَرش اصل عرفی بودن عدلٌه کشور 

بھبھانی . اما اٌن امر بدون مماومت روحانٌون مشروطه خواه عملی نشد. صورت گرفت

تمام ترتٌبات عدلٌه راجع " در مورد لزوم دخالت شرع در نظام عدلٌه کشور می گفت 

 به اجرای حکم شرع می شود و عدلٌه کاری ندارد مگر اجرای لوانٌن و احکام شرعٌه

 عرفی شدن نظام لضا حتی طباطباٌی را نٌز نگران ساخته بود که معموال در 55."

از لول . تصوٌب اصول متمم لانون اساسی بٌشترٌن همراهی را با تجدد خواهان داشت

با تاسٌس محاکم عدلٌه دٌگر چه کاری برای علما بالی می : " وی نمل شده است که

 سرانجام با فشار افکار عمومی که خواستار تصوٌب هرچه زودتر متمم لانون 56" .ماند

اساسی بود روحانٌت مشروطه خواه تن به سازش داد و نظام لضاٌی عرفی را به 

بی تردٌد روشن بٌنی و مصلحت اندٌشی برخی از اٌن روحانٌون . رسمٌت شناخت

اما . ازجمله طباطباٌی در تن دادن به برخی از اصول مدرنٌته لابل انکار نٌست

به باور . اسپرٌنگ راٌس دٌپلمات انگلٌسی تعبٌر دٌگری از اٌن عمب نشٌنی ها داشت

اٌنکه به راه . همراهی مجتھدان در جھت ممصد مردم جدی و صمٌمانه نٌست" ..وی 

آن ممصد تظاهر به پٌشواٌی مردم کنند، از ترس آن است که مردم آنان را مجبور به 

57" .پٌروی از خود سازند

55
 ۴۱۸. آدمٌت ص- 

56
 ۴۱۹. همان ص- 

57
 ۴۲۲. همان ص- 
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 هشتمفصل 

مدرن سازی و سکوالریسم رضا شاهی 

رضا شاه در آستانھ خروجش از ایران میراثی بجای گذاشت کھ از تناقضات شایان 
توجھی برخوردار بود. در دوران زمامداری وی از یک سو در راه مدرن سازی و 

نھادھای تمدنی بسیاری بنا گردید کھ  دولت سازی کشور گام ھای مھمی برداشتھ شد و 
یکی از ھدف ھای اصلی اصالح طلبان و تجدد خواھان دوره قاجار و بسیاری از 

کنشگران دوران مشروطیت را تشکیل می داد. از سوی دیگر تحول در کشور از راه 
سرکوب به پٌش رفت که منجر به بازگشت استبداد سلطنتی گردٌد و دست آوردهای 

. آزادٌخواهانه انمالب مشروطٌت را پاٌمال ساخت

 و نھادهای همگانیاما ٌکی از نتاٌج مھم مدرن سازی در اٌندوره دٌن زداٌی از سپھر 

مدرن سازی و . دولتی بود که به عنوان تحولی ژرؾ در جامعه اٌران به شمار می آٌد

دولت سازی رضا شاه با توجه به وٌژگی های ساختاری و فرهنگی کشور به گونه ای 

از جداٌی دٌن از دولت انجامٌد که با وجود کاهش نفوذ شاٌان توجه روحانٌت، از 

 فاصله گرفت که آنرا سکوالرٌسم رضا (فصل اول) اهداؾ دمکراتٌک سکوالرٌسم

در اٌن نوشته ابتدا به شراٌط و عواملی خواهم پرداخت که تحوالت . شاهی نامٌده ام

. مدرن کشور را امکان پذٌر ساخت

در پاٌان جنگ جھانی اول دوران مدرن سازی در بسٌاری از کشور ها آؼاز و ٌا به 

در اٌن مورد می توان . تحمك رسٌد که به دگرگونی های ساختاری گسترده ای منجر شد

از جمله به اجرای طرح های مدرن سازی، دولت سازی، استمرار دولت های پارلمانی 



108 

-

-

 فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

و یا انقالب ھای اجتماعی اشاره کرد کھ در اتیوپی، تایلند، افغانستان، چین کومینگ 
تانک، ترکیھ و روسیھ بھ تحقق رسید. در این میان تحوالت مدرن سازی در کشورھای 

ھمسایھ بر رویدادھای کشورمان بیشترین تآثیر را بر جای گذاشت. 

 دولت شوراھا در روسیھ تزاری قدرت را بدست گرفت و کلیھ قراردادھای استعماری 
پیشین با ایران لغو گردید. در پی آن میدان برای تاخت و تاز استعمار انگلیس در کل 

کشور بازتر شد اما خطر بلشویزم خواب آسوده را از چشمان این دولت ربود و 
مصلحت برین دیده شد کھ برخالف گذشتھ با تشکیل دولت مرکزی مقتدر در ایران کنار 

آید، ھرج و مرج و نظام ایلی پایان پذیرد و راه اصالحات و نوسازی کشور گشوده 
گردد. 

 امپراتوری عثمانی پس از ۶۰۰ سال از ھم پاشید و کشور ترکیھ زاده شد. مصطفی 
کمال پاشا که در سازماندهی مماومت در برابر دول خارجی به لھرمان ملی بدل شده 

 سکوالر پاٌه لانون اساسی  برپاٌه  ش۱۳۰۲بود توانست جمھوری ترکٌه را در سال 

گذاری کند و برای جبران عمب ماندگی اٌن کشور نسبت به همساٌگان اروپاٌٌش 

وی که اتاتورک لمب گرفت تا حدودی . اصالحات رٌشه ای گسترده را به انجام رساند

. به الگوٌی برای نوسازی اٌران تبدٌل شد

 امان هللا خان در پی لتل پدرش در افؽانستان به پادشاهی رسٌد و ش ۱۲۹۸در سال - 

در اٌندوره گام های . دوران گذر از استبداد به ٌک نظام مشروطه پادشاهی آؼاز گردٌد

ٌکی . بلندی به سوی نوسازی کشور از جمله تصوٌب اولٌن لانون اساسی برداشته شد

از وٌژگی های اٌن دوره توجه به زندگی و حموق و آزادی های زنان بود که از جمله 

" ارشاد النسوان " مکاتب برای دختران و انتشار مجله  /می توان به تآسٌس مدارس

 از سوٌی در جامعه سنتی آن روز افؽانستان ٌکی از مظاهر مدرنٌسم و "اشاره کرد که 

 و از سوٌی دٌگر از نخستٌن نشرٌه های به شمار می آمدالتدار نٌروهای تجدد گرا 

 وی حتی شماری از دختران 1".اختصاصی زنان بود کھ در منطقھ منتشر می گردید 

اٌن تحوالت نمی توانست از چشم دولتمردان . را برای تحصٌالت عالی به اروپا فرستاد

. و تجدد خواهان اٌرانی بدورماند

حاکمٌت سٌاسی از توان . در اٌراِن پس از مشروطٌت شراٌط اسفناکی حاکم گردٌد- 

اعٌان . سموط حکومت استبدادی سبب افسار گسٌختگی گردٌد. " کشور داری تھی گشت

و اشراؾ که لدرت دولت را به ارث برده بودند با هم هٌچ گونه هماهنگی نداشتند و 

1
  امان هللا خان در افؽانستان وٌکٌپٌدٌا،-
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 مجلس نٌز با دولت هاٌی که بطور 2. "نمی توانستند به ٌک طبمه منسجم تبدٌل شوند

متوسط هر شش ماه سرکار می آمدند به سختی هماهنگ می شد و کار کشور روز به 

در برابر ضعؾ دولت مرکزی نظام کھنه اٌلی . روز و به دشواری به پٌش می رفت

. نٌز سر برافراشت و در بسٌاری نماط کشور هرج و مرج کامل حکم فرما گردٌد

، رإسای اٌالت بٌشتر مناطك کردستان، خوزستان و ۱۹۲۰در سال " بطوری که 

 افزون برٌن اداره گٌالن و آذرباٌجان نٌز در دست 3. "بلوچستان را در دست داشتند

. حکومت های خودمختار لرار گرفت

دو آنفوالنزای اسپانٌاٌی حدود . پاٌان جنگ لحطی و بٌماری را نٌز به ارمؽان آورد

دولت در عمل ورشکسته بود و . 4 مٌلٌونی کشور را کشت۱۲مٌلٌون نفر از جمعٌت 

به نحوی که انگلٌس ماهانه . " ... بدون کمک خارجی ادامه حٌاتش ؼٌر ممکن گردٌد

مبلؽی برای هزٌنه های اداری به دولت و مبلػ دٌگری برای هزٌنه دٌوٌزٌون لزاق 

5" . اٌن نٌرو با آن کشور ارتباطی نداشت،چون پس از انمالب  روسٌه. می پرداخت

ابراهامٌان . دٌپلمات های اانگلٌسی نگرانی خوٌش را از اوضاع اٌران پنھان نمی داشتند

بنمل از مکاتبات وزٌر مختار انگلٌس با دولت اٌن کشور اٌن نگرانی را چنٌن رواٌت 

وزٌر مختار برٌتانٌا در تھران به لندن اعالم کرد که برٌتانٌا تنھا دو راه در : " می کند

برمناطك مرکزی و جنوبی، " ، ٌا "در آتشی که خود بپا کرده بسوزد " ٌا : اٌران دارد

وی هشدار می دهد . " ٌعنی جاهاٌی که هنوز از اٌن آتش در امان مانده متمرکز شود

وی ." که نتٌجه ناگزٌر گزٌنه اول لرارگرفتن منافع برٌتانٌا در آن آتش خواهد بود

آن لدر ناامٌد و " مالکان اموال و داراٌی  "هشدارش را با اٌن نکته به پاٌان می برد که 

می گردند " ابزارهاٌی کارا و موثر " شده اند که در پی نظامی ممتدر با " مستاصل " 

6" .را از کشور رفع کند" سم مھلک بلشوٌسم " و " هرج و مرج " تا خطر 

نخبگان و سٌاستمداران نٌز در پی آن بودند که راه خالصی برای بٌرون رفتن از 

ظاهرا شماری راه برون رفت را در اجرای کودتای نظامی . آشفتگی حاکم بٌابند

! مردم بفکر کودتا افتاده بودند" ملک الشعرای بھار باور دارد که . جستجو می کردند

2
 کودتای سوم اسفند و برآمدن رضا شاه، : گفتگو با هماٌون کاتوزٌان، کار، کار انگلٌسی ها نبود-  

http://homakatouzian.com/?p=725 
3
ابراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ترجمه احمد گل دمحمی، محد ابراهٌم فتاحی، نشر نی، چاپ نھم، -  

 ۱۲۹. ، ص۱۳۸۳
4

-
5

-
6

-

 گفتگو با ھمایون کاتوزیان
 ھمان 

 ابراھامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمھ دمحم ابراھیم فتاحی، نشر نی، ۱۳۸۹، ص. ۱۲۲ 
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 که لرار بود بٌاری افراد تفنگچی و ٌکی از اٌالت جنوب، 8 از جمله حسن مدرس7"

تھران را تصرؾ کند؛ جمعی در نظر داشتند برای اجرای ٌک کودتای نظامی با ماژور 

فضل هللا خان ٌکی از رإسای ژاندارمری وارد مذاکره شوند؛ ظاهرا شاهزاده نصرت 

الدوله وزٌر خارجه وثوق الدوله نٌز برای اجرای کودتاٌی به اٌران باز گشته بود اما 

مستر " پٌش از آنکه به سبب بدی آب و هوا دٌر به تھران رسد سٌد ضٌا به ٌاری 

9. "پٌش افتاده کودتا را اداره کرد....هاوارد کونسول انگلٌس در تھران 

ابراهامٌان آنرا .  رواٌت های متفاوتی در دست است۱۲۹۹در باره کودتای سوم اسفند 

کودتاٌی با نمش پررنگ انگلٌس می سنجد که در پی مذاکراتی که بٌن رضاخان و 

آٌرون ساٌد فرمانده انگلٌسی لزاق ها انجام گرفت و اطمٌنان هاٌی که از سوی طرؾ 

کار کار "  اما هماٌون کاتوزٌان باور دارد که 10.اٌرانی به وی داده شد، عملی گردٌد

 و سرانجام 11.و نمش اٌرانٌان را در اٌن روٌداد پررنگ تر می بٌند" انگلٌسی ها نبود 

رواٌتی دٌگر برٌن باور است که کار کار افسران انگلٌسی بود و دولت برٌتانٌا در اٌن 

 بھر روی، از شواهد چنٌن پٌداست که برای اولٌن بار مٌان 12.روٌداد نمشی نداشت

نخبگان تجدد خواه، اصالح طلبان و بخشی از کارگزاران سٌاسی و نظامی انگلٌس در 

اٌران  بر سر راه برون رفت از بحران اتفاق نظر و جود داشت و هر دو گروه 

ملک الشعرای بھار در اٌن . می دانستنداستمرار دولت مرکزی ممتدر را راه حل مإثر 

ٌکی از اعضای " مستر اسمارت " مورد به گفتگوٌی اشاره می کند که بٌن او و 

اٌجاد حکومتی ممتدر که بتواند هر " سفارت صورت گرفته بود و هردو بر لزوم 

صاحب داعٌه و صاحب صوتی را سرکوب دهد و اٌجاد دولت ثابت و نٌمه دٌکتاتوری 

. تنھا نمطه اختالب اٌندو در باره شخص مجری بوده است.  تآکٌد داشته اند13"بنماٌد 

 حماٌت از شخص سردار سپه و الداماتش در جھت برلراری ،پس از پٌروزی کودتا نٌز

نظم و سرکوب حکومت های خود مختار در مٌان نخبگان، کارگزاران، نماٌندگان 

مجلس و دولت های انگلٌس و شوروی ادامه ٌافت و راه را برای مدرن سازی و دولت 

. سازی هموار ساخت

7
ملک الشعرای بھار، تارٌخ مختصر احزاب سٌاسی، شرکت سھامی کتاب های جٌبی، جلد اول، چاپ - 

 ۶۱. ، ص۱۳۵۷سوم، 
8

ظاهرا رضا شاه پٌش از کودتا به سٌد حسن مدرس پٌشنھاد همدستی داده بود که به اوضاع - 

 ۶۱. همان ص. سروسامنی بخشد و اٌران را از خطر بلشوٌزم نجات دهد
9

 ۶۲. همان ص- 
10

 ۱۳۲. ابراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن، ص- 
11

 هماٌون کاتوزٌان، همان- 
12

- 
13

-
  ویکیپیدیا، رضا شاه 

 ملک الشعرای بھار، تاریخ مختصر ص. ۶۳ 
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همراهی نسبی روحانیت با رضا شاه 

ھمانگونھ کھ در بخش ھای پیشین گفتھ شد در درازنای پادشاھی قاجارھا بویژه در 
دوران مشروطیت کشمکش آشکاری میان علمای دینی و دولت در جریان بود. بخش 

مھمی از این کشمکش ناشی از باورھای دینی و سیاسی برخی از مجتھدین بود کھ 
برپایھ آن پادشاھان غاصبین قدرت سنجیده می شدند کھ بھ ولی امر تعلق داشت. بخشی 

دیگر از تعارض میان این دو گروه ناشی از اقدامات تجدد خواھانھ اصالح طلبان 
حکومتی بود کھ می توانست جایگاه اجتماعی و اقتصادی علما را بھ خطر اندازد. در 

جنبش تنباکو و انقالب مشروطھ مبارزه بخشی از علمای دینی در کنار کنشگران مدنی 
و سیاسی با استبداد سلطنتی افزایش چشمگیری یافت بھ گونھ ای کھ  روحانیت بھ 

عنوان اپوزیسیون سلطنت مطلقھ نمایان شد. 

در دوران سلطنت احمد شاه و کودتای رضا شاه تغییرات مھمی در ترکیب روحانیت و 
رویکرد سیاسی آنان روی داد. مرگ برخی از روحانیون سرشناس دوران مشروطیت، 
مانند آخوند خراسانی، کھ بھ دخالت در سیاست باور داشت و پشتیبانی شایان توجھ شیخ 

میرزا دمحم حسین نائینی (از پشتیبانان نظریھ والیت فقیھ) از رضا شاه و بی عالقھ گی 
اش نسبت بھ سیاست در مرحلھ آخر زندگی، فعالیت سیاسی این گروه پر نفوذ را با 

رکود نسبی روبرو ساخت. از سوی دیگر ورود مراجع پر قدرتی مانند آیت هللا 
عبدالکریم ھائری یزدی بھ قم بھ سود اقدامات مدرن سازی و دولت سازی رضا شاه 

 افزون برٌن الدامات تمرکز گراٌانه 14.تمام شد که از دخالت در سٌاست پرهٌز داشت

رضا شاه و سرکوب نٌروهای مرکز گرٌز وٌژگی شاٌان توجھی بود که در بٌشتر 

موارد حتی تجدد ستٌزان نٌز از مخالفت آشکار با سٌاست های وی پرهٌز می کردند 

دکترسٌد . با اٌنحال رابطه روحانٌت و رضا شاه مراحل گو ناگونی را پشت سر گذاشت

: اٌن رابطه را به سه ممطع زمانی تمسٌم کرده است 15رضا نٌازمند

بلند پاٌه با الدامات تجدد خواهانه رضا شاه بود که تا  مرحله اول همراهی روحانٌت 

وٌژگی اٌن مرحله در اٌن بود که شٌخ عبدالکرٌم هائرِی .  شمسی ادامه ٌافت۱۳۰۷سال 

 رٌاست حوزه علمٌه لم را در دست گرفت و با اصالحاتی که انجام داد 16"تجدد خواه " 

و نھاد های تازه ای که در اٌن حوزه احداث کرد رتبه دٌنی اٌن نھاد از عتبات پٌشی 

اصالحات وی مورد حماٌت رضا شاه نٌز والع . گرفت و به مرکز تربٌت مجتھد درآمد

14
 ۳۷۹. ، ص۱۳۸۳دکتر سٌد رضا نٌازمند، شٌعه در تارٌخ اٌران، حکاٌت للم نوٌن،  - 

15
 ۳۷۸. همان ص- 

16
 ۳۸۱. همان ص- 
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 به درازا کشٌد مجتھدٌن برجسته ای از ۱۳۱۵ در دوره رٌاست وی که تا سال 17.شد

. جمله آٌت هللا خمٌنی و آٌت هللا شرٌعتمداری در لم از وی درجه اجتھاد گرفتند

. به باور دکتر نٌازمند رابطه رضا شاه با روحانٌت از جمله هائری دوجانبه بود

روحانٌت بلند پاٌه تا آنجا که امکان داشت با طرح های مدرن سازی همراهی نشان می 

از . داد و اٌن پادشاه نٌز نگرانی های روحانٌت را در اصالحاتش در نظر می گرفت

 اشاره کرد که ۱۳۰۴جمله می توان به تؽٌٌر تموٌم رسمی از لمری به شمسی در سال 

البته اٌن تؽٌٌر دوسال پٌش از . با توجه به مبدا دٌنی آن با مخالفت روحانٌت روبرو نشد

 ممنوع کردن زنجٌر ولمه زنی در مراسم دٌنی از 18.آن در افؽانستان انجام شده بود

تعطٌلی خزٌنه در حمام های . دٌگر تحوالت اٌندوره بود که با فتوای مجتھدٌن عملی شد

عمومی که برای انجام ؼسل مورد استفاده لرار می گرفت و به مرکز انتمال بٌماری 

های کچلی، سالک و تراخم تبدٌل شده بود نٌز با موافمت روحانٌون دوش حمام جای 

. آنرا گرفت

در مورد پٌروٌی رضا شاه از مجتھدٌن بلند پاٌه می توان به بازدٌد رضا شاه از لم 

اشاره کرد که مجتھدٌن سرشناس  نائٌنی، اصفھانی و طباطباٌی لمی در دٌدار با وی با 

مخالفت کردند  و رضا شاه به خواست آنان گردن نھاد و در  استمرار جمھورٌت 

عظمت اسالم و استمالل اٌران و "  طی اعالمٌه ای خود را حافظ ۱۳۰۳فروردٌن سال 

 نامٌد و طرح جمھورٌت را خاتمه ٌافته اعالم 19"رعاٌت کامل مصالح مملکت و ملت 

افزون برٌن رضا شاه و اطرافٌان وی خود را مإمن و اسالم پناه جلوه می دادند و . کرد

رضا شاه در دسته عزاداری در حالی که . در دسته های عزاداری شرکت می کردند

سر خود را برهنه می کرد و کاه روی سر می رٌخت در جلوی جمعٌت حرکت می 

دکتر نٌازمند روٌکرد مذهبی رضا شاه را متاثر از  پٌروی وی از توصٌه های . کرد

ملکم خان می سنجد که در دوران مشروطٌت اجرای پاٌدار اصالحات را به همکاری 

 اما به باور 20.با روحانٌون و اسالمی نشان دادن آن اصالحات مشروط می کرد

نگارنده همراهی رضا شاه با روحانٌون در دوران صدارت بمنظور بھره گٌری از نفوذ 

آنان در مٌان مردم و رای آنان در مجلس صورت می گرفت تا از پلکان لدرت باال 

در مجلس پنجم که سلسله لاجار منحل و رضا شاه بعنوان ناٌَب السلطنه انتخاب . رود

 وی در مراسم تاجگذاری 21. درصد نماٌندگان را روحانٌون تشکٌل می دادند۴۰شد، 

17
۱۶۰. تارٌخ اٌران مدرن، ص. ابراهامٌان - 

18
 ا وٌکٌپٌدٌا، امان هللا شاه  - 

19
 ۳۹۰. همان ص - 

20
 ۳۸۴. همان ص- 

21
- Birol Baskan, From religious empires to secular states, (Routledge, New York

and London, 2014). P. 99 
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من همواره نسبت به نگھبانی از اصول دٌن : "  گفتی دٌنیضمن سپاسگزاری از علما

و تحکٌم پاٌه های آن  توجه وٌژه ای داشته و خواهم داشت زٌرا باور دارم که تموٌت 

. کامل دٌن ٌکی از مإثرترٌن ابزار برای اتحاد ملی و تموٌت روح جامعه اٌرانی است

"22

البته آٌت هللا خمٌنی که در دوران رضا شاه آشکارا در صحنه اجتماعی حضوری 

سه سال پس از خروج وی از کشور در کشؾ االسرا رواٌت دٌگری از رفتار  نداشت،

هدؾ رضا شاه علماء ".. وی باور دارد که .  ارائه داده استی دٌنیرضا شاه با علما

بودند و آنمدر که او با  آنھا بد بود با دٌگران نبود چون مٌدانست اگر گلوی اٌنھا را با 

سختی فشار ندهد و زبان آنھا را در هر گوشه با زور سر نٌزه نبندد تنھا کسٌکه با 

مماصد مسموم او طرفٌت کند و با روٌه هائی که مٌخواست بر خالؾ نفع مملکت و 

 جاٌگاهی که اٌن آٌت هللا برای 23. "صالح دٌن اتخاذ کند مخالفت نماٌد آنھا هستند

مجتھدٌن بعنوان نماٌندگان امام دوازدهم لاٌل بود سبب گردٌده که درباره همکاری های 

آشکار روحانٌت بلند پاٌه همچون آٌت هللا هائری و حماٌت های نسبی اش با بسٌاری از 

الدامات مدرن سازی رضا شاه سکوت کند و روحانٌت را ٌکپارچه مخالؾ الدامات 

. رضا شاه نشان دهد

 رضا شاه را پس از آنکه به نخست ۱۳۰۷ بود که تا سال روحانی ارشدیمدرس تنھا 

در مجلس دوم به عضوٌت گروه . وزٌری منصوب شد به گونه ای جدی به چالش کشٌد

 نفره ای انتخاب شد که بر اساس متمم لانون اساسی نمش ناظر بر لوانٌن را بعھده پنج

مدرس که عضوٌت در مجالس . داشتند تا لوانٌن مخالؾ اسالم به تصوٌب مجلس نرسد

سوم تا ششم را برعھده داشت با طرح جمھورٌت به مخالفت پرداخت و از معدود 

نماٌندگانی بود که از جمله با دکتر دمحم مصدق به انمراض سلسله لاجار و پادشاهی رضا 

 مدرس و ۱۳۰۳البته پس از رای اعتماد مجلس به وی در سال . شاه رای منفی داد

در اٌن مدت رضا شاه به توصٌه های مدرس در . رضا شاه برای مدتی همکاری داشتند

مورد انتخاب وزرا و استانداران گوش می داد و حتی کارهای دادگستری زٌر نظر وی 

ظاهرا همراهی رضاخان با مدرس در مدت کوتاه ٌکساله مصلحتی بود و . انجام می شد

24.به منظور فراهم شدن شراٌط تؽٌٌر سلسله لاجار و پادشاهی اش صورت می گرفت

ملک الشعرای بھار که در کنار . در مورد مدرس رواٌت های گوناگونی در دست است

 در روحانیمدرس در فراکسٌون اللٌت مجلس فعالٌت می کرد باور داشت که اٌن 

22
- Ibid. P. 99

23
  ۹. آٌت هللا خمٌنی، کشؾ االسرار، ص - 

24
 ۳۷۶دکتر سٌد رضا نٌازمند، تارٌخ شٌعه در اٌران، ص - 
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 موافك 25"با انفکاک لوه سٌاسی از روحانی " مجلس چھارم به کسانی اعتماد داشت که 

، لٌبرال های مستمل در مجلس (Vanessa Martin )به باور مارتٌن َونِسا. بودند

 و تالش می کردند وی را از سٌاست دور می سنجٌدندمدرس را فردی جاه طلب 

زٌرک، دوراندٌش اما ٌک دنده، لجوج و "  سفارت انگلٌس در تھران وی را 26.کنند

 پٌشٌنه وی در مجلس دوم نشان می دهد که در مورد 27.برمی شمرد" عوام فرٌب 

حموق زنان تجدد ستٌز بوده است و هنگامی که تجدد خواهان تالش کردند حك رای 
زنان در انتخابات را برسمیت شناسند مدرس بھ شدت با آن مخالفت کرد. علت مخالفت 28

مدرس با جمھوریت نیز در این بود کھ اتاتورک پس از اعالم جھموری در ترکیھ 
خالفت عثمانی را برچید و دین را از دولت جدا اعالم کرد کھ نگرانی مدرس و 

روحانیون دیگر را برانگیخت. قانون نظام وظیفھ اجباری نیز مورد مخالفت مدرس 
 به 29. سال خدمت در ٌک نھاد سکوالر را برنمی تابٌددولرار گرفت چرا که گذراندن 

باور هماٌون کاتوزٌان وی در مجلس پنجم در باره امتٌاز دهی به کشورهای خارجی از 

30.پشتٌبانی می کرد" موازنه منفی " سٌاست 

مدرس به شدت از لدرت گرفتن رضا شاه نگران بود و در مواردی با شجاعت در 

برابر سٌاست های رضا شاه اٌستاد و حتی ٌکبار وی را در مجلس استٌضاح کرد 

وی تالش کرد احمد شاه را به کشور باز گرداند و از تجمع لدرت . هرچند بی نتٌجه بود

از جمله کوشش هاٌش در اٌن راه تماس با شٌخ . در دست رضا شاه جلوگٌری کند

خزعل بود به امٌد اٌنکه وی بتواند در برابر ارتش رضاخان اٌستادگی نشان داده وی 

 پس از آنکه مدرس از رفتن به مجلس هفتم بازماند ۱۳۰۷ در سال 31.را شکست دهد

رضا شاه تماس او با شٌخ خزعل را بھانه کرد و وی را تولٌؾ و تبعٌد نمود که با 

اعتراض شٌخ عبدالکرٌم هاٌری و روحانٌون نجؾ روبرو نشد و برای آزادی وی 

مدرس سرانجام پس از چندٌن سال . تالشی از سوی مجتھدٌَن بلند پاٌه صورت نگرفت

32.تبعٌد و زندان بدستور رضا شاه به لتل رسٌد

25
 ۱۳۳. ملک الشعرای بھار، جلد اول ص - 

26
- Vanessa Martin, " Mudarris, Republicanism and the rise to power of Riza

Khan" in Stephanie Cronin, ed. The making of modern Iran, (RoutledgeCurzon, 
2003), p. 68 

27
 ۱۴۵. ابراهامٌان، تارٌخ مدرن اٌران،ص - 

28
 ۳۸۷. دکتر نٌازمند، ص - 

29
- Vanessa Martin, p. 69

30
، ۱۳۷۱هماٌون کاتوزٌان، مصدق و نبرد لدرت، ترجمه احمد تدٌن، موسسه خدمات فرهنگی رسا،  - 

 ۱۲۱. ص
31

 ۳۹۲. دکتر نٌازمند، تارٌخ شٌعه در اٌران، ص - 
32

 ھمان، ص. ۳۸۶ -
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با افزاٌش لدرت رضا شاه و اصالحاتی که برای محدود کردن لدرت روحانٌت در 

حوزه ها، دادگاه های شرع و مولوفات صورت گرفت، رابطه روحانٌت با وی رو به 

سردی نھاد و پس از اجرای دومٌن لانون لباس برای مردان و کشؾ حجاب زنان که به 

  در پی 33.اعتراض شٌخ عبدالکرٌم هائری نٌز انجامٌد، اٌن رابطه بکلی لطع گردٌد

اٌن روٌداد الدامات دٌن زداٌی از سپھر همگانی و محدود کردن فعالٌت های مذهبی 

رضا شاه  تشدٌد گردٌد که می توان به ممنوع شدن آٌٌن های خٌابانی مذهبی، مجبور 

کردن مساجد به استفاده از صندلی برای برگزاری مراسم مذهبی، بازکردن حرم امام 

 نسبت در حالی که 34.رضا و مساجد تارٌخی اصفھان بر روی جھانگردان اشاره کرد

 درصد نماٌندگان می رسٌد اٌن درصد در مجلس ۳۰شمار روحانٌون در مجلس هفتم به 

35.به صفر کاهش ٌافت (۱۳۱۶)ٌازدهم 

  کارگزاران و نخبگان تجدد خواه

عامل دٌگری که راه را برای اجرای طرح های مدرن سازی و دولت سازی رضا شاه 

هموار نمود وجود نخبگان، کارگزان و نماٌندگان تجدد خواهی بود که عمدتا تحصٌالت 

عالٌه شان را در کشورهای اروپاٌی به پاٌان رسانده بودند و به اصالحات و مدرن 

در  [که]مشٌروالدوله " از جمله می توان به دولتمردانی مانند . سازی کشور باور داشتند

فارغ  [که]موتمن الملک . مدرسه نظام روسٌه و سپس در مدرسه حموق آنجا را تمام کرده بود

تحصٌالت خود  [که]مخبرالسلطنه . التحصٌل پلی تکنٌک پارٌس و دانشکده حموق فرانسه بود

در فرانسه رشته  [که]ناصرالملک . را در آلمان تمام کرده بود به زبان آلمانی تسلط کامل داشت

حسابداری و در انگلستان در دانشگاه اکسفورد رشته علوم سٌاسی فارغ التحصٌل شده بود و 

در اٌن مٌان نمش دمحم علَی فروؼی در دولت های رضا .  اشاره کرد36. "بمٌه هم به همچنٌن

شاهی در اجرای اصالحات و نوسازی فرهنگ و گسترش تجدد در کشور برجسته بود که به 

. دو زبان انگلٌسی و فرانسه تسلط داشت و کتاب های ارزنده ای را نٌز به فارسی ترجمه کرد

از وی از . وی کسی بود که رضا شاه را به رفتن به ترکٌه و ماللات با اتاتورک تشوٌك کرد

 نفری که کابٌنه های رضا شاه ۵۰از . جمله به عنوان پاٌه گذارلٌبرالٌسم در اٌران ٌاد شده است

وزرای .  نفر در دارالفنون درس خوانده بودند۱۴ نفر در خارج کشور و ۲۶را پر می کردند 

37.دولت های رضا شاه همگی به ٌکی از زبان های مھم خارجی صحبت می کردند

در مجلس نٌز فراکسٌون های گوناگونی وجود داشت که با اجرای اصالحات و جداٌی دٌن از 

از آنجمله می توان به فراکسٌون حزب سوسٌالٌست به رهبری . دولت با رضا شاه همگام بودند

33
 ۴۰۵. همان ص - 

34
 ۱۷۴. ص. ابراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن - 

35
 ۴۰۵. دکتر نٌازمند، ص - 

36
 ۳۸۳. همان، ص - 

37
 ۱۴۶. ابراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن، ص- 
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سلیمان میرزا اسکندری اشاره کرد کھ ضمن پشتیبانی از رضا شاه بھ جدایی دین از دولت با 
ور داشت و در اجرای مدرن سازی و محدود کردن روحانیت شرکت جست. فراکسیون دیگر 

حزب تجدد نام داشت کھ پیش ازین دمکرات مستقل نامیده می شد. این فراکسیون نیز کھ بھ 
روایتی بھ یاری رضا شاه تشکیل شد بھ جدایی دین از دولت باور داشت و از جملھ در پایان 

دادن بھ سلسلھ قاجار و پایھ گذاری سلسلھ پھلوی نقش ایفا کرد.  

در فاصلھ دوجنگ و در زمان نخست وزیری و پادشاھی رضا شاه با توجھ بھ ھمیاری و 
ھمکاری نسبی روحانیون، مجلس و در سایھ دست آوردھای نظامی رضا شاه در سرکوب 

ایالت و دولت ھای خودمختار، طرح ھای مدرن بسیاری بھ انجام رسید کھ جایگاه کشور را از 
دوران عقب مانده قاجار بھ دوران مدرن ارتقاء داد. این اقدامات پیش از ھرچیز تشکیل ارتش 

 ساختن راه آهن سراسری، راه های 38.ٌکپارچه و بروکراسی گسترده دولتی را شامل می شد

شوسه و فرودگاه مھرآباد کشور را ٌکپارچه کرد و تآسٌس دبستان و دبٌرستان های پرشمار 

دولتی، دانشگاه تھران، مدارس فنی و برچٌدن مکتب خانه ها بدٌلی در برابر مدارس دٌنی بود 

اٌجاد دادگستری  و . که دست روحانٌت را از آموزش و پرورش به شدت کوتاه می ساخت

جاٌگزٌنی آن با دادگاه های سنتی، شرعی و ؼٌر رسمی اصناؾ و اٌالت گام مھم دٌگری در 

جھت مدرن کردن سٌستم لضاٌی کشور بود که به کوشش حموق دانان ارزنده ای همچون علی 
اکبر داور و فیروز فرمانفرما تحقق پذیرفت. تاسیس چندین بانک، بیمھ ایران، ۳۰۰ کارخانھ 39

دولتی و پاالیشگاه آبادان کشور را از نھادھای مالی و صنعتی پایھ ای مدرن برخوردار ساخت. 
رضا شاه در زمینھ شھرسازی و احداث ساختمان ھای بزرگ دولتی نیز اقدامات بسیاری انجام 
داد کھ با قاجار زدایی از چھره شھرھا ھمراه بود. بولوارھای پھن و مستقیم ایندوره با تقلید از 

ھوسمان فرانسوی احداث گردید کھ با نام و مجسمھ وی تزیین می شد. از نظر اجتماعی، پروژه 
مدرن سازی و دولت سازی در ایندوره بھ گسترش طبقھ متوسط سکوالر و نوین شھری انجامید 

کھ از جملھ شامل دکترھا، مھندسین، کارمندان اداری، وکال و قضات، آموزگاران، 
مدیران و افسران نظامی می شد. اقدامات دیگر رضا شاه کھ بھ دین زدایی از سپھر ھمگانی 

منجر شد در بخش سکوالریسم رضاشاھی واکاوی خواھد گردید. 

سکوالریسم رضاشاهی

سکوالرٌسم به معنی جداٌی نھادهای دولتی و همانطور که در فصل اول گفته شد 

دولت سکوالر در برابر دٌن بی طرؾ . کارگزارانش از نھاد ها و ممامات دٌنی است

  Baskan)) اما بِشِکن .است و اٌن دو نھاد از دخالت در امور ٌکدٌگر می پرهٌزند

که پژوهشی مماٌسه ای بٌن دولت های سکوالر کشورهای ترکٌه اتاتورک، اتحاد 

شوروی و اٌران رضا شاهی انجام داده تعرٌؾ باال را محدود کننده می سنجد که تنھا 

38
 ۱۳۰. همان ص - 

39
 ۱۶۴. همان ص- 
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 در والع رفتار و 40.کاربرد دارد" سکوالر لٌبرال دمکرات"در مورد دولت های 

روٌکرد دولت های ترکٌه، شوروی و اٌران در ارتباط با دٌن و دٌن باوران متفاوت و 

در مواردی متضاد با وٌژگی های تعرٌؾ شده در مورد دولت سکوالر دمکرات بوده 

دولت آتاتورک آزادی های مذهبی . روٌکرد آنان با بی طرفی فاصله بسٌار دارد. است

 را سرکوب و هب هادولت شوروی تمام مذ. سنی ها و علوی ها را بشدت محدود کرد

 . رضا شاه نٌز ارامنه و مسٌحٌان را مورد اذٌت و آزار لرار داد

 با مدرن سازی، آنرا  به معنی رابطه گیبِشِکن با برسمٌت شناختن رابطه سکوالر شد

 سه کشور اٌران، ترکٌه و گیوٌژه دولت با دٌن به شمار می آورد و تشابه سکوالر شد

شوروی آنزمان را در اٌن می بٌند که جماعت ها و نھادهای دٌنی کارکرد عمومی و 

اما اٌن فراٌند در . خودمختاری عملی شان را با شدت وضعؾ متفاوت از دست دادند

:  اٌن کشورها از تفاوت های مھمی نٌز برخوردار بود

اصالح طلبان ترکٌه پس از رلابتی سخت با همدلی : دولت سکوالر مذهب ساز- ۱

 .و به دٌن سازی دست زدند. های دٌنی به لدرت رسٌدند(community )جماعت

گرچه کمالٌست ها نھاد های دٌنی از جمله مدرسه ها و دادگاه های مذهبی را تعطٌل 

 دٌنی را به کارگزارانکردند اما نھادهای دٌنی وٌژه ای را در دولت تشکٌل دادند، 

حموق بگٌران دولتی تبدٌل و خوانش تازه ای از اسالم را که با دولت سکوالر 

تروٌج مذهب تازه در شبکه های مساجد و مراسم نماز .  داشت تبلٌػ کردندسازگاری

اٌن روٌکرد را نمی توان به سرکوب "  به باور بِشِکن 41.جمعه صورت می گرفت

42. "ساده مذهبی و ٌا جداٌی دٌن از دولت فروکاست

در روسٌه شوروی اصالح طلبان با جنگ داخلی و : دولت سکوالر دٌن ستٌز- ۲

دولت شوراها علٌه مذهب اعالم جنگ . روٌاروٌی با جامعه های دٌنی به لدرت رسٌدند

نھادهای دٌنی . بی دٌنی به بخش جداٌی ناپذٌر اٌده ئولوژی حاکم پذٌرفته شد. داد

43.تعطٌل، ثروت کلٌساها مصادره و کشٌشان تحت تعمٌب لرار گرفتند

در اٌران اصالح طلبان با ٌک کودتای نظامی بدون : دولت سکوالر جداٌی خواه- ۳

با وجود کاهش  (مانند حوزه ها)نھادهای دٌنی . دخالت مذهبٌون به لدرت رسٌدند

هرچنده لدرت روحانٌت در . امتٌازات پٌشٌن و کمک های دولتی به کارشان ادامه دادند

دستگاه لضا و آموزش و پرورش بشدت کاهش ٌافت اما برخالؾ ترکٌه برای تضعٌؾ 

40
- Ibid.

41
- Birol Baskan. p. 147

42
- Ibid.

43
- Ibid. p.149
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و کنترل نھادھای دینی و تحمیل گونھ ی ویژه ای از اسالم تالشی جدی صورت 
نگرفت. بھ باور بِشِکن رویکرد دو پادشاه پھلوی در رابطھ با روحانیت و نھادھای دینی 

راه را برای نیروھای مذھبی باز کرد تا در سال ۱۳۵۸ رھبری انقالب را بدست 
44.گٌرند

 دولت در اٌران به تدرٌج و در مراحل گوناگونی انجام شد و گیفراٌند سکوالر شد

.  تجلی ٌافتنٌز بصورت دٌن زداٌی از نھاد ها و سپھر همگانی

  و سپهر همگانیدین زدایی از نهادها

 مدرن شدن نظام لضاٌی، آموزشی و دولتی شدن اولاؾ از بارزترٌن الداماتی بود که 

ساختار لضاٌی دولتی و تشکٌل دٌوان عالی کشور، . به دٌن زداٌی از نھادها انجامٌد

تصوٌپ لوانٌن ثبت اسناد، امالک و ازدواج و طالق و استخدام لضاتی که در دانشکده 

حموق تھران و ٌا کشورهای خارج درس خوانده بودند جملگی لدرت روحانٌون در 

 به ۱۳۰۷با اٌنحال لانون مدنی کشور که در سال . امور لضاٌی را کاهش سھمگٌن داد

 بطور 45.تصوٌب مجلس رسٌد ترکٌبی از لانون مدنی فرانسه و شرٌعت اسالم بود

علٌه زنان حفظ  (ارث، طالق، حك چند زنی مردان و ؼٌره)نمونه تبعٌض های حمولی 

46.اما تفاوت حمولی مٌان مسلمانان و ؼٌر مسلمان برطرؾ گردٌد

اصالحات آموزشی عالوه بر گسترش مدارس دولتی خارج از نفوذ روحانٌون شامل - 

کنترل دولت بر مدارس دٌنی نٌز می گردٌد براٌن اساس از شاگردان مدارس دٌنی 

امتحان زبان فارسی، عربی حموق و منطك بوسٌله آموزش پرورش گرفته می شد که 

 تعٌٌن مواد درسی حوزه ۱۳۱۳در سال . ضربه دٌگری به نھاد روحانٌت وارد ساخت

به باور هاٌده مؽٌثی رفرم های آموزشی . ها نٌز به عھده آموزش و پرورش درآمد

برپاٌه لوانٌن رضا شاهی، نگرش . رضا شاه سبب پٌشرفت در آموزش زنان گردٌد

اٌن در حالی بود که اٌن تحول با مخالفت . جامعه نسبت به آموزش زنان تؽٌٌر ٌافت

بعضا خشونت آمٌز روحانٌون مواجه می شد که انرا مخالؾ اسالم به شمار می 

47.آوردند

 اداره اولاؾ زٌر نظر وزارت معارؾ تشکٌل شد که ۱۳۱۳طبك لانون مصوبه سال - 

بطوری که . سبب گسترش نفوذ دولت بر امور ولؾ گردٌد و نظام آن سازماندهی شد

44
- Ibid. p.148

45
- Ibid. p. 100

46
 ۱۶۴. ص. ابراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن- 

47
- Haideh Moghissi, Pupulism and Feminism in Iran, (The Macmillan Press Ltd,

19940), p.  46 
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اٌن اداره نظارت بر درآمد های ولفی، هزٌنه ها، ثبت واحدهای ولفی و بررسی امور 

اهمٌت اولاؾ درٌن بود که . دٌگر را بعھده گرفت که با مخالفت روحانٌت روبرو شد

 ۱۳۱۳در سال . " بخشی از هزٌنه مدارس دٌنی از راه درآمدهای ولفی تامٌن می شد

 درصد ازتولٌت های مدارس به عھده ۳۰جه مدارس دٌنی و دتآمٌن هشتاد درصد بو

48" .اولاؾ بود

به باور ابراهامٌان اٌن الدامات را می توان به تالش های دولت برای کنترل بر دٌن نٌز 

در مدارس اجباری بود اما محتوی اٌن دروس  (فمه)چنانکه آموزش مذهب . تعبٌر کرد

. جلوی هر عمٌده ای را که بوٌی از شک آوری نسبت به مذهب داشت می گرفت" 

هدؾ رضا شاه بٌشتر حاکم کردن دولت بر تبلٌػ و تروٌج اسالم بود تا تضعٌؾ مذهب 

به باور نگارنده، کنترل دولت رضا شاه بر مذهب را می 49. "با اندٌشه های سکوالر

البته رضا شاه در  .باٌست از وٌژگی های سکوالرٌسم استبدادی رضا شاه به شمار آورد

در اٌن . عٌن حال می کوشٌد الدامات مدرن سازی اش را سازگار با مذهب نشان دهد

راه از روحانٌون سرشناس دعوت کرد تا در رادٌوی سراسری کشور دٌن را با تجدد 

واعظ پرآوازه مسجد سپه ساالر را ترؼٌب " وی همچنٌن شرٌعت سنگلجی . آشتی دهند

سنگلجی اؼلب . را اعالم کند" رفرماسٌون " کرد تا آشکارا نٌاز مبرم شٌعه به نوعی 

50. "نٌست....در منبرهای خود بر اٌن نکته تاکٌد می کرد که اسالم در تضاد با تجدد

برداشتن تحصن و بست نشٌنی در خانه روحانٌون و مکان های دٌنی از جمله الدامات 

پٌش از اٌن بارها تجدد .  دٌن زداٌانه از حوزه عمومی بود که با کامٌابی روبرو شد

. طلبان حکومتی از جمله امٌر کبٌر در اٌن مورد الدام اما تالشھاٌشان ناکام مانده بود

اما ٌک پارچه کردن لباس مردان به سبک اروپاٌی و کاله پھلوی از مھمترٌن الدامی 

بود که نمای ظاهری پھنه همگانی را تا حدود زٌادی دگرگون ساخت و لانون آن در 

در اٌن لانون هشت گروه وابسته به جماعت .  به تصوٌب رسٌد۱۳۰۷مجلس در سال 

های دٌنی مستثنی شدند که شامل مجتھدٌن، طالب، مفتٌان اهل سنت و مدرسٌن فمه و 

 از آنجا که اٌن لانون لباس روحانٌت را از مردم عادی متماٌز می 51.حکمت می گردٌد

.ساخت مخالفت اولٌه هائری را برطرؾ ساخت و عملی گردٌد

به باور هاٌده مؽٌثی، کشؾ حجاب ازاواخر دهه اول روی کار آمدن رضا شاه بطور 

خودجوش در مٌان زنان کنشگر طبمه متوسط و باال آؼاز شده بود هرچند در خٌابان ها 

48
 ۴۰۲. دکتر رضا نٌازمند، تارٌخ ِشعه در اٌران، ص - 

49
 ۱۵۹. ابراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن، ص - 

50
 ۱۶۰. همان ص- 

51
  .همان- 
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 بنابرٌن اجرای رسمی آن زمٌنه ای اجتماعی 52.مورد اذٌت و آزار لرار می گرفتند

به باور نگارنده  به شمار آمد و مھمترٌن تحوالت دوران رضا شاهی داشت که ٌکی از

منجر به دٌن زداٌی ژرؾ از پھنه همگانی و  دگرگونی در جاٌگاه اجتماعی زنان 

 " (اندرونی)زندگی سنتی " نوشٌن احمدی خراسانی حجاب در آن دوره را . اٌرانی شد

 نگارنده باور 53.می سنجد که کشؾ حجاب می توانست اٌن نظم سنتی را بھم رٌزد

به سپھر " اندرونی " دارد که اٌن روٌداد به زنان اٌرانی امکان داد که از زندگی 

 .همگانی وارد شوند

سال ها پٌش از اجرای کشؾ حجاب اجباری، تجدخواهان اٌرانی و کسانی که با حجاب 

مٌرزاده عشمی، عارؾ . مخالؾ بودند خواستار برداشتن حجاب و روبنده می شدند

اشعاری در مذمت " لزوٌنی، اٌرج مٌرزا و دمحم تمی بھار از جمله شاعرانی بودند که 

 تالش شاعران در اٌنمورد با 54."حجاب و ضرورت برداشتن چادر و روبنده سرودند

استمبال بخشی از مردم شھر نشٌن روبرو می شد که نشانگر وجود زمٌنه های ذهنی و 

را "  کفن سٌاه "عشمی، منظومه  : "عٌنی کشؾ حجاب در برخی ازشھرهای کشور بود

سرود و اٌن ترکٌب چنان مورد استمبال لرار گرفت که در اعالمٌه ها و سخنرانی های 

 "اٌرج مٌرزا که ".  تشوٌك به ترک کفن سٌاه می کردند "مخالؾ حجاب، بانوان را 

را سروده بود، مورد استمبال گرم ادبا، شعرا و مردم عادی تھران لرار "  عارؾ نامه

گرفت؛ بخصوص بانوان به نام سپاسگزاری از شھامت فوق العاده ای که شاعر در 

مسئله رفع حجاب و آزادی زنان به خرج داده بود، با شوق فراوان به استمبالش شتافتند 

55" .و گلدان گل و لوطی سٌگار نمره و لطعه شعری به وی هدٌه کردند

افزون برٌن مجله های زبان زنان و جھان زنان نٌز از شعرهای حجاب سٌتز استمبال 

جلساتی را با زنان و مردان تشکٌل "  مجمع کشؾ حجاب "می کردند و انجمن مخفی 

  56. مورد هجوم پلٌس لرار گرفت۱۳۰۶می داد که در سال 

رضا شاه کشؾ حجاب را از خانواده خود آؼاز کرد که موجب برانگٌختن جماعت 

 خانواده وی در معصومه لم بدون حجاب ۱۳۰۶در نوروز سال . سنتی و روحانٌت شد

سپس رضا شاه به لم رفت و . وارد شدند که مورد اعتراض متولی امامزاده والع گردٌد

.  مرد متولی را به باد کتک گرفت

52
- Haideh Moghissi, Populism and Feminism in Iran, (The Macmillan Press Ltd,

1994),  39 
53

 ۳۷. ، ص۱۳۹۰مإلؾ، : نوشٌن احمدی خراسانی، حجاب و روشنفکران، ناشر  - 
54

 ۱۳۴۹نعٌمه دوستدار، کشؾ حجاب؛ عاملٌت فراموش شده زنان، آموزش زمانه، دی  - 
55

 همان - 
56

 نعٌمه دوستدار- 
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 به همراهی ثرٌا طرزی ۱۳۰۷بازدٌد امان هللا شاه پادشاه افؽانستان از اٌران در سال 

 به منظور ۱۳۱۰همسر بی حجابش ، سفر هٌاتی از سوی جامعه ملل به تھران در سال 

جلوگٌری از تجاوز به حموق زنان شرق و تشکٌل کنگره زنان شرق در تھران در سال 

کانون زنان اٌران  "  و تاسٌس که مٌزبان زنان بی حجاب از کشورهای دٌگر بود،۱۳۱۱

سلسله روٌداد هاٌی اند که پٌش زمٌنه کشؾ ، ۱۳۱۴تحت رٌاست شمس پھلوی در سال " 

57.حجاب رسمی را آماده ساخت

علٌه حجاب، " عبدل حسٌن تٌمورتاش " ظاهرا تبلٌؽات دربارٌان روشن بٌن از جمله 

 افزون 58.در شکل گٌری طرح کشؾ حجاب در ذهنٌت رضا شاه تاثٌر داشته است

 و مشاهده پٌشرفت های آنکشور در زمٌنه ۱۳۱۳ سفر رضا شاه به ترکٌه در سال برٌن

 برای رسمٌت اٌن پادشاهمشارکت زنان در زندگی التصادی و اجتماعی در تصمٌم 

بطوری که پس از بازگشت از . بخشٌدن به کشؾ حجاب نمش تعٌٌن کننده ای اٌفا نمود

سفر به همسر و دخترانش دستور داد بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت 

 فرمان لانون جدٌد لباس صادر شد که مردان را به پوشٌدن کاله ۱۳۱۴ در سال 59.کنند

. به برداشتن حجاب تشوٌك می کرد- در ابتدا به صورت اجباری- پھلوی و زنان را 

.  ظاهر شوندهمگانیوی از ممامات خواست با همسرانشان بدون حجاب در پھنه 

مإسسات آموزشی . آموزگاران مدارس از پوشٌدن حجاب در محل کار منع شدند

اماکن عمومی مانند هتلھا و سٌنماها " همچون دانشگاه تھران برروی دختران باز شد و 

و کافه ها در صورت تبعٌض لاٌل شدن بٌن زن و مرد می باٌست جرٌمه های سنگٌن 

کارکنان رده های پاٌٌن نٌز مانند رفتگران اگر همراه زنان بی حجاب .... پرداخت کنند

 تعداد 60. "خود در خٌابانھای اصلی به گردش نمی پرداختند جرٌمه و مجازات می شدند

تخمٌن زده  تن ۴۰۰۰ در تھران حدالل ۱۳۱۰زنان بی حجاب و ٌا بی چادر را در سال 

 که جرآت داشتند در مکان های عمومی ظاهر شوند و عمدتا از دختران شده است

تحصٌل کرده در ؼرب، زنان طبمات مرفه و ٌا دٌپلمات های خارجی، زنان طبمه 

. متوسط اللٌت های مذهبی تشکٌل ٌافته بودند

به باور حسٌن مکی  تجدد خواهان با . واکنش ها به فرمان کشؾ حجاب متنالض بود

البته محٌط کما بٌش آمادگی داشت اما فمط در . " شور و شوق از آن استمبال کردند

57
 همان - 

58
 ۴۷. نوشٌن احمدی خراسانی، ص - 

59
 ۴۰۳. دکتر رضا نٌازمند، تارٌخ شٌعه در اٌران، ص - 

60
 ۱۷۹. ابراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ص- 
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61. "تھران و ٌکی دو اٌالت دٌگر مثال گٌالن و بعضی لسمت های خوزستان و فارس

به نوشته . اما کشؾ حجاب به جامعه سنتی و مردساالر کشور ُشک سختی وارد ساخت

. مردان متعصب لسم خوردند علٌه بی حجابی کفن پوشند و با دولت جھاد کنند" مکی 

بسٌاری از فامٌل ها برای اٌنکه زن .... عده ای از حاجی ها زنانشان را طالق دادند

62 . "هاٌشان از حجاب بٌرون نٌاٌنبد از مملکت مھاجرت کردند

زمان با الدامات  نآهائری که تا . واکنش روحانٌون نٌز علٌه کشؾ حجاب آشکار بود

مدرن سازی و حتی کاهش نفوذ روحانٌت همراهی نشان داده بود اٌنبار سکوت خود را 

 به مناسبت سالگرد به توپ ۱۳۱۴ در تٌرماه سال 63.شکست و به آن اعتراض کرد

نوآوری های " بستن حرم امام رضا از سوی لوای روس، ٌک روحانی در مشھد علٌه 

، فساد گسترده و مالٌات های سنگٌن اعتراض و سبب برانگٌختن بازارٌان و "کفر آمٌز

اعتراض ها به شعاردادن علٌه شاه منجر و ممامات محلی از . روستاٌٌان همجوار شد

نٌروهای ارتش برای متفرق کردن مردم ٌاری جستند که با نافرمانی نٌروهای نظامی 

سرانجام واحدهای ارتش که از آذرباٌجان رسٌدند با تٌراندازی به . روبرو گردٌد

 روحانٌون برجسته لم 64.معترضٌن و کشتن بٌش از ٌکصد نفر به شورش خاتمه دادند

65.و اصفھان در مورد اٌن روٌداد سکوت پٌشه کردند

به باور هاٌده مؽٌثی اٌران اولٌن کشور اسالمی بود که پوشش ؼربی را با زور به زنان 

با وجودی که در دهه های  66.در ترکٌه اٌن امر با تشوٌك صورت گرفت .تحمٌل کرد

راهبردی الزم برای دگرگونی    به باور تجدد خواهان حجاب زداٌی۱۳۱۰ و ۱۳۰۰

و تھدٌد همراه گردٌد  جاٌگاه زنان بشمار می آمد اما نحوه اجرای آن که با زور

در اٌنمورد . نارضاٌتی برخی از فعالٌن حموق زنان را برانگٌخت که تحمل می شدند

نام برد که با اجرای تندروانه  (عالم نسوان)می توان از نوٌسندگان مجله دنٌای زنان 

کشؾ حجاب مخالؾ و از روٌکردهای مداراگراٌانه نسبت به محجبٌن و حماٌت پلٌس 

از بی حجابان دفاع می کردند که می توانست بتدرٌج نتاٌج پاٌدار و فراگٌرتری ببار 

بازگشت دوباره بسٌاری از زنان به چادر و حجاب در فردای خروج اجباری . آورد

مصدق نٌز از . رضا شاه از کشور درستی داوری اٌن دسته از متجددٌن را ثابت کرد

وی حتی زمانی که دولت . جمله مخالفٌن شٌوه اجرای کشؾ حجاب رضا شاهی بود

بر سر  (کاله پھلوی)نظامی فرانسوی ه ممرر کرد که مردان اٌرانی بجای کاله سنتی کال

61
 ۳۱۶. ، جلد ششم، ص۱۳۸۰حسیه مکی، تاریخ بیست ساله ایران، اوتشارات علمی،  - 
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 به باور نوشٌن احمدی خراسانی، در  67.گذارند به مدت هشت ماه از خانه خارج نشد

در برابر . مٌان زنان معلم در مدارس، تماٌل زٌادی به انجام کشؾ حجاب دٌده نمی شد

مردان روشنفکر و تحصٌلکرده که به کشورهای روسٌه و ترکٌه سفر کرده بودند کشؾ 

 هاٌده مؽٌثی 68.حجاب را برای رساندن جامعه زنان به جرگه تمدن الزم می دانستند

نٌز کشؾ حجاب اجباری رضا شاه را محکوم و به مشکالت فراوانی که برای زنان 

اٌن سٌاست با زور اعمال شد و اٌن تنھا روشی بود . " سنتی ببار آورد اشاره می کند

 مؽٌثی بدرستی اٌن پرسش را طرح 69."که رضا شاه برای ساختن کشور می شناخت

برای با " می کند که آٌا کشؾ حجاب رضا شاهی به سود جرٌانی تمام نشده است که 

70"حجاب کردن زنان به جامعه ٌورش برده است ؟ 

مدرن سازی و سکوالرٌسم رضا شاهی ؼٌر دمکراتٌک و سرکوبگرانه بود که در آن 

. دوران عمومٌت داشت و دولت های بسٌاری از روٌکردهای مشابه پٌروی می کردند

بباور کرونٌن دٌکتاتوری تنھا الگوٌی بود که برای اداره کشور در برابر رضا شاه 

 آنروزها مرض دٌکتاتوری برای جلوگٌری "  بھار نٌز باور داشت که 71.لرار داشت

 روٌکرد رضا شاه و ارتش ٌکپارچه وی در 72! "از کمونٌسم در دنٌا مد شده بود

" برلراری امنٌت و اسکان اٌالت نمونه ی ازٌن سرکوب ها بود که از آن به عنوان 

اللٌت های دٌنی از جمله ارامنه و مسٌحٌان نٌز از اذٌت و .  ٌاد شده است73"نسل کشی 

آزار و تبعیض نظام رضا شاھی در امان نبودند. رفتار وی با وزرا و کارگزاران 
حکومتی (از جملھ علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و فیروز فرمانفرما) نیز 

خودکامگی فردی وی را نمایان ساخت کھ وی را در رساندن بھ قدرت و اجرای برنامھ 
 و دوتن دٌگر از راه های 74"حمله للبی"هاٌش ٌاری رسانده بودند که اولی بعلت 

67
 ، ۱۳۷۱هماٌون کاتوزٌان، مصدق و نبرد لدرت، ترجمه اهمد تدٌن، موسسه خدمات فرهنگی رسا،  - 
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 روشنفکران و فرهٌختگان نٌز از سرکوب در آمان 75.گوناگون حذؾ و نابود شدند

مٌرزاده عشمی هدؾ گلوله لرار گرفت و . ساموئل حٌم بجرم خٌانت اعدام شد. نماندند

76.دمحم فرخی ٌزدی در بٌمارستان زندان درگذشت. کشته شد

افزون برٌن رضا شاه ضربه مھلکی به جامعه مدنی،  نظام پارلمانی و احزاب نوپا 

وارد ساخت که پای گٌری آنان نتٌجه و حاصل انمالب مشروطٌت و آرزوی متجددٌن 

 مستمل  و احزابدر پاٌان سلطنت وی روزنامه ها. اٌرانی برای رسٌدن به آزادی بود

رضا شاه که فرزند زمٌن دار .  شدٌلتعطٌل، مجلس به دستگاه بله بله گوی سلطنت تبد

 پاٌان کار وی 77خرده پایی بود در پایان سلطنت بھ ثروتمندترین مرد ایران تبدیل شد.

با نادرشاه افشار لابل مماٌسه است که به پارانوٌا دچار گردٌد بطوری که  به حد افراط 

حتی . به انگلٌسی ها سوظن داشت و همه بدی های دنٌا را از انگلستان می دانست

. سوظنش به پسرش دمحمرضا هم متوجه شد و فکر کرد که با انگلٌسی ها کار می کند

 گوٌای رٌزش شدٌد پشتٌبانی مردمی از رضا ۱۳۲۰گزارش سفٌر انگلٌس در خرداد 

  . پس از برلراری نظم در کشور از آن برخوردار بود۱۳۰۰شاه بود که در دهه 

75
  ۱۴۷-۱۴۶. همان ص - 
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 فصل نهم

دوران فترت سکوالریسم و برآمدن اسالم سیاسی 

 مرداد ٌکی از پر ۲۸فاصله زمانی بٌن خروج رضا شاه از اٌران تا کودتای 

روٌدادترٌن و مھمترٌن ممطع تارٌخ معاصر اٌران است که تاثٌرات ژرفی از جمله بر 

در اٌن دوره دخالت مستمٌم کشورهای بزرگ در . خاطره تارٌخی اٌرانٌان بجای گذاشت

اٌران با اشؽال کشور نماٌان تر شد و جنبش ناسٌونالٌستی ملی کردن نفت لدرت های 

در اٌن دوره روحانٌت دوباره . بزرگ بوٌژه برٌتانٌا را با چالش بزرگی روبرو ساخت

به لدرت اجتماعی اش پی برد که با الدامات سکوالرٌستی رضا شاه به حاشٌه رانده 

همچنٌن کشور برآمدن اسالم سٌاسی را تجربه کرد که واکنشی در برابر . شده بود

. الدامات سکوالرٌستی آمرانه رضا شاه بود که گفتمان جمھوری اسالمی را پاٌه گذاشت

در اٌن نوشته کوتاه کوشش برآن است که با نگاهی به نٌروهای سٌاسی مھم کشور و 

بازٌگران خارجی روند افول سکوالرٌسم و برآمدن اسالم سٌاسی بطور خالصه 

.   کندوکاو گردد

پس از خروج اجباری رضا شاه از اٌران، متفمٌن به پٌشنھاد انگلٌس با شرط و شروطی 

 "به وی گفته شده بود که سلطنتش . به پسر رضا شاه اجازه دادند سلطنتش را حفظ کند

است و باٌد راه و رسم پدرش را کنار گذارد و در چھارچوب لانون اساسی "  آزماٌشی

 در اٌن دوره آزماٌشی شاه جوان می باٌست دست به اصالحات گسترده 1.سلطنت کند

1
 ۱۱۸.  ص۱۳۹۲عباس مٌالنی، نگاهی به شاه، نشر پرشٌن، سٌرکل، تورونتو، کانادا، چاپ اول - 
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زند، امالک و داراٌی های ملی را که پدرش با زور تصاحب کرده بود باز گرداند و از 

 شاه که از وضعٌت ناپاٌدارش اگاهی داشت 2.ورود برادرانش به اٌران جلوگٌری کند

برای تحکٌم جاٌگاهش دست به اصالحاتی زد، شماری موسسه ی بھداشتی و آموزشی 

بنا نھاد و ازجمله زمٌنھای تصاحب شده بوسٌله پدرش را به دولت باز گرداند تا به 

3.صاحبانش برگردانده شود

اما ٌکی از مھمترٌن الدام های وی برای حفظ حکمرانٌش نزدٌکی به روحانٌت و تعدٌل 

اصالحات سکوالرٌستی رضا شاه در اواٌل سال های پادشاهٌش بود که لدرت از دست 

پٌش از هر چٌز در مراسم تحلٌؾ، . رفته روحانٌت را بتدرٌج به آنان باز می گرداند

را از "  مذهب اثنی عشری "سخنانش رنگ و بوی اسالم پناهی داشت و گسترش 

از جمله . در اٌن رابطه دست به الداماتی نٌز زد. وظاٌؾ عمده سلطنت به شمار آورد

استاندار . روزه خواری در اماکن عمومی و ادارات دولتی در ماه رمضان ممنوع شد

خراسان که به باور روحانٌون در زمان رضا شاه حمله و کشتار مخالفٌن مذهبی در 

ممنوعٌت زٌارت حج برداشته شد و برای . مشھد را سازمان داده بود برکنار گردٌد

 اٌن روٌکرد دگرگونی مھمی را 4.بھبود اوضاع مدارس دٌنی الداماتی صورت گرفت

وی از جمله با سفرهای زٌارتی و . در رابطه با مذهب به روحانٌت نوٌد می داد

تبلٌؽاتی پر سر و صدا به شھرهای مشھد و لم رفت و برؼم مخالفت سفارت انگلٌس از 

 بوالرد سفٌر انگلٌس در 5.آٌت هللا لمی دعوت کرد که از تبعٌد به کشور باز گردد

اٌران به وی گوشزد کرد که پدرش با زحمت بسٌار اٌن آٌت هللا را به تبعٌد فرستاد اما 

و پادشاه را سدی در برابر "  در ته للب سلطنت طلبند" شاه باور داشت که روحانٌون 

از اسالم در  " از اٌنروی بھره گٌری 6.کمونٌسم و جمھوری عرفی به شمار می آورند

 در برنامه های راهبردی دمحم رضا شاه و 7" برابر کمونٌسم و خطر دکتر مصدق

در برابر روحا نٌت محافظه کار . هوادارانش در دوران حکمرانٌش اهمت وٌژه ای ٌافت

نٌز که از افزاٌش فعالٌت های حزب توده و خطر احتمالی کمونٌسم در هراس بود 

آنان از مصدق و ملی شدن . نزدٌکی به شاه، سٌد ضٌاء و انگلٌس را ترجٌح می داد

سٌد ضٌاء نٌز فرد مورد اعتماد شاه بود و مورد مشورت وی . نفت دل خوشی نداشتند

8.لرار می گرفت

2
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 در .با توجه به اٌن راهبرد، آٌت هللا لمی که پٌش از اٌن کسروی را مرتد خوانده بود

وی از سھٌلی نخست وزٌر ولت . پی دعوت فرستاده شاه به نجؾ به اٌران بازگشت

سھٌلی طی . بطور آمرانه خواست مسائلی را که با شاه در مٌان گذارده بود عملی سازد

لمی از سھٌلی . نامه ای به وی اطالع داد که تمام خواسته هاٌش برآورده خواهد شد

. خواسته بود  لانون حجاب اجباری ملؽا و پوشٌدن نوع لباس به عھده زنان گذاشته شود

سوم، مدارس مختلط که در . دوم اداره مالکٌت های ولفی به روحانٌون بازگردانده شود

دوره پاٌانی سلطنت رضا شاه داٌر شده بود تعطٌل و تعلٌم اجباری شرعٌات در تمام 

 اجرای اٌن خواست به سکوالر 9.سطوح آموزشی تحت نظارت روحانٌون انجام شود

زداٌی از کتاب های درسی دوران رضا شاه انجامٌد و نفوذ افکار مذهبی در آموزش و 

در اٌن راستا می توان به تاسٌس دانشکده الھٌات در . پرورش کشور رواج ٌافت

الدامات سکوالر زداٌانه شاه و دولت های دوران پسا رضا . دانشگاه تھران نٌز اشاره کرد

شاهی که برای جلب رضاٌت مراجع شٌعه انجام می شد، به صراحت مورد اعتراض کسروی 

10.لرار گرفت

شاه جوان همچنٌن درٌافت که در مبارزه علٌه نخست وزٌران لدرتمندی مانند لوام به 

در اٌن رابطه روحانٌون را حتی به دخالت در سٌاست و برای . روحانٌت نٌازمند است

در راستای نزدٌکی به روحانٌت در آن .  دعوت می کرد11" معارضه با حکام جبار" 

زمان، می توان به عٌادت از آٌت هللا بروجردی در ٌکی از بٌمارستان های تھران نٌز 

.  اشاره نمود که پوشش خبری گسترده ای در روزنامه های دولتی ٌافت

توسل و بھره گٌری از لدرت روحانٌت برای پٌکار با رلبا بار دٌگر زمانی روی داد 

- گس )که دولت انگلٌس تشخٌص داد برای ممابله با مصدق و اجرای لرارداد الحالی 

در اٌن رابطه نخست وزٌری رزم آرا . به نخست وزٌر نٌرومندی نٌاز است (گلشائٌان

. که در آنزمان رئٌس ستاد ارتش بود در دستور کار لرار گرفت و به شاه تحمٌل شد

ازٌنروی از کاشانی . وی از رٌاست رزم آرا بٌم داشت و لدرتش را در خطر می دٌد

که به لبنان تبعٌد شده بود و از دشمنی اش با رزم آرا مطلع بود درخواست کرد که به 

کاشانی پس از بازگشت بالفاصله طی بٌانٌه ای مخالفت با رزم آرا را . کشور باز گردد

 رزم آرا سرانجام بدست ٌکی از اعضاء فداٌٌان 12.وظٌفه ی کلٌه اٌرانٌان اعالم نمود

. اسالم ترور شد

9
 ۱۱۵. عباس مٌالنی ص - 

10
 ۱۳۹۰ اسفند ۲۳فرج سرکوهی، کناره گٌری روشنفکری اٌران از کسروی، بی بی سی فارسی،  - 

11
 ۱۱۶. عباس مٌالنی ص - 

12
 ۱۷۹. همان ص- 
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البته شماری باور دارند که تکٌه شاه بر دٌن و نزدٌکی اش به روحانٌت از گراٌش های 

در والع وی در مولعٌت های گوناگونی بر . مذهبی وی نٌز سرچشمه می گرفت

. می دانست"  نظرگرده" ارتباطش با خداوند و امامان تآکٌد می نمود و خودش را 

منابعی " برای نمونه در مورد مسئله آذرباٌجان براٌن گمان بود که از کمک الھی و 

 اٌن گراٌش نٌز در باز گذاردن دست روحانٌت در دخالت 13.برخوردار است"  معنوی

. در امور سٌاسی مإثر بود

 عرفی  هاینخست وزیران شاه و دولت

 "

از شھریور ۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد، ۲۱ کابینھ در ایران تشکیل شد کھ نشان دھنده 
ناپایداری شرایط سیاسی آن دوران است. اغلب کابینھ ھای آندوره در گیر مشکالت 
ناشی از اشغال ایران از سوی متفقین، مداخلھ ھایشان در امور کشور و یا مذاکرات 

مربوط بھ قرارداد ھای نفتی  با دولت ھای بزرگ بوده اند. اغلب نخست وزیران آندوره 
در دارالفنون و یا در خارج کشور تحصیالت شان را بھ پایان رسانده و می توان آنان را 

متجدد و حداقل آشنا با تجدد  بھ شمار آورد. در این میان دو نخست وزیر بطور آشکار 
در برابر زیاده خواھی ھای روحانیت و گرایش ھای در حال رشد 

بنیادگرایی اسالمی مقاومت نشان دادند. قوام کھ در ایندوره سھ بار بھ نخست وزیری 
رسید از جملھ سیاستمدارانی بود کھ در آخرین دوره نخست وزیری اش در تیرماه سال 
۱۳۳۱ طی بنانیھ ای از جدایی دین و دولت دفاع کرد و از عبارت " ارتجاع سیاه بھره 

گرفت. " بھ ھمان اندازه کھ از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذھبی 
نیز از ریا و سالوس منزجرم کسانی کھ بھ بھانھ ی مبارزه با افراطیون سرخ، ارتجاع 

سیاه را تقویت نموده اند، لطمھ شدیدی بھ آزادی وارد ساختھ ، زحمات بانیان مشروطیت 
را از نیم قرن بھ این طرف بھ ھدر داده اند. من عین احترام بھ تعالیم مقدسھ ی اسالم، 

دیانت را از سیاست دور نگاه خواھم داشت و از نشر عقاید قھقرایی 
14."جلوگٌری خواهم کرد

. مخاطب اٌن بخش از بٌانٌه آٌت هللا کاشانی بود که واکنش شدٌدش را برانگٌخت

کاشانی در بٌانٌه ای تفکٌک دٌن از سٌاست را برنامه انگلٌسی ها نامٌد که هدفش را 

بازداشتن ملت مسلمان از دخالت در سرنوشت و امور دٌنی و دٌنوی شان تشکٌل می 

 تٌر که از ائتالؾ نانوشته طٌفی از نٌروهای ۳۰ لوام در پی تظاهرات سراسری 15.داد

چپ و راست افراطی شامل حزب توده، جبھه ملی، جرٌان کاشانی و فداٌٌان اسالم 

13
 ۱۴۷. عباس مٌالنی، ص - 

14
.  ص۱۳۸۶حمٌد شوکت، در تٌرس حادثه، زندگی ساٌسی لوام السلطنه، نشر اختران، چاپ دوم،  - 

۲۷۸-۹ 
15

 ۲۸۱. همان ص- 
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کاشانی نسبت به لوام کٌنه خاصی در دل داشت که به . تشکٌل شده بود استعفاء داد

 پس از ترور کسروی به دستور لوام به لزوٌن ۱۳۲۵رواٌت دکتر نٌازمند در سال 

 اما به باور ابراهامٌان دلٌل تبعٌد وی براه انداختن تظاهراتی علٌه 16.تبعٌد شده بود

 لوام در همٌن دوره روزنامه مذهبی پرچم 17.تملب در انتخابات مجلس پانزدهم بود

 وی 18" .به بھانه تحرٌک تظاهر کنندگان علٌه زنان بی حجاب تعطٌل کرد" اسالم را 

19.از حك رای زنان نٌز دفاع می نمود

 تٌر و از جمله با اطمٌنان از شکست دربار در حفظ ۳۰مصدق نٌز پس از روٌداد 

وزارت جنگ، بتدرٌج با جناح سنتی جبھه متشکل از کاشانی و رهبران محافظه کار 

فاصله گرفت و با واگذاری وزارت کشور، وزارت راه، وزارت دادگستری به افراد 

ؼٌر مذهبی و ضد روحانی و وزارت فرهنگ به ٌکی از هواداران حزب توده برخالؾ 

فاطمی نٌز که از ٌاران پروپا . گذشته به دگرگونی های بنٌادی و سکوالر روی آورد

لرص مصدق بود به ممنوعٌت فروش مشروبات الکلی بخاطر پاٌٌن آمدن درآمدهای 

با اٌنحال دولت مصدق نتوانست در برابر اعتراض روحانٌون از . دولت اعتراض کرد

جمله بروجردی، بھبھانی و کاشانی به دادن حك رای به زنان مماومت کند و از 

 الدامات سکوالرٌستی مصدق از جمله سبب شد که 20.تصوٌب آن خودداری نمود

مجاهدٌن اسالم، حزب زحمتکشان و فدائٌان - سه گروه نماٌنده بازار "دولتش پشتٌبانی 

 فدائٌان اسالم حتی لصد داشتند مصدق را بخاطر سرپٌچی 21" .اسالم را از دست دهد

22.از اجرای لوانٌن اسالم و انتصاب وزرای ؼٌر دٌنی ترور نماٌند

 به نخست وزٌری رسٌد بخاطر ۱۳۲۷در برابر عبدالحسٌن هژبر که در خرداد سال 

خدمت بٌست ساله اش در زمان رضا شاه، و نزدٌکٌش به سفارت انگلٌس و دربار با 

 وی برای جلب نظر روحانٌون 23.مخالفت کاشانی و محافظه کاران مذهبی روبرو شد

چھره ای مذهبی از خود نشان داد و بسٌاری از لوانٌن سکوالر دوره رضا شاه بدست 

وی بارها از روحانٌون کسب تکلٌؾ می کرد و حتی سٌد . او و به اصرارش لؽو گردٌد

 حسٌن امامی عضو فداٌٌان اسالم و لاتل کسروی را از زندان آزاد نمود و چند سال بعد

16
 ۴۳۴. ، ص۱۳۸۳دکتر سٌد رضا نٌازمند، حکاٌت اهل للم،  - 

17
 ۸۵. ، ص۱۳۹۳. ابراهامٌان، کودتا، ترجمه زرافشان، موسسه انتشارات نگاه، چاپ دوم - 

18
 ۲۸۸. ابراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ص - 

19
- Wolfgang Kurt Kressin, Prime Minister Mossadegh and Ayatullah

Kashani from unity to enmity, (The University of Texas at Austin, May 
1991), p. 73 

20
 ۳۳۹. صآبراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب،  - 

21
 ۳۴۲. همان ص - 

22
 ۴۳۱. ، ص۱۳۸۳دکتر رضا نٌازمند، تارٌخ شٌعه در اٌران، حکاٌت للم نوٌن،  - 

23
 ۳۰۶. ابراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ص- 
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سٌاسی علٌه وی، - داوری های منفی دٌنی. در جاٌگاه وزٌر دربار بدست وی ترور شد

روٌکردش در . وابستگی شدٌدش به دربار و سفارت انگلٌس سبب ترور وی گردٌد

رابطه با سفارت اٌن گمان را برمی آنگٌخت که بٌش از ماموران سفارت نگران منافع 

24.انگلٌس در اٌران است

 های دینی و سکوالر زدایانه رشد فعالیت

 فعالٌت نٌروهای مذهبی با هدؾ سکوالر زداٌی از لوانٌن و سپھر ۲۰پس از شھرٌور 

عمومی آؼاز گردٌد و در اٌن رابطه ده ها جبھه، کانون، انجمن و سازمان اسالمی 

به باور رسول جعفرٌان فعالٌت سازمان .  تشکٌل شد که هر کدام دارای نشرٌه ای بودند

دوم مبارزه با . ٌکم مباره با بھاٌی گری. های مذهبی حول چھار محور متمرکز گردٌد

 عالوه بر فعالٌت 25.سوم مبارزه برای حجاب و چھارم مبارزه با کسروی. مارکسٌسم

های پژوهشی کسروی در باره مذهب شٌعه، کتابچه اسرار هزار ساله علی اکبر حکمی 

زدودن انحرافات از جامعه  اٌن کتاب با هدؾ . زاده واکنش متولٌان دٌن را برانگٌخت

 به آن ۱۳۲۳دٌنی نگاشته شده بود و آٌت هللا خمٌنی در کتاب کشؾ االسرار در سال 

جزٌی از " آٌت هللا خمٌنی در اٌن کتاب حمالت اصالح طلبانه نوٌسنده را . پاسخ داد

 که نشانگر روحٌه مبارزه طلبانه وی 26" نمشه امپرٌالٌسم برای نابودی شٌعه می دانست

.  بود

اسالم گرایان  پژوھش ھای دینی شجاعانھ کسروی از جملھ شیعھ گری واکنش شدید 
بنیادگرا را برانگیختھ بود کھ سرانجام بھ ترور فجیع وی و منشی اش "حدادپور" در 

دادگاه بدست فداییان اسالم انجامید. کسروی تنھا کسی بود کھ بھ بازگشت ایت هللا قمی و 
استقبال پرشکوھی کھ از وی بعمل آمد انتقاد کرد. " توگویی قھرمان استالینگراد بوده و 

از جنگ فیروزانھ باز می گردد... کسی نیز نیست بپرسد: آمدن و رفتن یک مجتھد 
 ترور کسروی پٌام مھمی را در بر داشت و آن اٌنکه اسالم سٌاسی 27. "چه تواند بود

اٌن سنت با .  بھٌچ وجه نمد و واکاوی دٌن اسالم و روحانٌت را برنمی تابدبنٌادگرا

فتوای لتل سلمان رشدی، سرکوب منتمدٌن و دگراندٌشان دٌنی و ٌا مھاجرت اجباری 

. آنان در جمھوری اسالمی ادامه ٌافت

24
- Encyclopedia Iranica, Hazir, Abd-Al-Hosayn,

25
حمٌد نٌکرو، بررسی، تحلٌل و تبٌٌن مھمترٌن جرٌان های فرهنگی در اٌران معاصر، اداره کل  - 

 .فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گٌالن

http://gilan.farhang.gov.ir/fa/article/456#files 
26

 آٌت هللا خمٌنیوٌکٌپٌدٌا،  - 
27

 ۱۱۳. عباس مٌالنی، نگاهی به شاه، ص- 
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بخشی از روحانیت نیز برای رویارویی با اقدامات سکوالریستی رضا شاه و تسخیر 
دوباره سپھر ھمگانی دست بکار شدند. در سال ۱۳۲۷ پانزده نفر از مجتھدین فتوایی 
صادر کردند کھ بر مبنای آن فروش کاال بھ زنان بی حجاب ممنوع می گردید. کاری 

کھ در زمان رضا شاه حتی تصورش نیز امکان پذیر نبود. با این فتوا " بازاریان و 
کسبھ جنوب شھر بھ زنان بی چادر جنس نمی فروختند. عده ای جوان متعصب ھم در 

 سرانجام دولت حکٌم الملک ناچار 28 . "خٌابان ها مزاحم زنان بدون حجاب می شدند

برخی از . استمداد جوٌد (ٌکی از رهبران مشروطٌت )شد از پسر آٌت هللا بھبھانی 

. روزنامه ها از جمله اطالعات، مردم، ظفر و اٌران ما نٌز به فتوای مزبور تاختند

29 .انجمن بانوان نٌز از فتوای باال انتماد و از دولت خواست در برابر آن الدام کند

البته با مرجعٌت مطلك آٌت هللا بروجردی که مخالؾ دخالت در سٌاست بود وزنه 

گفته شد در زمان  چنانچه پٌش از اٌن. روحانٌون مداخله گر در سٌاست تضعٌؾ می شد

رضا شاه مرجعٌت آٌت هللا حاٌری و رابطه نسبتا نزدٌکش با رضا شاه نٌز مولعٌت 

سٌاسی وی را تموٌت می کرد و چالش روحانٌت علٌه الدامات سکوالرٌستی پادشاه را 

 با دعوت علمای لم به اٌران بازگشت ۱۳۲۳آٌت هللا بروجردی در سال . کاهش می داد

با مرجعٌت بروجردی .  فوت نمود۱۳۱۵و جانشٌن آٌت هللا حائری شد که در سال 

 کوشش های اٌن 30.برای اولٌن بار مرجعٌت تمام شٌعٌان جھان در لم متمرکز گردٌد

مرجع تملٌد در گسترش پاٌه های مذهب شٌعه در کشورهای اسالمی، نزدٌکی به 

عالله مندی وی به تاسٌس دبستان ها " پٌروان مذهب سنی برپاٌه تز وحدت اسالمی و 

 با استفاده از وجوه سھم امام ازجمله 31"و دبٌرستانھای جدٌد تحت سرپرستان متدٌن 

الداماتی بود که پاٌگاه دٌن در منطمه و کشور را گسترش می داد 

 به دعوت آٌت هللا بروجردی کنفرانسی در ۱۳۲۷پس از سوء لصد به شاه در سال 

در اٌن .  روحانی از سراسر کشور شرکت کردند۲۰۰۰فضٌه لم برگزار شد که در آن 

. کنفرانس بطور لاطع تصمٌم گرفته شد که روحانٌت نباٌد در سٌاست دخالت کند

 که در جھان سنجٌده می شدسرپٌچی از اٌن حکم به مثابه خروج از جامعه علمای دٌنی 

 اکثرٌت روحانٌون 32.شٌعه معادل تکفٌر و ٌا حدالل طرد از جامعه روحانٌت است

البته مخالفت آٌت هللا بروجردی در . شھرستان ها از اٌن مرجع تملٌد پٌروی می کردند

 مرداد با پشتٌبانی از شاه در برابر مصدق پاٌان ٌافت و ۲۸ماه های پٌش از کودتای 

28
 ۴۲۲. دکتر رضا نٌازمند، تارٌخ ِشعه در اٌران، ص - 

29
 همان - 

30
 ۴۲۴. همان ص - 

 ۴۲۵. همان ص - 31
 ھمان ص. ۴۳۲ -32



 فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

132 

بخش مھمی از روحانٌت سنتی عمال در کنار حامٌان داخلی و خارجی کودتا لرار 

33.گرفتند

گروه روحانٌون سٌاسی که آٌت هللا کاشانی در راس آنان لرار داشت با روٌکرد 

را از وظاٌؾ " دفاع از منافع امت مسلمان " انزواطلبانه بروجردی مخالؾ بودند و 

آٌت هللا کاشانی که در عراق به جنبش ضد انگلٌسی پٌوسته بود . می دانستندمجتھدٌن 

وی از کسانی بود که در . تحت پٌگرد لرار گرفت و با لباس کردی به اٌران گرٌخت

پس از . مجلس موسسان به حماٌت از پادشاهی رضا شاه سخنرانی پر شوری اٌراد کرد

شھرٌور بٌست طی نامه ای از فروؼی نخست وزٌر ولت خواست لوانٌن الھی را 

تصوٌب کند و از جاٌگزٌنی مدارس سنتی با مدارس مدرن اعتراض کرد و رفتار پلٌس 

در زمان نخست وزٌری سھٌلی . با زنان محجبه و روحانٌون را ؼٌر لابل لبول دانست

به اتھام فعالٌت های ضد انگلٌسی در عراق و همکاری با آلمان نازی دستگٌر و بمدت 

 وی با اٌنکه در زندان بسر می برد به 34. ماه در زندان نٌروهای متفمٌن گرفتار بود۲۸

نماٌندگی مجلس چھاردهم انتخاب گردٌد که نامش بدستور ستاد متفمٌن از فھرست 

 در حالی که در زندان روس ها بود بدستور ۱۳۲۴در سال . نماٌندگان حذؾ گردٌد

اٌن روحانی در زمان . حکومت آزاد و در مٌان استمبال روحانٌون وارد تھران شد

نخست وزٌری حکٌمی پس از بازگشت از تبعٌد  برای آمٌختن انگٌزه های مذهبی در 

سٌاست تالش های زٌادی می کرد که از جمله می توان به تشکٌل تظاهرات در اٌام 

نصر  "در اٌن تظاهرات هواداران و اعضای فدائٌان اسالم شعار . مذهبی اشاره نمود

 آٌت هللا کاشانی همواره بشدت ضد انگلٌسی بالی 35.سر می دادند"  من هللا و فتح لرٌب

وی مخالفتش با تشکٌل دولت اسرائٌل . ماند و از حامٌان سرسخت ملی کردن نفت بود

. را نٌز با تشکٌل تظاهرات نشان می داد

آٌت هللا دمحم تمی موسوی خوانساری نٌز که از دخالت روحانٌت در سٌاست دفاع می 

 گروه فدائٌان اسالم بجز ممطعی از  دوران نخست 36.کرد از ملی کردن نفت دفاع کرد

وزٌری مصدق به کاشانی بسٌار نزدٌک بود و برای پٌشبرد اهدافش از ترور مخالفٌن 

 در بخش استاٌن دسته که پاٌه گذار بنٌادگراٌی شٌعه در اٌران . بھره می گرفت

بروجردی با کاشانی و فداٌٌان اسالم .  معرفی خواهند شد بنٌادگرابرآمدن اسالم سٌاسی

33
 ۱۹۶. عباس مٌالنی، نگاهی به شاه، ص - 

34
 همان - 

35
 ۲۸۳. حمٌد شوکت، ص - 

36
 همان- 
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 اٌن مرجع تملٌد پس از کودتا برای نجات نواب صفوی از 37.توافك و همکاری نداشت

38.اعدام تالشی بعمل نٌاورد

بخش دٌگر روحانٌون سٌاسی روحانٌون چپ گرا نامٌده شده اند که شامل برلعی و 

آٌت هللا برلعی از مجاز شمردن . لنکرانی می شد و از ساٌر گروه ها ضعٌؾ تر بودند

آٌت هللا لنکرانی نٌز پشتٌبان . شرکت زنان در انتخابات به شدت پشتٌبانی می کرد

زمانی که مصدق می خواست به زنان حك رای دهد، برلعی برای تبلٌػ و . برلعی بود

برلعی . جلب نظر طالب به اٌن تصمٌم به لم رفت که با مخالفت شدٌد آنھا روبرو گردٌد

 به باور آبراهامٌان 39.تنھا در زمٌنه ملی کردن نفت با کاشانی همراهی نشان می داد

تشکل ها و انجمن های مدنی و صنفی حزب توده از پشتٌبانی اٌن دو روحانی 

40.برخوردار بودند

(Islamism) برآمدن اسالم سیاسی بنیادگرا

اٌن اصطالح معرؾ .  ارائه شده استیدر مورد مفھوم اسالم سٌاسی تعابٌر بسٌار

 و همگانیاشکال گوناگون کنش گری اجتماعی و سٌاسی است که خواستار هداٌت سپھر

بجای اسالم . است (شرٌعت)زندگی سٌاسی جوامع بر پاٌه اصول و لوانٌن اسالمی 

اسالم سٌاسی بنٌادگرا از . سٌاسی اصطالح بنٌادگراٌی اسالمی نٌز بکار برده شده است

 .اسالم سٌاسی ملی گرا متماٌز است که در فصل آٌنده بآن خواهم پرداخت

، تشکٌل دولت (پان اسالمٌزم)اسالم سٌاسی بؽٌر از اجرای شرٌعت بر وحدت اسالمی 

اسالمی، بٌرون راندن ؼٌر مسلمٌن بوٌژه نٌروهای نظامی ؼرب از کشورهای اسالمی 

و پٌکار با نفوذ التصادی، سٌاسی، اجتماعی و ٌا فرهنگی ؼٌر مسلمانان در اٌن جوامع 

.  تاکٌد می کند که با اسالم ناسازگاری نشان می دهند

گراهام فوِلر مفھوم گسترده تری در ارتباط با اسالم سٌاسی بکار برده است که راهبرد 

سٌاست )پشتٌبانی از هوٌت اسالمی، اصالت، ناحٌه گراٌی " های هوٌتی از جمله 

، احٌاء باورهای دٌنی و زنده کردن جامعه اسالمی را (خارجی بر پاٌه منافع منطمه ای

رشٌد ؼنوشی رهبر حزب نھضت تونس باور دارد که هوادران اسالم . در بر می گٌرد

را ترجٌح می " جنبش اسالمی" سٌاسی بجای اسالم سٌاسی و ٌا اسالمٌزم  اصطالح 

. دهند

37
 ۴۲۶. همان ص - 

38
 ۱۳۹۰ٌاسر مٌر دامادی، ترورهای فدائٌان اسالم؛ بی بی سی فارسی، اسفند  - 

39
 ۴۳۸. دکتر نٌازمند، تارٌخ شٌعه در اٌران، ص - 

40
 ۸۹. ابراهامٌان، کودتا، ص- 
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از  (Literalism)اسالم سٌاسی گراٌشی عموما دٌنی است که برداشتی تحت الفظی 

اٌن گراٌش به خودی و ؼٌرخودی کردن انسان ها و . آٌات کتاب آسمانی ارائه می دهد

حاصل اٌن گراٌش نابردباری بی . بازگشت به اٌده های گذشته تماٌل شدٌد نشان می دهد

بنٌادگراًٌ گراٌش ذهنً  .انتھا در برابر اندٌشه های مخالؾ و تنوع افکار است

گروهھاي مذهبً است كه هوٌت خود را در پرتو تحوالت عصر مدرن در معرض 

ً كنند كه در ممابل  ً بٌند لذا سعً م ً خواهند آنھا را به  "همه دٌگران" خطر م  كه م

.  ورطه بد دٌنً، بً دٌنً و جامعه اي ؼٌر دٌنً  بكشانند،  مماومت كنند

حسن البناء، سٌد لطب، ابواالعلی مودودی و آٌت هللا خمٌنی شخصٌت های کلٌدی 

بنٌان اندٌشه اٌن شخصٌت ها بر پاٌه اجرای .  بنٌادگراٌنداندٌشه های اسالم سٌاسی

در اٌن مٌان اندٌشه های سٌد لطب . شرٌعت و تشکٌل حکومت اسالمی استوار است

 و در زمان حکومت افسران آزاد به اخوان المسلمٌن ۱۹۵۳مصری که در سال 

پٌوست، از اٌن وٌژگی برخوردار است که جامعه های اسالمی پس از استعمار را 

می سنجد و حکومت های آنان را " جاهلٌت "همچون دوران پٌش از اسالم در مرحله 

ازٌنروی مسلمانان موظؾ به انمالب و مبارزه با دولت های . ؼٌر مشروع می داند

زٌربنای فکری " در رسانه های ؼربی اندٌشه های لطب به عنوان . حاکم می شوند

آٌت . ئولوژی گروه الماعده نمونه آنستهسنجٌده می شود که اٌد"  افراط گراٌی اسالمی

سٌد لطب " تفسٌر فی ظالل المرآن " ، دو جلد از کتاب ۵۷هللا خامنه ای پٌش از انمالب 

. را  به فارسی ترجمه کرده است

 "پاکستانی از دٌگر متفکران اسالم سٌاسی است که حزب - مودودی اسالم گرای هندی

.  با هدؾ احٌای اسالم والعی پاٌه گذاری کرد۱۳۴۱را در سال " جماعت اسالمی

مودودی از جمله اندٌشمندانی است که در واکنش به تجدد خواستار بازگشت به سنت 

. های اصٌل اسالمی بدون هرگونه وسوسه برای انطباق آن با آموزه های بشری می شد

 دمکراسی، مشروطٌت و لٌبرالٌسم نٌست بلکه تنھا اسالم ،مودودی باور داشت که اسالم

. باشند و بخدا شرک نورزند" ناب " است و مسلمانان را موظؾ می کرد که مسلمانی 

به . وی تاکٌد داشت که اسالم دارای لوانٌن گوناگون برای نظام و اداره اجتماعات است

باور مھران موحد، مدودی و همفکرانش کوشش فراوان بخرج دادند تا اسالم را در 

. سٌاست ذوب کنند و برای مبارزه با ؼرب اسالم را به صورت اٌده ئولوژی در آوردند

تفاوت بن ماٌه فکری آٌت هللا خمٌنی با دٌگر متفکرٌن اسالم سٌاسی در نمش فمھا در 

حکومت اسالمی است که در باره وٌژگی هاٌش سده ها مٌان شماری از مجتھدٌن بحث 

 "اٌن تفاوت ناشی از باورهای پٌروان مذهب شٌعه و نمش . و جدل صورت گرفته است

در حکومت رانی است که برخی از مجتھدٌن شٌعه برای فمھا در زمان "  والٌت امر
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محسن کدٌور اندٌشه و تحمك اسالم سٌاسی در . ؼٌبت امام دوازدهم در نظر گرفته اند

41.اٌران معاصر را از دٌدگاه پٌروان اسالم سٌاسی در چھار مإلفه زٌر می گنجاند

سٌاست زٌر مجموعه دٌانت - ۱

بھره گٌری ابزاری از دٌن برای بسٌج مردم - ۲

امتٌاز وٌژه برای فمھا - ۳

پذٌرفتن شرٌعت به عنوان لانون کشور - ۴

اٌن اسالم شناس باور دارد که آٌت هللا خمٌنی تنھا متفکر اسالم سٌاسی در دوران 

معاصر کشور نٌست و پٌش از وی آٌت هللا شرٌعتمداری در اٌن زمٌنه مطلب نوشته 

 سنتی و مرتجعانه، محالتی، و یفمھای دٌگری از جمله آٌت هللا لمی با گراٌش ها. است

گلپاٌگانی که به والٌت عامه باور داشت و با والٌت مطلمه آٌت هللا خمٌنی مخالؾ بود 

در اٌن مٌان وٌژگی آٌت هللا خمٌنی . از نظرٌه پردازان معاصر اسالم سٌاسی شٌعه اند

علی .  در کشور پٌاده کند۵۷در اٌن است که توانست اٌن نظرٌه را پس از انمالب سال 

البته از گونه مدرن  ) شرٌعتی نٌز نمش بسٌار مھمی در گسترش و تبلٌػ اسالم سٌاسی

 در 42 بوٌژه در مٌان جوانان اٌفا کرده است که بدان در فصل بعد خواهم پرداخت(آن

اٌنجا به گروه فدائٌان اسالم خواهم پرداخت که به تعبٌری پاٌه گذار بنٌادگراٌی در اٌران 

 .بود

با کناره گٌری اجباری رضا شاه و ورود متفمٌن به کشور حکومت مرکزی و دستگاه 

های امنٌتی اش تضعٌؾ شد و امکان کنشگری احزاب و گروه های سٌاسی فراهم 

ٌکی از اٌن گروه ها جمعٌت فدائٌان اسالم بود که اولٌن گروه اسالم گرا با . گردٌد

اٌن گروه به رواٌتی پاٌه های . گراٌش ها بشدت بنٌادگراٌانه در اٌران به شمار می آٌد

 اٌن جمعٌت در 43.فکری و برنامه عملی نظام جمھوری اسالمی را پاٌه گذاری کرد

 ) سال فعالٌت پنھانی ۱۰دهه بٌست برهبری نواب صفوی تشکٌل شد و در ساٌه 

ترور احمد کسروی پژوهشگر سکوالر و منشی وی و دو نخست وزٌر  (۱۳۲۴-۳۴

حسٌن  )را بانجام رساند و دو ترور ناکام  (عبدالحسٌن هژبر و حاجی علی رزم آرا)

فعالٌت اٌن گروه در . دٌگر را سازماندهی کرد (فاطمی و حسٌن عالء نخست وزٌر

 با اعدام نواب صفوی و شمار دٌگری از اعضاٌش پاٌان ٌافت اما حزب ۱۳۳۴سال 

مإتلفه با مشارکت برخی از اعضای فداٌٌان و به حماٌت از آٌت هللا خمٌنی تاسٌس 

41
 http://kadivar.com/?p=14250محسن کدٌور، اسالم سٌاسی در اٌران معاصر،  - 

42
 همان - 

43
 ۱۳۹۵حمٌد علوٌر، بھشت نواب چگونه جاٌی بود؟، بی بی سی فارسی، دی ماه - 
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بکارش ادامه داد و در "  حزب ملل اسالمی " با نام ۱۳۴۵ فداٌٌان اسالم در سال 44.شد

 برخی از اعضای پٌشٌن اٌن 45.را برگزٌد"  مجاهدٌن انمالب اسالمی"  نام ۱۳۵۷سال 

بسٌاری از هواداران و اطرافٌان آٌت هللا . جمعٌت حسنعلی منصور را نٌز بمتل رساندند

آٌت هللا  . را اعضای پٌشٌن اٌن گروه تشکٌل می دادند۱۳۵۷خمٌنی در انمالب سال 

را "  حکومت اسالمی "خامنه ای از نواب به عنوان کسی ٌاد می کند که لانون اساسی 

. نگاشت

 سالگی پس از بازگشت از نجؾ با همٌاری مھدی سراج انصاری ۲۰نواب صفوی در 

اٌن گروه کوشٌد با پژوهش های . را پاٌه گذاری کرد"  جمعٌت مبارزه با بی دٌنی "

 اٌن پژوهشگر را ۱۳۲۴نواب در سال . دٌنی کسروی در باره مذهب شٌعه مبارزه کند

 ماه با درخواست روحانٌون نجؾ و لم ۲وی پس از . ترور کرد که با ناکامی روبروشد

به باور آبراهامٌان ممامات با آزادی اٌن ترورٌست در نظر داشتند  . از زندان آزاد شد

 پس از چندی کسروی و 46.از او و همفکرانش در برابر حزب توده بھره برداری کنند

منشی اش بدست برادران امامی و نھ  نفر فدایی دیگر در کاخ دادگستری بطرز فجیعی 
بقتل رسید. فتوای آیت هللا حاج آقا حسین قمی در تبرئھ ترور کسروی بھ فداییان اسالم 
مشروعیت بسیار بخشید و فرصت بی سابقھ ای در اختیار آنان قرار داد تا افراد تازه 

ای را جذب و فعالیت ھایشان را گسترش دھند. 

گروه فداییان اسالم شمار ناچیزی از مردان جوان طبقات پایین جامعھ را شامل می شد 
 اٌن گروه از نظر 47.که با تحصٌالت کم در فعالٌت های التصادی سنتی اشتؽال داشتند

آنان از زوال جامعه در هراس . اٌدئولوژٌکی به اخوان المسلمٌن مصر شباهت داشت

فداٌٌان اسالم حذؾ . بودند که از دٌدگاه آنان در گرداب بی دٌنی دست و پا می زد

فٌزٌکی کسانی را در دستور کار لرار می دادند که به باورشان مانع تحمك آرمان های 

اعضای اٌن گروه می کوشٌدند در برابر تجددگراٌی، سکوالرٌسم، . اسالمی بودند

48.کمونٌسم، تکثرگراٌی و ناسٌونالٌسم مدنی اٌستادگی نشان دهند

نواب نخستٌن فردی بود که طرح حکومت اسالمی در اٌران را با جزئٌات و داالٌل 

مانٌفست فداٌٌان اسالم است که بدست نواب " راهنمای حماٌك"کتاب . فمھی ارائه داد

بن ماٌه اندٌشه فداٌٌان را اجرای بی چون و .  به چاپ رسٌد۱۳۲۹نوشته شد و در سال 

44
 ۹۴/۱۱/۱۹اعدام،  از لبل جالب لحظه:فارس با گفت وگو در امانی هاشم - 

45
 ۴۳۱. دکتر نٌازمند، ص - 

46
ابراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ترجمه گل دمحمی و دمحم ابراهٌم فتاحی ولٌالٌی، نشر نی، چاپ نھم،  - 

 ۳۱۸. ، ص۱۳۸۳
47

- Fakhreddin Azimi, The quest for democracy in Iran, (Harvard University Press,
2008), p.130 
48

- Ibid.
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 از آن  بنٌادگراچرای لوانٌن شرٌعت تشکٌل می داد که گفتمان اصلی اسالم سٌاسی

.  سرچشمه می گرفت

را در زمانی نوشت که جامعه اٌران الدامات " راهنمای حماٌك " در والع نواب کتاب 

مدرنٌستی و سکوالر دوران رضا شاه را پشت سر می گذاشت و حوزه علمٌه با 

مرجعٌت مطلك آٌت هللا بروجردی راه آٌت هللا حائری را ادامه می داد و از دخالت در 

 و خودداری آنان 49پٌروی فمھا از مرجعٌت آٌت هللا بروجردی. سٌاست پرهٌز می کرد

از حماٌت فعال انان، فداٌٌان را برآن داشت که بدون واسطه مصلحت گراٌانه مرجعٌت 

 توسل جوٌند و با 50 "که برخورد خشن با مخالفان را تجوٌز می کرد" به آٌاتی 

در اٌن . خوانشی بنٌادگراٌانه در راه پٌاده کردن شرٌعت و لوانٌن الھی الدام نماٌند

که شخص نواب بود جای مرجع منفعل را پر می کرد و طرح " اٌده ئولوگ " روٌکرد 

51. حکومت اسالمی با برداشت های شخصی نواب برشته تحرٌر درآمد

ؼاصب ممام امام " به باور فداٌٌان برخالؾ شٌخ انصاری که حکومت را بطور ماهوی 

به شمار می آورد، تنھا حکومت هاٌی ؼاصب به شمار می آمد که در راستای " زمان 

بدٌن ترتٌب برای آنان فرلی نداشت که آٌا دمحم رضا . اجرای احکام شرع تالش نمی کرد

 52.شاه، دمحم مصدق، ابوالماسم کاشانی و ٌا حسٌن اعالء در راس حکومت لرار گٌرد

بدٌن . تنھا کافی بود که آنھا احکام اسالمی را اجرا کنند تا مورد تآٌٌد فدائٌان لرار گٌرند

ترتٌب زمانی که از اجرای احکام بوسٌله جبھه ملی نا امٌد شدند به انتماد و مخالفت با 

. کاشانی و مصدق پرداختند

شٌخ فضل هللا پٌروی می " سلطنت مشروعه " بنا برٌن با وجودی که نواب از دٌدگاه 

کرد که در آن فمٌه با پادشاه همکاری داشت و به وی تذکر می داد، رضا شاه و پسرش 

را مورد توهٌن و ناسزا لرار می داد چرا که از اجرای احکام اسالم خودداری می 

می " حضور دٌن در سٌاست " بدٌن ترتٌب همکاری و تذکر جای خود را به . کردند

در  [توسطه آٌت هللا خمٌنی]همٌن تفسٌر بود که راه را برای عبور از سلطنت  . "داد

53. " هموار کرد۱۳۴۰دهه 

49
حتی به طالب و ...و  [تابٌد]آٌت هللا بروجردی سلوک صفوی را بر نمی " به باور عباس مٌالنی  - 

عباس مٌالنی، ." مدرسٌن حوزه آمر کرده بود که از تماس و همدلی با اٌن جوان ٌاؼی احتراز کنند
 ۱۱۴. ص.۱۳۹۲نگاهی به شاه، نشر پرشٌن سٌرکل، تورونتو، کانادا، بھار 

50
 دکتر ابراهٌم عباسی- 

51
 همان - 

52
  همان - 

53
 همان- 
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برای پٌش برد اهداؾ شان از اٌجاد هراس بھره " ناصالح " فداٌٌان بجز ترور افراد 

آنان روزنامه ها را با تھدٌد ناچار می کردند اعالمٌه ها ٌشان را به چاپ . می گرفتند

افکار و تصمٌمات آنھا باٌد بدون چون و چرا اجرا می شد و متخلفٌن با . رسانند

در اٌن رابطه در ٌکی از گزارش های شھربانی چنٌن . مجازات مرگ روبرو می شدند

ً خواهم لوانٌن سه گانة ... در جلسه اي" آمده است  ً گفت كه بنده م اجراي - ۱نواب م

چادر گذاشتن زن هاي - ۳ [دولتی] اخراج زنان از دواٌر- ۲لوانٌن منع مسكرات 

ً چادر وضع نموده، به وسٌله آلاي صفاًٌ نماٌنده محترم لزوٌن تمدٌم مجلس نماٌم و  ب

باٌد به طور حتم وكال تصوٌب نموده و به مورد اجرا گذارند و هر كدام مخالفت 

نمودند، باٌد به وسٌله اٌن افرادي كه تعٌٌن نمودم، ترور شوند، زٌرا مبدأ تمام جناٌات و 

54" فساد اٌن سه چٌز است

 و عرفی شدن نسبی دستگاه لضا و آموزش و پرورش که همگانیدٌن زداٌی از سپھر 

سنتا در اختٌار روحانٌت و تسلط شرٌعت لرار داشت، فداٌٌان اسالم را ٌکپارچه در 

جامعه شھری در برابر دٌدگاه فداٌٌان در . برابر دوران پسا رضا شاهی لرار می داد

در ممدمه کتاب . می سوخت و دروغ و چاپلوسی حاکم گشته بود" شھوت و فساد " آتش 

آتش شھوت از بدنھاي :  " اٌن جامعه چنٌن توصٌؾ شده است" راهنمای حماٌك " 

ً عفت شعله كشٌده رواج مشروبات مسموم كننده و جنون انگٌز " ، " عرٌان زنان ب

استعمال دودهاي خطرنان و ترٌان و شٌره و " ، "الكلی كه ماٌه تفرٌح عمومً است 

خانه ها و رمانھا و تصانٌؾ و اشعار  سٌنماها، نماٌش " ، "لمار بازي " ، "سٌگار 

دروغ و " ، "نؽمه هاي ناهنجار موسٌمً ؼٌر مشروع ". " موهوم و شھوت انگٌزه 

خواري و سرگردانً ادارات و وزارتخانه ها و  رشوه " ، "چاپلوسً ؼٌر مشروع 

 چنٌن توصٌفی حکاٌت از آن داشت که باورمندان به اسالم 55"رباخواري عمومً 

 را دوباره به تصرؾ خوٌش در آورند و به همگانی در تالشند سپھر  بنٌادگراسٌاسی

در والع بخشی از برنامه های آنان را مبارزه با . دوران پٌشا رضا شاهی باز گردانند

اجرای لانون " بی حجابی، اجرای تفکٌک جنسٌتی در محٌط های کار و آموزش، 

 و مخالفت با تصوٌب 56"مجرمٌن " حدود و حتی اعدام   از جمله" مجازات اسالمی 

" در اٌن رابطه فداٌٌان . لوانٌن مدرن ازجمله حك رای برای زنان شامل می شد

.  می دانستند که خداوند ممرر داشته بود57"نابرابری زن و مرد را امری طبٌعی 

54
 همان - 

55
 همان - 

56
 ۸۷. ابراهامٌان، کودتا، ص - 

57
 همان- 
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ؼرب ستٌزی جنبه دٌگری از اندٌشه ها و دٌدگاه های فداٌٌان اسالم را تشکٌل می داد 

آنھا .  نماٌان می شد58"بازگشت به فرهنگ اسالمی " و " بومی گراٌی " که در شعار 

 و با ارزشھای ؼربی بشدت مخالفت می می دانستندورود تجدد را سلطه فرهنگی ؼرب 

. دؼدؼه اصلً آنھا افول ارزشھاي اسالمً در برابر ارزشھاي ؼربً بود. " کردند

براي فداٌٌان اسالم، تجدد ٌک پدٌدة خارجً بود كه  بر اثر الدامات مشروطه طلبان و 

 چند دهه پس 59. "برنامه هاي فرهنگً رضا شاه، بعد ؼٌراخاللً آن برجسته شده بود

دست ماٌه جالل " بومی گراٌی " و " بازگشت به فرهنگ اسالمی " از آن گفتمان های 

" کتاب . لرار گرفت" خٌانت روشنفکران " و " ؼرب زدگی "آل احمد در کتاب های 

دکتر علی شرٌعتی را نٌز می توان در همٌن " بازگشت به خوٌشتن و رنسانس اسالمی 

. راستا سنجٌد

می دانستند چرا " حك فمھای عادل " فداٌٌان اسالم دخالت روحانٌت در امور لضاٌی را 

را برای رٌشه کنی فساد " لانون مجازات اسالمی " که وزارت دادگستری وظٌفه داشت 

از دٌدگاه آنان والٌت فمھا بر امر لضاوت در . در مملکت به مورد اجرا گذارد

وظٌفه فمھا عالوه بر لضاوت، محو و  . "چھارچوبه نظام سلطنتی لابل پذٌرش بود

اٌن مھمترٌن تفاوت . [می شد]نابودي لوانٌن موضوعه بشري در حوزه لضاوت نٌز 

آنھا با لضاوت در نظرٌه مشروطه شٌعی است كه لوانٌن موضوعه مجلس را 

ً پذٌرفتند 60" .م

با وجود پٌروی افراطی از تجدد ستٌزی، فداٌٌان بناچار نھادهای مدرن همچون مجلس 

 تھی اشورا و لانون اساسی را برسمٌت شناختند اما تالش کردند اٌن نھاد ها را از محتو

از آنجا که در سپھر فکری آنان دٌن اسالم دٌن جامعی بود  و تمام مساٌل . سازند

مربوط به زندگی انسان را پوشش می داد الزم بود لوانٌن اسالمی بدون تفسٌر اجرا 

مجلس، مجلس لانون گذاري نٌست بلكه مجلس شوراي ملً اسالمً " بنابرٌن . گردند

تنھا حك دارند بر طبك لانون ممدس اسالم در راه عظمت ملت  [نماٌندگان]است و 

مسلمان اٌران شور نماٌند و راهھاي مشروعً براي ارتماء ملت مسلمان اٌران از لحاظ 

و طرز تشكٌالت و اداره مملكت اسالمً اٌران و  (و اخالق اسالم)علم و صنعت 

. افزودن سرماٌه مسلمانان و جلوگٌري از فمر و گرسنگً با شورا و همفكري پٌدا نماٌند

"61
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 همان - 
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روٌاٌی شان ناکام ماندند اما پٌروان آنان با " بھشت " هرچند فداٌٌان اسالم در اٌجاد 

استمرار جمھوری اسالمی و اجرای اٌده های آنان توانستند ابعاد تازه ای از سرکوب و 

. ناکارآمدی حکومت دٌنی را در تجربه بشرٌت به ثبت رسانند

دومٌن سازمان بنٌادگرا در دهه بٌست مجمع مسلمانان مجاهد بود که توسط جمعی از 

از آنجا که فداٌٌان اسالم گروهی .  تشکٌل شد۱۳۲۷اطرافٌان آٌت هللا کاشانی در سال 

زٌر زمٌنی بود و فعالٌتش از راه ترور مخالفٌن صورت می گرفت از کارآمدی الزم 

برای جلب نظر توده مردم برخوردار نبود و نمی توانست مورد تاٌٌد تمام اسالم گراها 

از اٌن روی عده ای از فعالٌن سٌاسی دٌنی را برآن داشت تا به فعالٌت . والع شود

.  حزبی رو آورند و لوانٌن اسالمی را از راه های لانونی در کشور جاری سازند

" نفوذ به ارکان لدرت، به خصوص پارلمان " بنابرٌن هدؾ از تشکٌل سازمان جدٌد 

 در تارک 62. "احکام اسالمی را به اجرا درآورد" بود تا با تصوٌب لوانٌن شرعی 

جای داشت که از رابطه بسٌار " شمس لنات آبادی " تشکٌالتی اٌن گروه اسالم گرا 

با اٌن وجود ظاهرا هر دو سازمان رابطه نسبتا . نزدٌکی با کاشانی برخوردار بود

.  نزدٌکی با ٌک دٌگر داشته اند

 در پی تالش برای لتل شاه که با شکست روبرو شد، کاشانی و شمس ۱۳۲۷در سال 

لنات آبادی تبعٌد شدند، حزب توده ؼٌر لانونی و نواب صفوی به زندگی مخفی ادامه 

با اعالم حکومت نظامی فعالٌت مجمع با رکود روبرو شد اما اعضای آن بطور . داد

در انتخابات مجلس شانزدهم اٌن مجمع فعال . انفرادی با فداٌٌان اسالم همکاری داشتند

بود و از لٌست انتخاباتی مورد حماٌت کاشانی که متشکل از کاندٌداهای جبھه ملی می 

در دوران ملی کردن نفت دو سازمان اسالم گرا در کنار کاشانی از . شد پشتٌبانی کرد

کوشش های دکتر مصدق و جبھه ملی پشتٌبانی می کردند اما زمانی که دستگٌری 

" برخی از اعضای فداٌٌان اسالم در زمان نخست وزٌری مصدق ادامه ٌافت و کاشانی 

را مھمتر از اجرای خواسته " حماٌت از دولت مصدق در خلع ٌد از شرکت نفت جنوب 

های فداٌٌان سنجٌد، رابطه وی و مجمع مسلمانان مجاهد با فداٌٌان رو به تٌرگی 

در انتخابات مجلس هفدهم کاشانی از تھران وشمس لنات آبادی از شاهرود . گذاشت

. وارد مجلس شدند

اختالفات کاشانی و مصدق سبب دوری مجمع از جبھه ملی و شخص مصدق نٌز گردٌد 

63.و در نتٌجه پس از روٌداد سی تٌر رابطه مجمع، فداٌٌان اسالم و کاشانی بھبود ٌافت

. در آستانه کودتا مخالفت کاشانی و دو گروه بنٌاد گرا با الدامات مصدق به اوج رسٌد

62
 ۱۳۸۸/۱۱/۱۹جمعٌت فداٌٌان اسالم و مجمع مسلمانان مجاهد، خبرگزاری فارس،  - 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8811071136 
63

 همان- 
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ی نشان می دهد که  که اٌن گروه ها و شخص کاشانی  با کودتا دگزارش های متعد

شواهد تازه ای گواهی . اند همکاری داشته و ٌا از پٌروزی آن استمبال و پشتٌبانی کرده

می دهد که کاشانی از آمرٌکاٌی ها برای تضٌؾ مصدق پول درٌافت کرده بود که البته 

 روز بعد از سموط مصدق فداٌٌان اسالم در نشرٌه خود 64.لطعٌت آن ثابت نشده است

دٌروز تھران در زٌر لدم های : " خوانده و چنٌن افزودند" انمالب اسالمی " کودتا را 

مصدق، ؼول پٌر خون آشام، در زٌر . مردانه افراد ارتش و مسلمانان، می لرزٌد

تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش ... ضربات محوکننده مسلمانان استعفا کرد

65تسخیر شد..."
مٌر اشرافی، لنات آبادی و پسر کاشانی از زمره کسانی بودند که  

.  مرداد را از رادٌو اعالم کردند۲۸پٌروزی کودتای 

 پس از کودتا مجمع مسلمانان  مجاهد که رابطه نزدٌکی با زاهدی داشت دچار انشعاب 

شمس لنات آبادی نٌز پس از کنار گذاشتن لباس . شد و جمعی از آنان به دربار پٌوستند

66.به مجلس راه ٌافت (به توصٌه دربار)روحانٌت 

جبهه ملی و اسالم سیاسی 

در خانه مصدق و پس از بست نشٌنی چھار روزه مصدق و  ۱۳۲۸جبھه ملی در سال 

در اٌن جلسه . ٌارانش در کاخ مرمر علٌه تملب در انتخابات مجلس شانزدهم تشکٌل شد

مصدق به عنوان رئٌس، و شاٌگان، نرٌمان، امٌر عالٌی و سنجابی به عنوان کمٌته 

 در مرامنامه اٌن جبھه بر انتخابات سالم، آزادی 67.اجراٌی مولت جبھه انتخاب شدند

مطبوعات و پاٌان بخشٌدن به حکومت نظامی و اجرای درست لانون اساسی سال 

که با " سازمان های مٌھن پرست " در اساسنامه جبھه از تمام  68. تاکٌد شده بود۱۲۸۵

 به باور 69.جبھه اشتراک فکری دارند دعوت شده بود که به اٌن تشکٌالت به پٌوندند

فرهاد دٌبا اٌن جبھه از ترکٌب طبمه متوسط، بازاری ها، ملی گراها، سوسٌال دمکرات 

  در جناح چپ اٌن جبھه نٌروی سوم 70.ها و سٌاست مداران لٌبرال تشکٌل شد

. جای داشت که از حزب زحمتکشان برهبری بماٌی جدا شده بود (برهبری خلٌل ملکی)

گروه اللھٌار صالح لرار داشت که از انجمن مھندسٌن بٌرون می آمد و بازرگان پاٌه 

64
 ۳۱۷. هماٌون کاتوزٌان، مصدق و نبرد لدرت، ص - 

65
 .همان - 

66
، ۱۳۸۸/۱۱/۱۹جمعٌت فداٌٌان اسالم و مجمع مسلمانان مجاهد، خبرگزاری فارس،  - 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811071136 
67

 ۸۳. ٌرواند ابراهامٌان، کودتا، ترجمه ناصر زرافشان، انتشارات نگاه، ص- 
68

 همان- 
69

 همان- 
70

- Farhad Diba, Mohammad Mosadegh, A POLITICAL BIOGRAPHY, (Groom Helm,
New Hampshire, USA, 1986),
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جناح راست جبھه را حزب پان اٌرانٌست، فدائٌان اسالم و بخشی از . گذارش بود

 حزب ملٌون نٌز ٌک جرٌان شوٌنٌستی و فاشٌستی بود که 71.روحانٌت تشکٌل می داد

اٌن حزب در . به جبھه پٌوست و خواستار بازگشت سرزمٌن های جدا شده به اٌران بود

و وطن فروش می "  ستون پنجم "تبلٌؽاتش به اللٌت های مذهبی می تاخت و آنان را 

 در والع اٌن نارساٌی اساسنامه جبھه ملی بود که با شعار مٌھن پرستی ملؽمه 72.خواند

ای از احزاب و جرٌان های ناهمگون را بخود جذب می کرد بدون آنکه پٌامدهای دراز 

.  مدت آن مورد سنجش لرار گٌرد

از آنجا که در مرامنامه جبھه ملی برخواسته های سکوالرٌستی از جمله رفع تبعٌض 

علٌه زنان و اللٌت های مذهبی و مھمتر از همه جداٌی دٌن از دولت اشاره ای نشده بود 

، اٌن جبھه توانست 73(براٌن جداٌی تآکٌد شد۱۳۷۳تنھا در جبھه ملی پنجم در سال )

پس از مدتی همکاری طٌؾ گسترده ای از احزاب و شخصٌت های دٌنی را نٌز بدست 

سازمان های . آٌت هللا کاشانی نٌز که برٌتانٌا و کمونٌست ستٌز بود به اٌن جبھه پٌوست .آورد

. ن اسالم و مجمع مسلمانان مجاهد نٌز تا مدتھا با جبھه ملی همکاری کردندئٌااسالم گرای فدا

آٌت هللا طالمانی نٌز با گراٌشی متفاوت به هواداری از جبھه ملی پرداخت و حتی پس از کودتا 

. نٌز به همکارٌش ادامه داد

برای نمونه در . البته در هسته مرکزی جبھه نٌز گراٌش ها دٌنی و ؼٌر سکوالر وجود داشت

اساسنامه حزب اٌران که موسسان آن از ٌاران نزدٌک مصدق بودند، مسلمان بودن ٌکی از 

عضوٌت در اٌن  پٌروان زرتشت نٌز به ۱۳۲۷شروط عضوٌت اعالم شده بود و تنھا در سال 

 در هنگام تدوٌن مرامنامه اٌن حزب حتی بحث تروٌج دٌن اسالم 74.حزب دعوت شدند

نٌز به مٌان آمد که بعلت اختالؾ  نظر عده ای از اعضاء ازجمله رضازاده شفك و 

75.حسٌن صدر از حزب کناره گرفتند

جبھه ملی با ترکٌب و خواسته های فوق و زمانی که ملی کردن نفت را به رهبری 

دکتر مصدق در دستور کار لرار داد توانست ملی گراٌان مدنی و دٌنی را در برابر 

امپرٌالٌسم انگلٌس که بر حفظ کنترل تولٌد،  توزٌع و لٌمت گذاری نفت اٌران پافشاری 

پاک دستی، صدالت و مٌھن پرستی مصدق و سابمه مبارزاتی اش . می کرد متحد سازد

علٌه استبداد سلطنتی و سابمه ذهنی اٌرانٌان از دخالت های مداوم استعمارگران روس و 

71
  همان

72
 ۲۱۳آبراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن، ص  -  

73
 وٌکٌپٌدٌا، جبھه ملی اٌران - 

74
  وٌکٌپٌدٌا، حزب اٌران - 

، دانشنامه جھان ۱۳۲۰حزب اٌران، از احزاب ملی گرا با تماٌالت سوسٌالٌستی پس از شھرٌور  - 75

 https://archive.is/ZLCXB اسالم،
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انگلٌس در امور داخلی اٌران سبب شد که جبھه ملی برهبری وی و پشتٌبانی الشار 

گسترده مردم با پٌروزی در شورای امنٌت و دادگاه الهه حمانٌت خواسته های ملی 

با اٌنحال اٌن اتحاد سبب گردٌد که به دالٌل زٌر مولعٌت . اٌرانٌان را به اثبات رساند

اسالم سٌاسی تحکٌم گردد و در نھاٌت از جمله به دالٌل اٌدئولوژٌک در کنار دشمنان 

.  مرداد همکاری کند۲۸مصدق با کودتای 

در آستانه بازگشت آٌت هللا کاشانی از تبعٌد به اٌران جبھه ملی اعالمٌه ای صادر - ۱

در .  نامٌد76"ٌکی از رشٌدترٌن و با تموی ترٌن رجال مذهبی و ملی " کرد و وی را 

" آزادی "  که با دشمنان 77"پٌشوای روحانی بزرگ " اٌن اعالمٌه از کاشانی به عنوان 

ٌکی از اصول مسلمه دٌانت ممدس اسالم، " مبارزه کرده است ٌاد می شد و وی را 

لدردانی از ورود کاشانی و بھره گٌری ابزاری .  می سنجٌد78"ٌعنی ؼلبه حك بر باطل 

جبھه ملی از دٌن و روحانٌت برای پٌشبرد راهبرد ملی کردن نفت و شکست رزم آرا 

صورت می گرفت که لصد داشت لرارداد نفت با انگلٌس را با تصوٌب در مجلس 

اما شگفت انگٌز اٌن بود که در . تالش های رزم آرا با ترورش ناکام ماند. بانجام رساند

که عضو فداٌٌان اسالم بود طی ماده ی  (خلٌل طھماسبی )مجلس هفدهم لاتل رزم آرا 

واحده ای که به امضای هواداران کاشانی و بزرگان جبھه ملی از جمله شاٌگان، 

دفاع از عضو فداٌٌان . ، بٌگناه شناخته شد و آزاد گردٌد79حسٌبی و سنجابی رسٌده بود

اسالم با دخالت در امور لوه لضاٌٌه که برای پٌشبرد هدؾ ملی کردن نفت صورت می 

.گرفت به تموٌت جاٌگاه اٌن گروه بنٌادگرا و رشد و نمود اسالم سٌاسی ٌاری می رساند

بھره گٌری از گفتمان و ادبٌات دٌنی در جرٌان ملی شدن نفت زٌر پا گذاشتن ٌکی - ۲

از اصول اساسی سکوالرٌسم بود که دولت و لوای ممننه و لضاٌٌه را به خنثی بودن 

شوربختانه نماٌندگان جبھه در مجلس هفدهم از . در برابر مذاهب ملزم می ساخت

پٌروی از اٌن اصل کوتاهی کردند و با بکار گٌری الفاظ و اصطالحات دٌنی به ورود 

برای نمونه پس از . گفتمان اسالم سٌاسی در مذاکرات رسمی مجلس رسمٌت بخشٌدند

 که لوام مورد ؼضب ٌکپارچه نٌروهای سٌاسی جبھه ملی لرار ۱۳۳۱ تٌر ۳۰روٌداد 

شناخته شد و " مفسد فی االرض"گرفت، با پشتٌبانی نماٌندگان فراکسٌون نھضت ملی، 

 بماٌی پا را از 80.عالوه  بر مجازات لانونی مصادره اموال وی نٌز به تصوٌب رسٌد

اٌن نٌز فراتر گذاشت و مفسد فی االرض را مھدور الدم خواند و کشتن وی را از نظر 

76
 ۲۸۴. حمٌد شوکت، در تٌررس حادثه، ص - 

77
 همان - 

78
 همان - 

79
 ۲۹۹. همان ص - 

80
 همان - 
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 پس از چندی مسئله منع فروش مشروبات الکلی مطرح گردٌد 81.شرعی بالماٌع سنجٌد

دکتر حسٌن . که با پشتٌبانی فمھا و روحانٌت از جمله آٌت هللا بروجردی روبرو گردٌد

 تسلٌم شد و در پاسخ نامه آٌت هللا چھار هفاطمی پس از مماومت چندی به اٌن خواست

82.سولی منع مسکرات را هم از نظر شرع و هم از نظر عمل سلٌم جاٌز شمرد

"

بھره گیری ابزاری از دین در پیشبرد اھداف سیاسی در زمان مشروطیت نیز رایج بود 
و چنانچھ دیده شد این رویکرد از جملھ از سوی ملکم خان بصورت افراطی اش بھ 

انقالبیون و تجدد گرایان توصیھ می شد. البتھ  در آن زمان شمار تجدد گرایان و  
منورالفکران " ناچیز  بود و روحانیت سنتی می توانست با دین ستیز نامیدن کنشگران 

سیاسی و اجتماعی بھ سادگی سبب انزوای آنان شود. اما شرایط  پسا شھریور ۲۰ 
متفاوت بود. جامعھ ایران دوران سکوالریستی ھر چند آمرانھ رضا شاه را پشت سر 

داشت و روحانیت نسبت بھ دوران مشروطیت در موقعیت ضعیف تری قرار گرفتھ بود. 
افزون برین جنبش ملی کردن نفت برھبری مصدق بھ پیش می رفت کھ فردی سکوالر، 

مخالف تبعیض علیھ زنان و اقلیت ھای قومی و از محبوبیت بسیار باالتری از آیت هللا
کاشانی بروخوردار بود. از اینروی بھره گیری ابزاری از دین و یا تن دادن بھ خواستھ 

ھای تجدد ستیز روحانیت در جریان ملی کردن نفت تنھا بھ تحکیم پایگاه اسالمی سیاسی 
یاری می رساند. 

البتھ پس از تجربھ زمامداری چندین دھھ جمھوری اسالمی خرده گیری از کارکرد جبھھ 
ملی اول در زمینھ ائتالف بی قید و شرط با اسالم سیاسی و بھره گیری ابزاری این 
تشکل از دین، کار دشواری نیست. شوربختانھ بسیای از افراد و نیروھای سیاسی و 

روشنفکری دھھ ھای چھل و پنجاه ) از جملھ نگارنده این کتاب(  نیز با تکرار ھمین 
اشتباه بیاری اسالم سیاسی شتافتیم و در پیروزی انقالب اسالمی سھیم شدیم.  

 مرداد ۲۸اسالم سیاسی و کودتای

دکتر ٌرواند .  مرداد دٌدگاه های گوناگونی بٌان شده است۲۸در باره علل کودتای 

بطور کامل و لطعی در چھارچوب تضاد بٌن امپرٌالٌسم و " آبراهامٌان اٌن روٌداد را 

ناسٌونالٌسم، بٌن جھان اول و جھان سوم، بٌن شمال وجنوب، و بٌن التصادهای توسعه 

که به صادرات مواد خام خود  [می سنجد]ٌافته صنعتی و کشورهای توسعه ناٌافته ای 

 آبراهامٌان با چنٌن پٌش فرضی در کتاب کودتا سھم جنگ سرد و 83."وابسته اند

نٌروهای داخلی از جمله اسالم سٌاسی و  جبھه ملی بوٌژه شخص مصدق را در ناکامی 

81
 همان - 

82
 ۳۱۰. همان ص - 

83
 ۲۲. ، ص۱۳۹۳ٌرواند آبراهامٌان، کودتا، انتشارات نگاه، - 
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"

"

جنبش ملی شدن نفت کم رنگ جلوه می دھد. از سوی دیگر فخرالدین عظیمی نقش 
جنگ سرد را عمده می بیند و بیان می کند " حتی اگر دولت مصدق از کودتای ۲۸ 

عزم قاطع  مرداد جان سالم بدر برده بود، با در نظر گرفتن شرایط جنگ سرد و 
آمریکا در برانداختن دولت مستقل و جسور مصدق، امکان ادامھ کار وی و  انگلیس و

84
 Richard) تحقق بخشیدن بھ ھدف ھایش ناچیز بود." و سرانجام ریچارد کاتم

Cottam) در کتاب " ناسیونالیسم در ایران " کوشیده است بدون اشاره بھ نقش 

سازمان سیا و ام آی ایکس در سازمان دھی کودتا، عوامل داخلی از جملھ اشتباھات 
مکی، تصمیمات   مصدق در رنجاندن اطرافیان با نفوذش ھم چون کاشانی، بقایی و 

دیکتاتور " مآبانھ اش ھمچون برگزاری رفراندوم برای تعطیلی مجلس ھفدھم و  
سرخوردگی طبقھ متوسط لیبرال و دمکرات از اقدامات رھبری جبھھ ملی و سرانجام 

85مخالفت ارتش با مصدق را از عوامل کودتا و سرنگونی وی اعالم کند. 

با وجودی که نمی توان با لاطعٌت بٌان کرد که سھم کدام ٌک از عوامل داخلی ٌا 

خارجی در شکست اٌن جنبش نمش تعٌٌن کننده ای اٌفا نموده است اما کم رنگ کردن و 

ٌا نادٌده گرفتن هرکدام می تواند تصوٌر والع گراٌانه از تحوالت دهه بٌست و سی 

کشور را خدشه دار سازد و واکاوی عوامل روی کار آمدن حکومت دٌنی در دهه پنجاه 

. را به بٌراه کشاند

به باور نگارنده جنبش ملی شدن صنعت نفت در سالھای بٌست و اواٌل سی با توجه به 

در واکاوی هر سه عامل به نمش اسالم سٌاسی . سه عامل زٌر با ناکامی روبرو گردٌد

. نٌز پرداخته خواهد شد

 که مٌان رضا شاه و شرکت ۱۳۱۲سھم اٌران در لرارداد نفتی : بن بست مذاکرات- 

نفت انگلٌس بسته شده بود بسٌار ناچٌز و در مماٌسه با لرارد داد شرکت آرامکو و 

با تصوٌب الٌحه ملی . ناعادالنه و ؼٌر لابل پذٌرش بود (۵۰-۵۰)عربستان سعودی 

  با تالش مصدق و اللٌت ملی گرای مجلس ۱۳۲۹شدن نفت در مجلس در اسفند سال 

صورت گرفت روابط دولت انگلٌس و نٌروهای ملی گرا که از پشتٌبانی گسترده  

به باور آبراهامٌان اختالؾ عمده و . داخلی برخودار بود به مرحله روٌاروٌی رسٌد

اکتشاؾ، " کنترل " بنٌانی دولت اٌران برهبری دکتر مصدق و دولت انگلٌس بر سر 

استخراج، فروش و لٌمت گذاری نفت بود و برخالؾ آنچه برخی می گمارند افزاٌش 

علت اٌن امر را باٌد در . سھم اٌران از درآمدهای نفتی نمش حاشٌه ای اٌفا می نمود

84
- Fakhreddin Azimi, The Quest for Democracy in Iran, (Harvard University Press,

Cambridge, 2008), p. 147 
85

- Richard Cottam, Nationalism in Iran, ( University of Pittsburgh Press, 1979), p.
280-285.
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باورھای دکتر مصدق و حامیانش در جبھھ ملی جستجو کرد. وی بھ استقالل ایران بیش 
 (Grady) از ھر چیز اھمیت می داد. در سال ۱۳۳۰ زمانی کھ سفیر آمریکا گریدی

بوی توصیھ کرد کھ برای خالصی از تحریم نفت ایران و از سرگیری درآمد ھای نفتی 
کشور با انگلیس سازش کند پاسخ داد: " برای ما استقالل ارزش بیشتری از اقتصاد 

 به باور مصدق حاکمٌت ملی اٌرانٌان تنھا زمانی برآورده می شد که دولت 86".دارد 

به باور رهبر جبھه ملی . اٌران بر کلٌه مراحل تولٌد، توزٌع و فروش نفت حاکم گردد

اٌن امر برای خاتمه دادن به دخالت های دولت انگلٌس در امور داخلی اٌران از اهمٌت 

در برابر دولت انگلٌس که دوران افول التصادٌش آؼاز شده بود . بنٌانی برخوردار بود 

کنترل بر منابع نفتی اٌران را برای ادامه روابط استعمارٌش در سراسر جھان حٌاتی 

 .می سنجٌد

 پافشاری دوطرؾ بر مواضع شان مذاکرات را به بن بست کشاند، مٌانجٌگری بانک 

و تالش دولت . جھانی از سوی مصدق رد شد چرا که آنرا به سود انگلٌس می سنجٌد

شوربختانه دولت مصدق . ترومن در کاهش اختالفات مٌان دو دولت بی نتٌجه ماند

بدون در نظر گرفتن توازن لوا از رسٌدن به ٌک مصالحه خودداری نمود و زمٌنه را 

البته باٌد افزود که متحدٌن اسالم گرای . برای پٌروزی نٌروهای مخالؾ آماده ساخت

بازداری مصدق  از حل مسئله نفت اٌفا  جبھه برهبری آٌت هللا کاشانی نمش مھمی در

برای نمونه زمانی که مصدق پس از پٌروزی در شورای امنٌت  برای گرفتن . نمودند

کمک های مالی در واشٌنگتن بسر می برد کاشانی و لنات آبادی نگران شدند که 

کند ازٌنروی با دادن هرگونه ؼرامت به دولت "  سازش "مصدق بر سر منافع اٌران 

 تکنٌسٌن های انگلٌسی هآنھا افزودند که حتی بکارگٌری دوبار. انگلٌس مخالفت کردند

در صنعت نفت را نٌز بر نمی تابند 

با پٌروزی محافظه کاران در انگلٌس و جمھوری خواهان در آمرٌکا راهبرد اٌن دو 

دولت امپرٌالٌستی در ارتباط با ملی کردن َصعت نفت در اٌران کامال بھم نزدٌک شد و 

 ۱۳۳۱ناکامی دولت لوام در تٌرماه . برکناری مصدق در دستور کار لرار گرفت

آخرٌن امٌد دولت انگلٌس و آمرٌکا برای بستن لرارداد نفت با اٌران را به ٌآس مبدل 

 تٌر دولت مصدق با پشتٌبانی گسترده تری به لدرت بازگشت و مولعٌت ۳۰در . ساخت

 طرح برکناری دولت ۱۳۳۲از اٌن تارٌخ تا خرداد . اش در برابر دربار استوار تر شد

 ۲۸مصدق و استمرار دولتی همسو در اٌران از راه های خشونت آمٌز تکمٌل و در 

. مرداد به ثمر رسٌد که پرداختن به جزئٌات آن از موضوع اٌن نوشته خارج است

86
- Wolfgang Kurt Kressin, Prime minister Mossadegh and Ayatullah Kashani from

unity to enmity, ( The University  of Texas at Austin, May 1991), p. 40 
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در بخشی از سال ھای پس از جنگ دوم جھانی -  جنگ سرد: جنگ سرد راھبرد غالب 
است کھ اتحاد شوروی و ایاالت متحده بعنوان دو ابرقدرت را در اشکال گوناگون بھ 

رویارویی و رقابت کشاند. در این رقابت کشور شوراھا گسترش نظام ھای کمونیستی و 
طرفدار بلوک شرق و دیگری بازدارندگی رقیب و حفظ منافع سرمایھ داری جھانی را 

با طرح دکترین ترومن بھ عنوان  دنبال می نمود. جنگ سرد  در سال  ۱۹۴۷
سیاست خارجی آمریکا آغاز گردید کھ پیشنھاد کمک بھ کشورھای آسیب پذیر در برابر 
شوروی و جنبش ھای کمونیستی را مطرح می ساخت. دکترین ترومن بھ بنیان سیاست 

خارجی آمریکا تبدیل و در سال ۱۹۴۸ بھ تشکیل سازمان دفاعی ناتو منجر شد. با 
اجرای دکترین ترومن راھبرد کمک آمریکا بھ کشورھای کمونیست ستیز متداول گردید 

بدون اینکھ رویکردھای دمکراسی ستیزانھ این دولت ھا مورد سنجش قرار گیرد. 

با سرپیچی استالین از خروج بھ موقع نیروھای نظامی اش از ایران، تشکیل دولت ھای 
محلی در آذربایجان و کردستان با حمایت دولت شوروی، پافشاری بر بربستن قرارداد 

استخراج نفت شمال و مھمتر از ھمھ دنبالھ روی حزب توده ایران از راھبردھای دولت 
شوروی، آمریکا ستیزی افراطی این حزب بھ عنوان سازمان یافتھ ترین تشکل سیاسی و 
سرانجام کشمکش دولت مصدق و بریتانیا بر سر قرارداد تازه نفتی، ایران را بھ یکی از 

کانون ھای جنگ سرد تبدیل کرد.  

در سال ھای ۲۰ دولتمردان آمریکایی ایران را با داشتن منابع بزرگ نفتی در معرض 
تجاوز شوروی می سنجیدند. دولت مصدق راھبرد بی طرفی پیشھ کرده بود کھ بھ باور 
سیاستمداران جنگ سرد زده آمریکا در دنیای پر اشوب آنروز خطراتی در بر داشت. 
مصدق در بھترین حالت نمی توانست بھ عنوان خاک ریزی در برابر تھاجم احتمالی 

شوروی نقش ایفا کند. 

در اندیشھ این دستھ از دولتمردان آمریکایی بویژه برادران داالس جھان بھ دو قطب 
راه سومی وجود نداشت. بھ باور این  کمونیسم وجھان آزاد تقسیم شده بود و 

سیاستمداران مطلق گرا و جزم اندیش دولت ھای ملی گرا ھمچون مصدق و یا نھرو در 
ھند و ناصر در مصر در برابر کمونیست ھا آسیب پذیر بودند و روزی قدرت را بھ 

آنان واگذار می کردند. 

با  البتھ مصدق نیز می کوشید با کارت حزب توده  آمریکایی ھا را بھراس اندازد و 
کند. اما این تاکتیک  میدان دادن بھ این حزب کمک ھای بیشتری از آمریکا دریافت 

نتیجھ معکوس داشت و آب بھ آسیاب دربار و مخالفانش می ریخت کھ دولت مصدق را 
ھمدست کمونیست ھا معرفی می کردند. دولت انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس 

نیز از ھیچ فرصتی برای ترساندن آمریکا از خطر حزب توده و کمونیست ھا در ایران 
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با رواج پارانوٌای مک کارتی در آمرٌکا که در پشت هر چٌز توطئه . کوتاهی نمی کرد

کمونٌستی را می دٌد موضع برادران دالس نٌز تموٌت شد و روٌکرد براندازی علٌه 

مصدق به راهبرد ؼالب اٌن کشور تبدٌل گردٌد و گروه کوچکی که در وزارت خارجه 

امرٌکا طرفدار کمک مصدق برای روٌاروٌی با نفوذ کمونٌسم بود کامال به حاشٌه رانده 

87.شد

 کمونٌسم ستٌزانه روحانٌت و بوٌژه اسالم سٌاسی اٌن نٌرو را یدر اٌن مٌان گراٌش ها

سفارت آمرٌکا در اٌران که از کمونٌست ستٌزی .  به متحد بالموه امپرٌالٌسم تبدٌل کرد

روحانٌت با خبر بود تماس هاٌی را با روحانٌون درباری و مخالؾ مصدق برلرار 

ساخت که به ؼلط نگران بودند با تضعٌؾ مصدق حزب توده به تنھا بدٌل دولت تبدٌل 

اٌن .  آٌت هللا کاشانی با توجه به جاٌگاهش لممه چربی برای سفارت بود88.خواهد شد

. روحانی برای تشکٌل دولت اسالمی برهبری خود و هوادارانش روز شماری می کرد

ٌک بار از مصدق خواست که دولتی بر پاٌه شرٌعت تشکٌل دهد و از وی شنٌد تا حل 

 پس از جداٌی از مصدق و مخالفت آشکارش با وی به 89. بحران نفت شکٌبا باشد

 در حلمه عالء وزٌر 90 آمرٌکا ستٌزانه اشیدربار نزدٌک تر شد و با وجود گراٌش ها

دربار شامل زاهدی، بھبھانی و نماٌندگان مخالؾ مصدق وارد گردٌد که در تدارک 

البته در آخرٌن اسنادی که سازمان سٌا . کودتا با سٌا و ای ام اٌکس همکاری می کردند

 مرداد انتشار داده است، برخالؾ همکاری آشکار اٌت هللا ۲۸در باره کودتای 

92.، به نمش مستمٌم آٌت هللا کاشانی در کودتا اشاره ای نشده است91بھبھانی

 ۲۸ پس از 93. مرداد واکنشی نشان ندادند۲۵کاشانی و روحانٌت لم درباره کودتای 

آٌت هللا بروجردی پس از بازگشت . مرداد نٌز حماٌتشان را از شاه آشکارا بٌان داشتند

کاشانی نٌز دو هفته پس از کودتا . 94شاه به اٌران با محبت به وی خٌر ممدم گفت

95.خواستار مرگ مصدق شد

87
 عباس میالنی، ص. ۱۶۸  -

88
- Wolfgang Kurt Kressin, p. 104

89
- Ibid, p. 58

90
- Ibid, p. 107, 108

91
نمش بھبھانی به رواٌت اسناد آمرٌکا، بی بی سی فارسی، :  مرداد۲۸کامبٌز فتاحی، کودتای  - 

 http://www.bbc.com/persian/iran-features-40662795
92

 نمش کاشانی به رواٌت اسباد آمرٌکا، بی بی سی فارسی:  مرداد۲۸کامبٌز فتاحی، کودتای  - 

http://www.bbc.com/persian/iran-features-40662792 
93

 ۳۱۷. کاتوزٌان ص - 
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 همان- 
95

 همان- 
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عبده خداٌی عضو فدائٌان اسالم که در ترور نافرجام دکتر حسٌن فاطمی دست داشت 

در مصاحبه اش با کارگزاران پٌوند اسالم سٌاسی با دربار، سٌا و ام آی اٌکس را در 

دكتر مصدق دست توده ای و كمونٌست ها را : " برکناری مصدق چنٌن توجٌه می کند

باز گذاشته و آنھا به همراه جبھه ملی در روزنامه های خود به ممدسات دٌنی توهٌن 

 وی در 96."می كنند و به همٌن علت مٌان مصدق و شاه باٌد از ٌن طرؾ حماٌت كرد

اگر در : " باره انگٌزه آٌت هللا کاشانی در حماٌت از شاه و سرنگونی مصدق می گوٌد

97. "آن دوران آٌت اللـه كاشانی نبود، اٌران امروز گرجستان بود

همانطور که پٌش ازٌن اشاره شد، هرچند : شکاؾ در جبھه ملی و نمش اسالم سٌاسی- 

جبھه ملی با اتحاد مٌان ناسٌونالٌسم شٌعه و ناسٌونالٌسم لٌبرال توانست با رهبری 

مصدق الشار و طبمات شھری را علٌه شرکت نفت اٌران و انگلٌس بسٌج و تا اجرای 

طرح ملی کردن نفت متحد سازد اما اٌن اتحاد ناپاٌدار سرانجام به جداٌی برخی از 

رهبران جبھه و دشمنی آشکارشان با مصدق انجامٌد که در کامٌابی کودتا نمش مھمی 

پٌش از هرچٌز اتحاد اٌن دو ناسٌونالٌسم عمدتا حول محور مخالفت با دولت . اٌفا نمود

انگلٌس و بٌرون راندنش از سپھر سٌاسی اٌران شکل گرفته  بود بدون آنکه در اجرای 

کنشگران . برنامه های التصادی، اجتماعی و سٌاسی داخلی توافك و همدلی موجود باشد

ناسٌونالٌست شٌعه اجرای شرٌعت و سکوالر زداٌی از سپھر عمومی کشور و اتحاد 

در برابر ناسٌونالٌست های  لٌبرال اجرای . کشورهای اسالمی را پی می گرفتند

اصالحات دمکراتٌک داخلی، کاهش اختٌارات خود کامه دربار و محدود کردن دخالت 

اٌن ناهمگونی در خواسته ها نمی . های روحانٌت را در دستور کار لرار می دادند

 .توانست همکاری پاٌداری را برای مدت طوالنی در درون جبھه امکان پذٌر سازد

دولت مصدق چه در مذاکرات نفتی و چه در اجرای اصالحات داخلی با مخالفت های 

فدائٌان اسالم در ازاء پشتٌبانی شان از طرح ملی شدن نفت . اسالم گراٌان روبرو بود

خواستار اجرای شرٌعت بودند و سرپٌچی از اٌن خواسته را با تھدٌد و اعمال خشونت 

اما آٌت هللا کاشانی که در عمل رهبری  اسالم سٌاسی را در دست . پاسخ می دادند

داشت با مصلحت گراٌی و مولعٌت شناسی بٌشتری اجرای لوانٌن دٌنی را پی می 

گرفت و حتی در جرٌان ملی کردن نفت در برابر فشار فدائٌان برای اجرای شرٌعت 

سرانجام اٌن روحانی نٌز به سدی در برابر الدامات مصدق .  اٌستادگی نشان می داد

 تٌر که به رٌاست مجلس برگزٌده شد خود را شرٌک ۳۰پس از روٌداد . تبدٌل شد

پٌش از هر چٌز به . دولت مٌسنجٌد و دخالت در امور آنرا حك خود می دانست

96
فاطمی، کار گزاران،  حسٌن دکتر شھٌد ضارب با ٌزدان  پناه، گفتگو دمحمرضا - 

http://www.iranamerica.com/forum/showthread.php?t=1237 
97

 همان- 
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مذاکرات مصدق با آمریکا برای یافتن راه حلی در مذاکرات نفت بدبین بود و با مخالفت 
ھایش این مذاکرات را با ناکامی روبرو می ساخت. بطوری کھ دکتر مصدق کاشانی

را در شکست مذاکراتی کھ برای تعیین غرامت ( حدود ۸۰۰ میلیون بمدت 
 در مورد انتصاب وزیران ۲۰98 سال) بھ انگلیس در جریان بود متھم می کرد.

و مدٌران و اصالحاتی که به تضعٌؾ التصادی روحانٌت نٌز می انجامٌد واکنش نشان 

به رواٌتی تا آخر . می داد و با توصٌه هاٌش در بسٌاری از امور دولت دخالت می کرد

، هزارو پانصد توصٌه از کاشانی و پسرانش به وزارتخانه ها فرستاده ۱۳۳۱آذر ماه 

من سرماٌه مملکت : وی که شخص جاه طلبی بود در باره خود گفته بود. شده بود

 .فمط رهبر مسلمٌن اٌران نٌستم، مرا همه مسلمانان جھان به رهبری لبول دارند. هستم

دخالت های آٌت هللا کاشانی در امور دولت بارها کشمکش و درگٌری لفظی بٌن او 

وی سرانجام در کنار آٌت هللا بھبھانی به دربار پٌوست و . مصدق را برمی انگٌخت

از سوی دٌگر در شش ماهه پاٌانی . بطور ؼٌر مستمٌم در کنار کودتاچٌان لرار گرفت

نخست وزٌری مصدق، دشمنی فداٌٌان اسالم به حدی با دولت مصدق افزاٌش ٌافت که 

دستگاه های مخفی جاسوسی آمرٌکا و انگلٌس را برآن داشت که برای سرنگونی 

99.مصدق بر ٌاری فداٌٌان اسالم حساب باز کنند

 بزرگی در امور داخلی مرتکب شد که دستاوٌز در برابر دکتر مصدق نٌز اشتباهات

از مٌان آنان می توان به مظفر بماٌی، مکی و حائری زاده . بٌشتری بدست دشمنانش داد

پافشاری در تمدٌد اختٌارات وٌژه شش ماهه اش و تصوٌب آن، برگزاری . اشاره کرد

رفراندوم برای تعطٌلی مجلس از جمله الداماتی بود که با واکنش تند مخالفان داخلی و 

اٌن اشتباهات در نھاٌت بسود . مصدق به دٌکتاتوری متھم شد. خارجی اش روبرو شد

حتی نزدٌکترٌن ٌاران مصدق از جمله صدٌمی و خلٌل . دربار و کودتاچٌان انجامٌد

ملکی نٌز با اجرای رفراندوم مخالفت کردند و مصدق زٌر بار نرفت زٌرا به رواٌتی 

اٌن درحالی بود که مجلس . می خواست پشتٌبانی مردمی اش را به رخ مخالفٌن کشد

خود به خود و در پی استعفای طرفداران مصدق از اکثرٌت افتاده بود و نٌازی به 

صندوق رای . نحوه انجام رفراندوم نٌز کامال ؼٌر دمکراتٌک بود.  رفراندوم نبود

مخالفٌن تعطٌلی مجلس از موافمان آن جدا شده بود و هرکدام در محل جداگانه ای از 

که البته دولت در آن دستی )شھر لرار داشت و در مواردی مخالفان مرعوب  می شدند 

کاشانی رفراندوم را تحرٌم کرد و گفت  شرکت در رفراندوم خانه برانداز . 100(نداشت

98
- Wolfgang Kurt Kressin, p. 104

99
- Fakhreddin Azimi, The Quest for Democracy in Iran, (Harvard University Press,

Cambridge, 2008), p. 143 
100

 ۳۴۲. هماٌون کاتوزٌان، مصدق و نبرد لدرت، ص- 
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که با نمشه اجانب طرح  رٌزی شده، مبؽوض حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجه 

  .و حرام است

دولت مصدق در زمٌنه های امنٌتی، روٌاروٌی با توطئه گران دربار و نظامٌان و 

نظامٌانی که پس از تصفٌه ارتش . عوامل انگلٌس نٌز از لاطعٌت الزم برخوردار نبود

اخراج شدند به رهبری زاهدی در باشگاهی بدور از نگاه دولتٌان و ماموران شھربانی 

 خنثی سازی 101.گرد هم می آمدند و طرح براندازی مصدق را بررسی می کردند

 مرداد تنھا به ٌاری خبرچٌنان شاخه نظامی حزب توده امکان پذٌر گردٌد و ۲۵کودتای 

سفارت آمرٌکا . مصدق توطئه گران را تنبٌه نکرد. دولت از آ ن اطالعی نداشت

. تشخٌص داد که مصدق معرفی خاطٌان به مردم را برای تنبٌه آنان کافی می دانست

البته پس از مدتی لانون امنٌتی تازه ای را به اجرا گذارد که برپاٌه آن خاطٌان و توطئه 

102.گران دستگٌر می شدند که با مخالفت کاشانی و طرفدارانش در مجلس روبرو شد

 مرداد نٌز از راه رئٌس دفتر زاهدی که از اعضای ۲۸برواٌتی مصدق از کودتای 

103.حزب توده بود آگاه شده بود

انگلٌس و آمرٌکا نٌز در دربار و بسٌاری از نھادها طرفدارانی را خرٌداری کرده 

با وجود تعطٌلی سفارت انگلٌس در اٌران شبکه هواداران اٌن کشور در ارتش . بودند

 و سازماندست کم ٌک سوم نماٌندگان مجلس هفدهم از اِم آی اٌکس . فعال مانده بود

 آٌت هللا بھبھانی برای تدارک کودتا هفته ای ٌازده هزار 104.سٌا پول درٌافت می کردند

درٌافت می کرد که از جمله مٌان فداٌٌان اسالم برخی از  (دالرهای بھبھانی)دالر 

 لوطی ها و چالوکشان 105.روزنامه ها، حزب زحمتکشان و وعاظ تمسٌم می شد

 مرداد به خٌابان ها رٌختند و جای خالی هواداران حزب ۲۸کاشانی با اٌن پول ها در 

.  توده و جبھه ملی را به سود شاه و زاهدی پر کردند

 استخراج و فروش نفت ،با پٌروزی کودتا ناسٌونالٌسم اٌرانی در بدست گرفتن کنترل

 اٌران آخرٌن کشور صادر کننده نفت بود که به اٌن ۱۳۵۸در سال . کشور ناکام ماند

 استمرار دٌکتاتوری پھلوی، سرکوب نٌروهای لٌبرال 106.هدؾ ملی دست ٌافت

 ۲۸از دٌگر پی آمدهای کودتای بنٌادگرا دمکرات و سکوالر و برآمدن اسالم سٌاسی 

اٌکاش پی آمدهای همکاری با اسالم . مرداد بود که تارٌخ معاصر اٌران را رلم زد

101
- Wolfgang Kurt Kressin, p. 83

102
- Ibid, P. 84-85

103
 ۱۳۹۰ بھمن ۱۰توده، بی بی سی فارسی،  حزب اسطوره روزبه؛ خسروعباس مٌالنی،  - 

104
 ۲۲۴. آبراهامٌان، کودتا، ص - 

105
 ۲۳۵. همان ص - 

106
 ۲۷۶. همان ص- 
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سٌاسی در جنبش ملی، سرسختی در مذاکرات نفتی و خودداری از تعامل مصلحت 

گراٌانه با جھان خارج مورد سنجش جدی تر و والع بٌنانه تر رهبران ناسٌونالٌسم 

 .لٌبرال و دمکرات به رهبری دکتر مصدق لرار می گرفت
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 فصل دهم

پیروزی اسالم سیاسی بر مدرن سازی اقتدارگرایانه

ژنرال زاهدی تنھا کسی بود که . دولت کودتا با سرکوبی سخت لدرت را تصاحب کرد

 مناسب تشخٌص  فردی سٌا و ام آی سٌکس برای سرنگونی مصدق سازماناز سوی

  و حزب تودهپٌروزی وی به سرعت با سرکوب نٌروهای طرفدار مصدق. داده شد

. ارتش شھرها را در اختٌار گرفت و هرگونه مماومت را در هم شکست. آؼاز شد

برپاهه برخی برآوردها در مدت کمتر از دوماه شمار زندانٌان سٌاسی در اٌران به 

اؼلب اٌن زندانٌان را هواداران مصدق و حزب توده تشکٌل می .  نفر رسٌد۱۳۰۰۰

. بسٌاری از ارتشٌان عضو حزب توده محاکمه و برخی از آنان اعدام شدند. دادند

وی در . محاکمه شد" خٌانت " مصدق در اختٌار دادگاه نظامی لرار گرفت و بجرم 

جلسات دادگاه از اهداؾ نخست وزٌری اش دفاع نمود و از کودتا مشروعٌت زداٌی 

اٌن محاکمه برخالؾ انتظار نظامٌان و شخص شاه بر محبوبٌت دکتر مصدق . کرد

 خانگی تا پاٌان عمر محکوم گردٌد و در بستر تبعٌدمصدق به سه سال زندان و . افزود

. آخرٌن وزٌر خارجه وی، دکتر فاطمی، اعدام شد.  درگذشت۱۳۴۵بٌماری در سال 

آٌت هللا کاشانی از رهبران اسالم سٌاسی سه هفته پس از کودتا در مصاحبه با روزنامه 

طبك شرع شرٌؾ " نگار مصری اخبار الٌوم مصدق را خٌانت کار دانست و افزود 

 1"اسالمی مجازات کسی که در فرماندهی و نماٌندگی کشورش خٌانت کند مرگ است 

نداشت و وی پس اعدام چھار تن براٌش آٌندی  البته پشتٌبانی کاشانی از شاه نتٌجه خوش

، بجرم دخالت در لتل رزم آرا بازجوٌی و ۱۳۳۴ آبان ۲۸از اعضای فداٌٌان اسالم در 

1
 ۱۳۳۲کٌھان شھرٌور - 
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 پس از تماضای آٌت هللا بھبھانی و بروجردی و کشمکش در مجلس، وی، 2.تولٌؾ شد

 اسفند ماه همان سال ۲۳ از متھمان اٌن پرونده در تارٌخ یدکتر بماٌی و شماری دٌگر

زمانی که کاشانی در بستر . بمٌد التزام که از حوزه تھران خارج نشوند، آزاد شدند

 ۱۳۴۰کاشانی در اسفند سال . بٌماری بسر می برد شاه برای عٌادت به منزل وی رفت

3.درگذشت

، (Kirmit Roosevelt) شاه پس از بازگشت به کشور در ماللات با کرمت روزولت

از  (به گفته روزولت )سٌا و ٌکی از طراحان کودتا، تخت سلطنتش را سازمان مؤمور 

 و در پٌامی که برای آٌزنھاور از طرٌك سفٌر اٌن 4جمله مدٌون آمرٌکاٌی ها دانست

که به برکت دوستی " نامٌد " معجزه "  مرداد را ۲۸کشور در اٌران فرستاد، کودتای 

 کمک های 5. "دولت های ؼربی، مٌھن پرستی مردم اٌران و خواست خداوند مٌسر شد

کودتا  تنھا در سه ماهه اول دوران پسا. مالی آمرٌکا به دولت زاهدی بالفاصله آؼاز شد

 مٌلٌون دالر در اختٌار اٌن دولت لرار گرفت که معادل نصؾ کل هزٌنه های دولت ۷۳

  حتی دولت شوروی نٌز پول و طالٌی را که به اٌران 6. بود۱۳۳۱مصدق در سال 

بدهکار بود و در پرداخت آن به دولت مصدق بھانه تراشی می کرد به دولت زاهدی 

شاه پٌش از هرچٌز به بحران ملی شدن نفت و مشارکت اٌران در جنگ . پرداخت نمود

طنز تارٌخ در . سنجٌده می شدسرد توجه کافی نمود که از عوامل مھم سموط مصدق 

 پٌروزی اسالم سٌاسی رادٌکال دراٌنجاست که همٌن دوعامل در کنار استبداد سلطنتی 

. نمش مھمی اٌفا نمود

دولت زاهدی و شخص شاه که به اهمٌت سرٌع حل : نفت و بحران التصادی رژٌم شاه -

بحران نفت آگاهی داشتند در اولٌن گام و پس از مشورت با دولت آمرٌکا روابط 

دٌپلماٌتک با دولت برٌتانٌا را از سر گرفتند که البته با مخالفت و تظاهرات سازمان 
یافتھ از سوی نھضت مقاومت ملی روبرو شد. شاه طی یادداشتی بھ اطالع نماینده 7

سیاسی انگلیس دنیس رایت (Dennis wright) در ایران رساند کھ اصول پیشنھادی 
انگلٌس را خواهد پذٌرفت اما شرط می کرد هر توافمی نباٌد سبب آبرو رٌزی دولت 

 هرچند شاه تالش کرد در مذاکرات نفتی، دولت زاهدی را دور زند و به 8.اٌران شود

2
 همان - 

3
 همان - 

4
 ۲۴۱. عباس مٌالنی، ص  - 

5
 ۲۳۹. همان، ص - 

6
- Richard Cottam, Iran and the United States, A cold war case study,(University

Pittsburgh Press, 1988), p. 111 
7

 ۳۸۰. هماٌون کاتوزٌان، نبرد لدرت، ص - 
8

 ۲۴۳. عباس مٌالنی، نگاهی به شاه، ص- 
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جای سلطنت حکومت کند اما ظاهرا سھم شاه ونماٌندگان دولت اٌران در تعٌٌن رئوس 

 فاستر دالس ۱۳۳۲ اسفند ۵ در تارٌخ 9.کلی لرار داد کنسرسٌوم نفت ناچٌز بود

(Foster Sulles( )آمرٌکاوزٌر خارجه ولت )  از طرٌك تلگرافی به سفٌر امرٌکا از

مسئله نفت اٌران خبر " حل " امضای تفاهم نامه ای بٌن دولت آمرٌکا و انگلٌس برای 

در اٌن مکاتبه دولت آمرٌکا آمادگی اش را برای تشکٌل کنسرسٌومی شامل . می داد

 ۴۰با ) ، شرکت های نفتی آمرٌکاٌی ( درصد سھم۴۰با  )شرکت نفت اٌران و انگلٌس 

 ۲۰با ) و شرکت شل و شرکت های کوچکتر نفتی از جمله فرانسوی  (درصد دٌگر

لرار داد کنسرسٌوم همانطور که طراحی شده بود . اعالم نمود (درصد سھم بالی مانده

 آنرا توشٌح ۱۳۳۳ آبان  دومبه تصوٌب نماٌندگان دست چٌن شده مجلس رسٌد و شاه در

گرچه انگلٌس با اٌن لرارداد تسلط کاملش بر صنعت نفت اٌران را در اثر . کرد

مشارکت با شرکتھای آمرٌکاٌی و فرانسوی از دست داد اما موفك شد ؼرامت گرافی 

 اصناؾ بازار علٌه لرارداد ۱۳۳۳ در سال 10. مٌلٌارد دالر درٌافت کند۱/۵حدود 

11.کنسرسٌوم اعتصاب کردند که سبب ورود نٌرهای نظامی به بازار شد

در لرارداد کنسرسٌوم، برخالؾ لانون ملی شدن صنعت نفت، اکتشاؾ، استخراج و 

فروش نفت مجددا در دست شرکت های خارجی بالی می ماند و دولت اٌران بر پاٌه 

شراٌط اٌن لراداد از شراٌطی که . پنجاه حك االمتٌاز درٌافت می کرد- اصل کلی پنجاه 

12. به مصدق پٌشنھاد کرده بود به مراتب بدتر بود۱۳۳۰لرد استوکس در مرداد 

پس از تصوٌب لرارداد شاٌعات در مجلس در باره آن باال گرفت که نشانگر بی 

برای نمونه گفته می شد که امٌنی، وزٌر . اعتمادی مردم نسبت به شاه و دولت وی بود

داراٌی و رئٌس هٌات نماٌندگی اٌران در مذاکرات چکی به مبلػ پنج مٌلٌون دالر به 

 شاه و امٌنی 13.عنوان رشوه درٌافت کرده است که البته اٌن اتھام بوسٌله پسرش رد شد

هر دو آگاه بودند که لرارداد امضاء شده مورد دلخواه نٌست و برای توجٌه امضای آن، 

گناه را به گردن شراٌط التصادی آشفته ای می انداختند که به باور آنان دکتر مصدق 

14.مسسب آن بود

با از سرگرفته شدن صادرات نفت اوضاع التصادی اٌران رو بھبود گذاشت و بر نمش 

 در ۳۴-۱۳۳۳اگر در سال . درآمدهای نفتی در التصاد و سٌاست کشور بسرعت افزود

9
  ھمان،۲۴۵ -

10

 Fakhreddin Azimi, The Quest for Democracy in Iran, (Harvard University Press, 
Cambridge, 2008), 147 

11
  ۵۱۸. آبراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ص - 

12
 ۳۸۷. هماٌون کاتوزٌان، مصدق و نبرد لدرت، ص - 

13
 ۲۴۵-۴۶. عباس مٌالنی، ص - 

14
  .همان- 
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آمد نفتی ایران ۴.۳۴ میلیون دالر بود و تنھا ۱۵ درصد از درآمدھای ارزی کشور را 
تأمین می کرد این مبلغ در سال ۱۳۵۴-۵۵ بھ ۲۰ میلیارد دالر رسید کھ۷۲   درصد 

درآمدھای ارزی کشور و۶۰  درصد درآمد دولت را تأمین می نمود. بخشی از این 
درآمد بخاطر افزایش تولید و بخش مھم دیگر آن بواسطھ جنگ اعراب و اسرائیل و 
چھار برابر شدن قیمت نفت در جھان بود کھ کلیھ اعضای اوپک از آن بھره مند می 

 که تبعات 16نفتی تبدٌل می شد/  بدٌن ترتٌب اٌران به رواٌتی به دولتی رانتی15.شدند

. سٌاسی مھمی را در پی داشت

اولٌن وٌژگی دولتی های رانتی در اٌن است که اٌن دولت ها از حماٌت مردم بی نٌازند 

اٌن .  نٌستند و ٌا کمتر وابسته اندچرا که برای بماء خوٌش به مالٌات شھروندان وابسته

بی نٌازی سبب می شود که دولت های رانتی از پاسخگوٌی به شھروندان بپرهٌزند و 

کمبود مالٌات به معنی " اٌن نظرٌه به تز . ساختاری التدارگرا و استبدادی بھم زنند

نٌز گفته " نفرٌن نفت "  به اٌن وٌژگی نفت 17.نٌز شھرت ٌافته است" کمبود دمکراسی 

 بی تردٌد درآمدهای بی کران نفتی در کنار وٌژگی های سنتی استبداد سلطنتی 18.اند

 در خودکامگی سلطنت دمحم رضا شاه مإثر بود و در تحوالت سٌاسی کشور ،دراٌران

نمش مھمی اٌفا نمود 

در اٌن . درآمدهای نفتی بر آراٌش طبمات اجتماعی نٌز تآثٌر مھمی برجای گذاشت

بازار، . مورد می توان به رشد طبمه متوسط سنتی اشاره کرد که شامل بازارٌان می شد

نٌمی از تولٌدات دستی، دوسوم بازرگانی خرده فروشی و " برؼم نوسازی التصادی، 

همچنٌن اداره اصناؾ تجاری و . سه چھارم بخش عمده فروشی را در اختٌار داشت

پٌشه ها و همچنٌن هزاران مسجد، هٌئت های مذهبی، حسٌنه ها و دسته های مذهبی را 

مدهای نفتی فرصتی برای آرونك در"  به باور آبراهامٌان 19."برای خود حفظ کرده بود

طبمه متوسط سنتی فراهم کرد تا از طرٌك آن منابع مالی مراکز دٌنی را تآمٌن و 

15
 ۲۲۶. ٌرواند ابراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن، ص  -

16
همان  - 

17
- Camilla Sandbakken, The limits to democracy posed by oil rentier states: The

cases of Algeria, Nigeria and Libya, 09 Aug. 2006, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510340500378464?journalCod
e=fdem20 

18
 ۵۴۷. عباس مٌالنی، نگاهی به شاه، ص - 

19
 ۲۴۹. ٌرواند آبراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن ص- 
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 20."دبٌرستان های خصوصی تآسٌس کند که در آن بر اهمٌت اسالم تؤکٌد می شد

. بنابرٌن التصاد نفتی زٌرساخت های الزم برای رشد اسالم سٌاسی را تموٌت می کرد

 عمدتا در شھرها بوٌژه کالن شھرهای کشور و برای گسترش اعتبارات نفتی همچنٌن

صنعت و خدمات و زٌر ساخت های شھری و به زٌان اعتبارات روستاٌی هزٌنه می 

( ۴۶-۱۳۴۱)شد به طوری که اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی که در برنامه سوم 

 درصد ۱۶به  (۵۱-۱۳۴۷) درصد کل اعتبارات عمرانی بود، در برنامه چھارم ۲۲/۵

 اٌن امر شکاؾ مٌان شھر و روستا از جمله از منظر خدماتی را افزاٌش می 21.رسٌد

،  استان مازندران که ٌکی از پردرآمدترٌن مناطك ۱۳۵۵برای نمونه در سال . داد

 درصد فالد ۹۶ درصد روستاهاٌش بدون آب لوله کشی، ۹۰کشاورزی بشمار می آمد، 

 شکاؾ خدماتی در 22. درصد بدون برق بودند۸۴ درصد فالد حمام و ۵۲درمانگاه، 

کنار شکاؾ درآمد سرانه سبب مھاجرت جمعٌت حاشٌه نشٌن در دورو بر کالن شھر 

 جمعٌت شھر تھران ۱۳۵۵ تا ۱۳۳۵از سال ها بوٌژه پاٌتخت بود به طوری که  

. بخش مھمی از اٌن جمعٌت در حاشٌه شھر تھران سکونت ٌافت.  برابر شد۳حدودا 

 برابر و حسن ۱۰۵ تمرٌبا  ۱۳۵۵ تا ۱۳۳۵برای نمونه جمعٌت لاسم آباد از سال 

. برابر شد۵۶آباد لممانی 
23

که " اسکان ؼٌر رسمی "  به باور کامبٌز مصطفی پور 

مھاجران روستاٌی و شھرهای کوچکتر به کالن شھرها را شامل می گردد، پنج 

. تشکٌل می داد۱۳۵۵درصد جمعٌت شھری کشور را در سال 
24

 اٌن جمعٌت 

بزرگ حاشٌه نشٌن روستاٌی تبار که در آلونک ها و شراٌط التصادی، بھداشتی و 

اجتماعی اسؾ باری زندگی می کرد با جامعه مٌزبان بی نھاٌت بٌگانه بود و 

براحتی می توانست جذب نٌروهای مذهبی بوٌژه کنشگران اسالم سٌاسی گردد و 

آنتونی پارسنز .  به لشگر خٌابانی آٌت هللا خمٌنی به پٌوندد۵۷-۵۶سال های 

(Anthony Derrick Parsons ) سفٌر انگلٌس در اٌران نٌز که در سال های

خٌل عظٌم روستاٌٌان شھر نشٌن "  تحلٌلش را با شاه در مٌان گذاشت به ۵۰بحرانی 

پٌش کسوتان سنتی خود، ٌعنی " اشاره می کرد که رجعت آنان به " بی رٌشه 

20
 ۲۵۰همان  - 

21
، ۱۳۵۴داٌره امور اجتماعی سال  (گزارش منتشر نشده )نظری به مھاجرت های داخلی در اٌران  - 

 ۸۶. ص
22

 ، مرکز آمار اٌران۱۳۵۵فرهنگ آبادی های استان مازندران سال  - 
23

، مرکز ۱۳۳۵ و ۴۵ و ۵۵سرشماری عمومی نفوس و مسکن شھرستان تھران و کرج سال های  - 

 آمار اٌران
24

 ۱۳۹۳سالمت نٌوز، معضل حاشٌه نشٌنی؛ رٌشه ها، پٌمدها و راهکارها - 
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.را طبٌعی برمی شمرد" مراتب روحانٌون 
25

 حجارٌان نمش محله های جنوب شھر 

:تھران را در دوران انمالب چنٌن بٌان می کند

نازی آباد سابمه سازماندهی لوی دارد و پٌش از انمالب مرکزٌتی بود برای محله " 

هاٌی مانند جوادٌه، آبان، علی آباد، جوانمرد لصاب، خزانه، ٌاخچی آباد، ٌافت آباد، 

نازی آبادی ها با ارتباطات و لدرت سازماندهی که داشتند، در .... خانی آباد نو و 

راستای پٌروزی انمالب گام های بزرگی برداشتند و پس از پٌروزی نٌز ضمن 

به کمٌته ها سازمان دادند و در دوره جنگ شھدای زٌادی ... توزٌع ارزاق و نفت و 

."را تمدٌم انمالب کردند
26

 ابراهامٌان نٌز در باره کشته شدگان در جرٌان انمالب 

بٌشتر جوانانی که : " ..  حضور پررنگ حاشٌه نشٌنان را چنٌن شرح می دهد

جسورانه با نظامٌان مبارزه می کردند، بٌشتر شھداٌی که در جرٌان کشتارهای 

گسترده جان خود را از دست دادند و توده هاٌی که استوار و سرسخت راهپٌماٌی 

. "می کردند، اهل حلبی آبادها و محله های فمٌر نشٌن بودند
27

ستگی به درآمدهای نفتی در دو بحران التصادی دوران شاه دخٌل بود که به بوا

 مرداد ۲۸بحران اول در سال های سی و پس از کودتای . تحوالت مھمی منجر شد

آؼاز شد که در آمدهای نفتی برای بلند پروازی های التصادی شاه، تؤمٌن هزٌنه 

دولت به . های کمرشکن نظامی، فساد و بی کفاٌتی دستگاه حاکم کفاٌت نمی کرد

کمبود درآمد و بدی برداشت محصوالت در . گرفتن وام های خارجی روی آورد

 ۳۵سال های پاٌانی دهه سی هزٌنه های زندگی را نسبت به سال های پٌش از آن 

.درصد افزاٌش داد
28

 نٌاز به وام های بٌشتر و دسترسی به کمک های آمرٌکا شاه 

را واداشت تا به فشارهای دولت کندی مبنی بر استفاده از لٌبرال ها در دولت و 

اجرای اصالحات ارضی گردن نھد که می توانست سدی در برابر نفوذ کمونٌست 

.ها باشد
29

به شاه ، دولت امٌنی برای اجرای اصالحات ۱۳۴۰ بنابرٌن در سال 

اصالحات ارضی، نزدٌکی به جبھه ملی و تالش در کاهش اختٌارات . تحمٌل شد

. شاه از جمله الدامات وی بود که با پشتٌبانی آمرٌکا و مخالفت شدٌد شاه روبرو شد

.  در پی اختالؾ با شاه برسر بودجه استعفا داد۱۳۴۱وی سرانجام در سال 

چنانکه خواهٌم دٌد رابطه شاه و " انمالب شاه و مردم " اصالحات ارضی و سپس 

25
 ۴۶۹. صعباس مٌالنی، نگاهی به شاه،  - 

26
 ۱۳۹۶ مرداد ۵نامه حجارٌان به نازی آبادی ها، روزنامه شرق،  - 

27
 ۶۵۹. آبراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ص - 

28
 ۵۱۸. آبراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ص - 

29
 همان- 
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 بنٌادگراروحانٌت را با تحولی بنٌادی روبرو ساخت که در پی آن اسالم سٌاسی 

. سربرافراشت

بحران دوم در اواٌل سال های پنجاه با افزاٌش سرسام آور درآمدهای نفتی آؼاز شد 

 ۱۳۵۰اگر در سال . که نمش بسٌار مھمی در روٌدادهای سٌاسی کشور اٌفا کرد

 مٌلٌارد و در ۵ به ۱۳۵۳ مٌلٌار دالربود اٌن درآمد در سال ۱.۲درآمدهای نفتی 

30سال ۱۳۵۵ بھ۲۰  میلیارد دالر رسید.
 افزاٌش سرٌع لٌمت نفت امکان داد که شاه 

بخش مھمی از اٌن در . سٌاست های مدرن سازی التدارگراٌانه اش را شتاب بخشد

آمدها به التصاد تزرٌك شد و اٌن در حالی بود که امکانات التصادی و زٌرساختی 

کشور از امکان جذب این حجم عظیم مالی برخوردار نبود. در این سال ھا، بطور 
 ۱.۶نمونه واردات کشور بسٌار افزاٌش ٌافت بطورٌکه در طول ٌک سال از 

رٌخت و پاش های لوکس دربار، فربه .  مٌلٌارد دوالر رسٌد۵.۱۱مٌلٌارد دوالر به 

تر شدن هزار فامٌل، گسترش فساد، خرٌد تجھٌزات نظامی پٌچٌده و پر هزٌنه ، 

اما درعٌن . تورم و شکاؾ ژرؾ طبماتی از وٌژگی های برجسته اٌن سال هاست

 درصد بود در سال ۱۴، ۱۳۵۱حال رشد ساالنه تولٌد ناخالص ملی که در سال 

. درصد رسٌد۳۰ به ۱۳۵۲
31

رشد التصادی به گسترش زٌرساخت های شھری، افزاٌش نھادهای آموزشی و 

بھداشتی، شمار صناٌع کوچک و بزرگ و کشت و صنعت های متعددی منجر 

گردٌد اما نتوانست نارضاٌتی همگانی از ناهمگونی ساخت سٌاسی لرن نوزدهمی 

رژٌم شاه را با التصاد مدرن لرن بٌستمی اش کاهش دهد که برپاٌه سرکوب شدٌد 

ناراضٌان بوٌژه نٌروهای کمونست، معتدل، سکوالر دمکرات و مذهبٌون تندرو 

پٌروی و همگامی شاه با سٌاست های جنگ سرد آمرٌکا که با .  استوار بود

ناسیونالیسم دمکرات و شیعھ ی ایرانی در تضاد بود، شکاف اکثریت ملت و رژیم 
. را ژرفت تر کرد

هدؾ جنگ سرد تنھا به محدود کردن نفوذ اتحاد : جنگ سرد، رژٌم شاه و روحانٌت- 

شوروی در سطح جھان خالصه نمی شد بلکه ستٌز با دولت هاٌی را نٌز در بر می 

گرفت که سٌاست ها و منافع ؼرب بوٌژه هژمونی آمرٌکا را با چالش روبرو می 

اٌن دسته از کشورها از اٌده های ناسٌونالٌستی، هومانٌستی، سوسٌالٌستی و ٌا . ساختند

30
 ۵۲۵. آبراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ص - 

31
 همان- 
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 همزمان روحانٌت و گروه های اسالمی نٌز از رشد 32.سکوالرٌستی پٌروی می کردند

و گسترش اٌده های باال می هراسٌدند که می توانست به کم رنگ شدن نفوذ اسالم و 

اٌن همدلی و همراهی سبب شد که آمرٌکا دهه . گسترش تجدد در کشورهاٌشان بٌانجامد

ها برای پٌکار علٌه ناسٌونالٌسم عرب، اٌرانی، هندی و ترکی متحدانی را در مٌان 

بھمٌن علت فداٌٌان اسالم، آٌت هللا کاشانی و شمار شاٌان . اسالم گراٌان دست پا کند

انگلٌسی، ) توجھی از روحانٌون سنتی از جمله آٌت هللا بھبھانی فعاالنه در کودتای

 مرداد شرکت کردند و ٌا از سرنگونی مصدق و بازگشت ۲۸  (امرٌکاٌی و درباری

آٌت هللا خمٌنی نٌز الرار کرد که از ابتدا مصدق را کافر . شاه به لدرت استمبال نمودند

33.می دانست که مستحك حماٌت ملت اٌران و روحانٌت نبود

 ۱۳۳۵شاه پس از پٌروزی کودتا سٌاست بی طرفی مصدق را کنار گذاشت و درسال 

به همراه انگلٌس و پاکستان با ورود به پٌمان بؽداد که هدفش مبارزه با نفوذ شوروی و 

اٌن پٌمان پس از .  مارکسٌسم بود فعاالنه در کنار ؼرب در جنگ سرد شرکت کرد

آمرٌکا در اٌن پٌمان حضور .  به پٌمان سنتو تؽٌٌر نام داد۱۳۳۸خروج عراق در سال 

نداشت اما اٌن کشور در دوازده مورد گوناگون متعھد می شد که در برابر حمله 

 شاه در جنگ سرد چنان خود را 34.شوروی از تمامٌت ارضی کشور اٌران دفاع کند

فعال و نگران نشان می داد که به اسرائٌل علٌه ناصر نزدٌک شد و در دٌدارش با 

اٌزنھاور بر استمرار دست کم پنجاه پاٌگاه هواٌی مجھز به رادار در مرز با عراق که 

 در سال های بعد به آمرٌکا اجازه داد 35.آنزمان به شوروی نزدٌک بود، تؤکٌد می کرد

تا پاٌگاه های تجسس و رصد فعالٌت های هسته ای شوروی در مرزهای شمالی کشور 

. احداث کند

 مرداد، کمونٌست ستٌزی محور اتحاد شاه و روحانٌت لرار ۲۸باری، پس از کودتای 

شاه گرفتار پارانوٌای از دست رفتن تاج و تختش در اثر حمله احتمالی شوروی . گرفت

و ٌا فعالٌت نٌروهای چپ در اٌران بود و روحانٌت کنشگری سٌاسی و پٌروزی 

. و حتی ملی گراٌان سکوالر را برنمی تابٌد" خدا ناباور"احتمالی دولتی کمونٌستی 

بنابرٌن شاه که از اولٌن روز زمامدارٌش از لدرت گرفتن روحانٌت پشتٌبانی کرده بود 

و از جمله با بھره گٌری از نفوذ اجتماعی آنان رلبای لدرتمنددش همچون رزم آرا، 

لوام و مصدق را از مٌدان سٌاست رانده بود با آنان با مدارا رفتار می کرد و به نفوذ 

 افزاٌش نفوذ مذهب که ناشی از جنگ سرد بود به ٌکی از .مذهب دامن می زد

32
- The United States and the Birth of Islamism,

https://www.theglobalist.com/united-states-birth-islamism/ 
33

 ۲۰۸. عباس مٌالنی، نگاهی به شااه، ص - 
34

  ۳۵۵همان ص،،  - 
35

 ۲۵۶، .همان ص- 
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 تبدٌل گردٌد که در سلسله روٌداد های ۵۷مھمترٌن عوامل سموط شاه در انمالب 

 .گوناگون واکاوی خواهد شد

 مرداد، شاه رابطه اش با روحانٌون سنتی را نزدٌک تر کرد تا ۲۸پس از کودتای 

در درجه اول ائتالؾ آٌت هللا . بتواند مشروعٌت از دست رفته اش را ترمٌم بخشد

اولی طی تلگرافی در پاسخ به شاه . بروجردی و بھبھانی  مورد توجه شاه لرار گرفت

موجب عظمت کشور و آساٌش " در زمان فرارش به روم بازگشت وی به کشور را 

37. سنجٌده بود و بھبھانی در سرنگونی دولت مصدق فعاالنه شرکت داشت36" مسلمٌن

افزون برٌن، آٌت هللا احمد کفاٌی فرزند آخوند مال دمحم کاظم خراسانی نٌز که در 

 آٌت هللا سٌد ۱۳۳۳ در سال 38.خراسان شھرت داشت به حلمه هواداران سلطنت پٌوست

هنگام سموط مصدق از شاه و پلٌس تعرٌؾ " دمحم علی هبث الدٌن شھرستانی نٌز که 

 به اٌران سفر کرد که از موافمت ضمنی عتبات با حکومت کودتا حکاٌت 39"کرده بود 

 شاه به بھانه های مختلؾ هر چند ماهی به لم سفر می کرد و با بروجردی 40.داشت

اٌن نزدٌکی در سرکوب حزب توده و فدائٌان اسالم به شاه ٌاری . دٌدار می کرد

.  در اٌن دوره حوزه های علمٌه لم و مشھد توسعه ٌافت41.رساند

با توجه به رابطه نزدٌک شاه با روحانٌون سنتی، آٌت هللا ها از فرصت استفاده کردند 

که تا حد امکان از سپھر همگانی سکوالر زداٌی کنند و لوانٌن اسالمی را به اجرا 

ابتدا بھبھانی در سفری به مشھد با استناد به لول و لرار های دولت زاهدی . درآورند

طی نامه ای از شاه خواست تا کارخانه های مشروب سازی تعطٌل و مصرؾ آن 

شاه در پاسخ تماضا کرد که آٌت هللا از امام رضا بخواهد وی را در اداره . ممنوع گردد

در مورد مشروبات الکلی نٌز طی نامه ای به دولت دستور داد . کشور ٌاری رساند

 در همٌن حال شماری از 42.الٌحه ای در اٌن مورد تھٌه و به مجلس فرستاده شود

بابٌان و  طی ماللاتشان با شاه  از وی تماضا کردند 43روحانٌون از جمله آٌت هللا خمٌنی

بروجردی نٌز با اٌن تماضا موافك بود اما می . بھاٌٌان را از ادارات دولتی اخراج کنند

36
-http://www.meisami.net/no مرداد، ۲۸رحٌم روحبخش، آٌت هللا بروجردی و کودتای  - 

23/23-19.htm  
37

بھبھانی فرزند آٌت هللا بھبھانی مشھور دوران مشروطٌت بود که تالش هاٌی را به سود عٌن الدوله  - 

 .و علٌه بست نشٌنان در شاه عبدالعظٌم آؼاز کرد اما در اثر افشاگری انمالبٌون مشروطه خواه خنثی شد
38

 دکتر سید رضا نیازمند، شیعھ در تاریخ ایران، حکایت قلم نوین، ۱۳۸۳، ص. ۴۴۲  -
39

 همان - 
40

 ھمان ص ۴۴۳  -
41

 ۴۴۲. همان ص - 
42

 همان  - 
43

، ۱۳۹۵ (فرانسه)دکتر بھزاد کشاورزی، تشٌع و لدر ت در اٌران، جلد چھارم، انتشارات خاوران  - 

 ۵۳. ص
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 دولت اٌران که از اعتراض 44.خواست بتدرٌج و بدون خونرٌزی صورت گٌرد

نھادهای بٌن الملی واهمه داشت با تھٌه الٌحه لانونی در مجلس برای برآوردن خواست 

لول داد با استفاده از لوانٌن  (وزٌر دربار)بنابرٌن، اسدهللا علم . روحانٌت مخالؾ بود

موجود جلوی فعالٌت بابٌان و بھاٌٌان را بگٌرد و در پی آن مرکز فعالٌت بابٌان و 

 ظاهرا آٌت هللا بروجردی در تماس با شاه 45.بھاٌٌان در شٌراز به تصرؾ ارتش در آمد

46.حتی خواستار خروج تمام بابٌان و بھاٌٌان از کشور شده بود

 بخوبی ۱۳۳۸همکاری شاه با روحانٌون سنتی و مخالؾ دخالت در سٌاست که تا سال 

پٌش رفت با نزدٌکی رضا شاه به اٌت هللا حائری شبٌه بود که نتاٌجی را برای هر دو 

 لمه زنی و زنجٌرزنی از سوی برخی از مجتھدٌن ۱۳۳۴در سال . طرؾ در پی داشت

منع گردٌد که نگرانی شاه را در مورد رٌشخند روزنامه های خارجی از برگزاری 

در برابر دولت الدامات زٌر را برای . مراسم مذهبی در کشور بر طرؾ می ساخت

: راضی نگھداشتن روحانٌون انجام داد

. ، در دانشگاه تھران ٌک مسجد ساخته شد۱۳۳۴در خرداد - ۱

. دولت پذٌرفت در دروس مدارس به مذهب بٌشتر توجه شود- ۲

 مرکز بابٌان و بھاٌٌان در ۱۳۳۴بھاٌی ستٌزی گسترش ٌافت و در ماه رمضان سال - ۳

.  تھران تخرٌب شد

 اعالم شد که دولت ٌک دبٌرستان دٌنی تآسٌس خواهد کرد که ۱۳۳۴در سال - ۴

. شاگردانش بتوانند در دانشکده الھٌات درس بخوانند

در همان سال دولت اعالم کرد که تعلٌمات دٌنی به دروس کالس های پنجم و ششم - ۵

. ابتداٌی افزوده شده است

روزه اول ماه محرم تعطٌل ۱۵، کلٌه مشروب فروشی ها در ۱۳۳۴در تٌر ماه سال - ۶

. شد

44
 ۴۴۳. دکتر سٌد رضا نٌازمند، ص - 

45
همان  - 

 ،هللا بروجردی، دانشنامه اسامی، موسسه تحمٌمات و نشر معارؾ آٌت- 46

http://wiki.ahlolbait.com    
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 . "شاه نظر آٌت هللا بروجردی در تعٌٌن نماٌندگان مجلس را نٌز برآورده می ساخت- ۷

اٌشان سعی می کرد حدالل نماٌندگان لم، بروجرد، اراک، شاٌد هم خرم آباد و توابع آن 

تعٌٌن کند البته نه اٌن که رسما و به  (آٌت هللا بروجردی)حدود، همه را با نظر اٌشان 

به شاه ٌا به دولت پٌؽام می داد که  (آٌت هللا بروجردی)به  طور پٌؽام، مثال .  طور صرٌح

47" .فالن کس مورد نظر من است و باٌستی که انتخاب شود

. بروجردی تحت حماٌت های شاه توانست شراٌط فرهنگی شھر لم را نٌز تؽٌٌر دهد- ۸

لم که در دوران رضا شاه شاهد تآسٌس مدرسه سکوالر ُرشدٌه بود، ٌک دهه بعد،  "

اٌن شھر به . تحت تسلط بروجردی بر حوزه، آموزش سکوالر رشد چندانی در لم نٌافت

48" .مرکز فعالٌت های دٌنی در آمد و مورد احترام دولت مرکزی لرار گرفت

 فعالٌت روحانٌون مخالؾ دخالت در سٌاست در ۳۷-۱۳۳۲در فاصله بٌن سال های - ۹

در اٌن مدت شمار طلبه ها نٌز افزاٌش چشمگٌری ٌافت . مساجد و مدارس تمرکز داشت

به باور شاروق .  رسٌد۱۳۳۷ نفر در سال ۵۰۰۰ به ۱۳۳۲ نفر در سال ۳۲۰۰و از 

 .اٌن افزاٌش را باٌد در باال رفتن مشروعٌت گراٌش های دٌنی جستجو کرد" اخوی 

در شھر مشھد نٌز شاهد افزاٌش چشمگٌر نھادهای دٌنی در سال های سی و چھل  49"

وی همچنٌن .  مدرسه دٌنی را در دست داشت۱۵حاج مٌرزا احمد کفاٌی هداٌت . هستٌم

 کمٌته دٌنی برای ممابله با اشؽال احتمالی شوروی در اٌن استان تشکٌل داده ۲۶۰

50.بود

همبستگی روحانٌت و شاه در پھنه ی جنگ سرد با روی کار آمدن دولت لاسم در  - ۱۰

 فعالٌت های حزب ۳۸-۱۳۳۷اٌن دولت در سال های . عراق بٌشتر نماٌان گردٌد

کمونٌست عراق را تشوٌك می کرد که نگرانی روحانٌون عرالی و تنش مٌان آنان و 

آٌت هللا دمحم حسٌن کاشؾ الؽطاء ساکن نجؾ طی فتواٌی نفرتش را . دولت را برانگٌخت

اٌن فتوا مورد استمبال حکومت شاه لرار گرفت چرا که فعالٌت . از کمونٌسم اعالم کرد

های حزب کمونٌست عراق می توانست به گسترش فعالٌت های حزب توده در اٌران 

51.بٌانجامد

47
 همان- 

48
- Shahrough Akhave, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State

Relations in The Pahlavi Period, ( State University of New York Press Albany, 
1980), p. 73 
49

- ibid. p. 72
50

- ibid.
51

- ibid. p. 98
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، در پی بازداشت لرنی رئٌس رکن دو ۱۳۳۷به باور عباس مٌالنی، در سال - ۱۱

شدن رابطه وی با برخی از روحانٌون، شاه تصمٌم  ارتش به جرم کودتا، و برمال

آٌت هللا بروجردی برآشفت و تھدٌد کرد در صورت . گرفت عده ای از آنان را تبعٌد کند

شاه از تصمٌم خود منصرؾ . تبعٌد روحانٌون، وی نٌز از کشور خارج خواهد شد

52.شد

 و دینی شدن سیاست ملی گرا  مدرنیست واسالم گرایان

دست باال را داشت "  سٌاست گرٌز " روحانٌت سنتی ۳۰ و ۲۰باوجوی که در دو دهه 

اگر روحانٌت سنتی تالش داشت از آموزش .  رو به رشد بودملی گرااما اسالم گراٌی 

و پروش و سپھر عمومی سکوالر زداٌی کند و برای رسٌدن به اٌن هدؾ در برابر 

مشروعٌت بخشی به دولت کودتا و شاه از امتٌازاتی برخوردار می شد، اسالم گراٌان 

، اسالمی کردن سٌاست و مبارزه علٌه مارکسٌسم را از راه تآثٌر گذاری بر ملی گرا

فعالٌت اٌن گروه ها از تنالضات آشکار و پنھانی در . جامعه مدنی، پی می گرفتند

از ٌک سوی فعالٌت ها و تبلٌؽات ضد . رابطه با رژٌم شاه و جنگ سرد برخوردار بود

کمونٌستی اٌن گروه ها با راهبردهای شاه و کشورهای ؼربی علٌه رژٌم شوروی و 

متحدانش همخوانی داشت و از سوی دٌگر همکاری آنان با جبھه ملی امنٌت رژٌم را 

 تا زمانی که ملی گرابنابرٌن چنانکه خواهٌم دٌد اسالم گراٌان . بخطر می انداخت

مخالفتی با الدامات و سٌاست های حکومت شاه نشان نمی دادند فعالٌت های تشکٌالتی 

 و گروه های  سکوالراٌن در حالی بود که احزاب ملی. و فرهنگی شان تحمل می شد

چپ و روشنفکران سکوالر از جمله حزب توده با سخت ترٌن سرکوب های ساواک و 

باٌد افزود اسالمی شدن سٌاست که طی دهه ها از . نٌروهای امنٌتی روبرو می شدند

 تروٌج می شد راه را برای پٌروزی گفتمان اسالم سٌاسی ملی گراسوی اسالم گراٌان 

تفاوت خوانش اسالم گراٌان .  هموارتر کرد۱۳۵۷ در جنبش ضد استبدادی بنٌادگرا

 در اٌن است که گروه اول ملی گرا به رهبری آٌت هللا خمٌنی و اسالم گراٌان بنٌادگرا

 ها حاضرند برخی از ارزش ملی گراپٌروی می کند در حالی که "  اسالم ناب "از 

هر دو . با اٌن حال هر دو گروه در ٌک چٌز مشترکند. های مکاتب ؼربی را برگزٌنند

53.با جداٌی سٌاست از دٌانت مخالفند

 چنانچه پٌش ازٌن نٌز اشاره رفت فضای باز سٌاسی دهه بٌست، به گروه های 

گوناگون از جمله اسالم گراها فرصت داد به فعالٌت های اجتماعی، فرهنگی و سٌاسی 

 دانش ,گسترش نفوذ حزب توده بوٌژه در مٌان طبمه متوسط جدٌد. روی آورند

52
 ۲۵۸. عباس مٌالنی، نگاهی به شاه، ص- 

53
- Seyed Maohammad Ali Taghavi, The Flourising of Islamic Reformation in Iran,

1 
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آموختگان جوان و الشار کارگری و فعالٌت های فرهنگی کسروی که بسٌاری از 

بنابرٌن در . اصول شٌعه را به چالش می کشٌد، کنشگران دٌنی را به هراس انداخت

سربرآوردنشمارشایانتوجهیازگروههایاسالمگراهستیمکهدهه بٌست شاهد 

 فعالٌت محوردٌنی جوانان را "  شبھات "بوٌژه پٌکار علٌه حزب توده و پاسخ به 

"  کانون نشر حماٌك اسالمی "در اٌن مورد از آنجمله می توان به . هاٌشان لراد دادند

پدر علی ) در شھر مشھد و توسط دمحم تمی شرٌعتی ۱۳۲۳اشاره کرد که در سال 

ممابله با نفوذ بی خداٌی که توسط کمونٌست ها تروٌج داده . " پاٌه گذاری شد (شرٌعتی

که به دلٌل احساس نفرت از کھنه ... بازگرداندن روشنفکران مسلمانی  ..[و]..می شد 

 پرستی و تارٌک  اندٌشی روحانٌون از اسالم روی گردانده و به آؼوش کسروٌست ها 

اٌن کانون در دو جبھه فعال بود  از ٌک .  از اهداؾ اٌن کانون بود54 " پناه برده بودند

 .سو علٌه مارکسٌست ها و از سوی دٌگر مبارزه با لشری ها

 توسط ۱۳۲۳گروه دٌگر از اٌن دست سوسٌالٌست های خداپرست بود که در سال 

اٌن  55.جالل الدٌن آشتٌانی، دمحم نخشب و گروهی از دانشجوٌان مذهبی شکل گرفت

به باوردکتر پٌمان . گروه همساز کردن اسالم با التصاد سٌوسٌالٌستی را هدؾ لرارداد

گراٌش گروه به سوسٌالٌسم به اٌن علت بود که خداپرستان سوسٌالٌت ماٌل بودند مذهب 

 خواست اٌن گروه برلراری عدالت اجتماعی 56.را در ابعاد اجتماعی اش تصحٌح کنند

خداپرستان سٌوسٌالٌست با جداٌی دٌن از سٌاست مخالؾ بودند و  .و دمکراسی بود

دخالت مسلمٌن در سٌاست را وَظٌفه دٌنی شان به شمار می آوردند اما با برسمٌت 

 برخی از رهبران 57.شناختن حموق وٌژه روحانٌت در سٌاست و دولت مخالؾ بودند

 ۱۳۴۹اٌن گروه به تشکٌل نھاد های دٌنی همت گماشتند چنانچه نخشب که در سال 

نماٌندگی جبھه ملی سوم در کنفدراسٌون دانشجوٌان را به عھده داشت از کنفداراسٌون 

 58.کناره گرفت و به تشکٌل انجمن های اسالمی در آمرٌکای شمالی ٌاری رساند

استبداد ستٌزی اٌن گروه همکاری مشترک با احزاب جبھه ملی را در تشکل های ملی 

. گرای پسا کودتا فراهم می ساخت

 مھندس مھدی اسالم گرای ملی گراٌکی از مھمترٌن و مشھورترٌن چھره های 

وی را با نفوذترٌن و پرکارترٌن نوٌسنده مدرنٌست مذهبی  الگاربازرگان بود که 

54
 همان- 

55
- Seyed Maohammad Ali Taghavi, The Flourising of Islamic Reformation in Iran,

Plitical Islamic groups in Iran (1941- 61), ( RoutledgeCurzon, London, New York, 
2005), p. 11 
56

- ibid. p. 26
57

- Seyed Maohammad Ali Taghavi, .p. 39
58

- ibid, p. 21-22
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 البته چنانکه خواهٌم دٌد دٌگاه های مرتجعانه ای در مورد 59.معاصر اٌران نامٌده است

 با کانون اسالم و ۱۳۲۱بازرگان  پس از بازگشت از فرانسه در سال  .زنان داشت

ٌکی از نگرانی های اصلی ذهنی . " دٌگر تشکل های مشابه همکارٌش را آؼاز کرد

اش را مبارزه با حزب توده و مارکسٌسم تشکٌل می داد که در مماالت و سخنرانی های 

 وی در دوران تدرٌس در دانشگاه تھران، دانشجوٌان 60. "آنروز تبلور می ٌافت

خنثی کردن فعالٌت " مذهبی را در تشکٌل انجمن های اسالمی ٌاری رساند که هدفشان 

 بازرگان سپس در راه اندازی 61. "های حزب توده و بھاٌٌت در دانشگاه تھران بود

اولٌن نمازخانه در . انجمن اسالمی معلمٌن، پزشکان و مھندسٌن نٌز مشارکت داشت

بازرگان کنشگر دٌنی پر تحرکی بود و با اٌراد سخنرانی . دانشکده فنی را براه انداخت

در برابر تبلٌؽات ضد دٌن حزب توده و جرٌان های تجدد زده و دٌن ستٌز، نمش " ها 

  مھندس بازرگان و آٌت هللا طالمانی در کنار هم و با نزدٌکی نظرات 62. "موثر داشت

به فعالٌت های دٌنی می پرداختند و هدؾ آنان اٌن بود که با خوانشی نوٌن از اسالم 

 بازرگان عدم انعطاؾ روحانٌت 63.زمٌنه جذب روشنفکران به مذهب را فراهم سازند

. و تملٌد کورکورانه روشنفکران از ؼرب را علت شکست انمالب مشروطٌت می سنجٌد

 دٌنی بود که بر جداٌی مٌان دٌن و زندگی دنٌوی خط  و ملی گرایوی اولٌن مدرنٌست

وی باور داشت هرآنچه به زندگی دٌنوی ما مربوط است مسئله دٌن نٌز  64.بطالن کشٌد

وی اسالم را بی تفاوت نسبت به زندگی دنٌوی نمی سنجٌد و باور داشت که . هست

 وی نه تنھا با جداٌی دٌن از  65.اسالم حتی برای ناخن گرفتن نٌز دارای دستور است

وی باور داشت که . " حکومت را از آن خدا می دانست" سٌاست مخالؾ بود بلکه 

در برابر تسلط دٌن بر سٌاست آنرا . تسلط سٌاست بر دٌن سبب نابودی دٌن خواهد شد

وی در . بازرگان حکومت دٌنی روحانٌت را نٌز تشوٌك می کرد. اصالح خواهد کرد

علما را " مرز مٌان دٌن و امور اجتماعی " در سخنرانی اش زٌر عنوان  " ۱۳۴۰سال 

. به شرکت در امور مالی، اداری، حفظ امنٌت و در ٌک کالم در دولت فرا می خواند

"66

59
- Seyed Maohammad Ali Taghavi, p. 67

60
- Ibid. p. 63

61
فروغ جھانبخش، اسالم، دموکراسی و نوگراٌی دٌنی در اٌران از بازرگان تا سروش، ترجمه جلٌل  - 

۱۰۳. ، ص۱۳۸۵پروٌن، نشر گام نو، چاپ سوم، 
62

 ۱۳۹۰مھدی بازرگان، زندگی نامه مھندس بازرگان، بنٌاد فرهنگی مھندس مھدی بازرگان، - 
63

- Seyed Maohammad Ali Taghavi, p.  67
64

- ibid. p. 73
65

- ibid.
66

- Shahrough Akhave, Religion and Politics in Contemporary Iran,

p. 22
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تنھا حکومت " به باور وی . آٌت هللا طالمانی نٌز بر دخالت دٌن در حکومت تآکٌد داشت

تآکٌد وی بر مشارکت مردم، . لانونی، حکومتی است که مطابك با دٌن تعرٌؾ شده باشد

 و در ساٌه فضای ۱۳۴۰ در سال .رنگ و بوی دمکراتٌک به نظرٌه وی می بخشٌد

باز سٌاسی آنزمان، نھضت آزادی اٌران از سوی مھدی بازرگان، ٌدهللا سحابی و آٌت 

بازرگان تشکٌل اٌن گروه تازه را با توجه به اسالمی بودن . هللا طالمانی تشکٌل شد

: اٌدئولوژی آن توجٌه می کرد که از گروه های دٌگر جبھه ملی دوم متماٌز می شد

محرکی جز مبانی و معتمدات اسالمی نمی ... برای ما و برای عده ای از همفکران

برای ما اسالم مبنای فکری و محرک و موجب فعالٌت ...توانست وجود داشته باشد

مصدق نٌز از مکان تبعٌد، حماٌتش را از اٌن گروه اعالم  .اجتماعی و سٌاسی بود
کرد. اصول این گروه بر پایھ مسلمانی، ایرانیت، قانون گرایی و مصدقی بودن استوار 67

بود. بازرگان و طالقانی ھردو باور داشتند کھ  اسالم ذاتا با استبداد مخالف و با 
ھنجارھای سوسیال دموکرسی موافق است. در مورد حکومت خودکامھ شاه اجرای 

قانون اساسی مشروطھ را برای مھار این خودکامکی کارساز می سنجیدند. از مھندس 
بازرگان بیش از صد اثر مذھبی و شانزده اثر قرآنی بھ جای مانده است کھ عمدتا پیش 
از انقالب اسالمی انتشار یافتند اند. این امر نشان می دھد کھ شاه تا چھ میزان با نشر 

اندیشھ ھای اسالمی برای مبارزه با مارکسیسم رواداری نشان می داد. 

علی شریعتی یکی دیگر از شخصیت ھای بارز اسالم گرایان مدرنیست است کھ اندیشھ 
ھایش نقش بسیار مھمی در اسالمی کردن انقالب ۱۳۵۷ ایفا نمود. بھ باور الگار 

 وی در 68.شرٌعتی پس از آٌت هللا خمٌنی مھمترٌن فرد موثر در انمالب اسالمی بود

 مرداد در شاخه ۲۸جوانی به نھضت خداپرستان سوسٌالٌست پٌوست و پس از کودتای 

 ماه در زندان آزاد شد و به ۸پس از گذراندن . فعال بود" نھضت مماومت ملی " مشھد 

 پس از آنکه سازمان نھضت آزادی اٌران در خارج کشور ۱۳۴۱در سال . فرانسه رفت

ارگان جبھه " اٌران آزاد " پاٌه گذاری شد شرٌعتی سر دبٌری روزنامه فارسی زبان 

. ملی خارخ از کشور در اروپا را بعھده گرفت

نام شرٌعتی با سخنرانی هاٌش در حسٌنه ارشاد بر سر زبان ها افتاد که در سال 

مخاطبٌٌن اصلی اٌن مرکز فرهنگی . با همکاری آٌت هللا مطھری پاٌه گذاری شد۱۳۴۶

اٌن مرکز . مذهبی را دانشجوٌان، روشنفکران و دانش آموختگان تشکٌل می دادند- 

 بدستور ۱۳۵۱برای سال ها با سخنرانی های آتشٌن شرٌعتی فعال بود تا اٌنکه در سال 

. شاه و از سوی ساواک تعطٌل شد

67
 وٌکٌپٌدٌا، نھضت آزادی اٌران- 

68
- Hamid Algar, The root of the Islamic Revolution, (The open Press, 1983), p. 71



     فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

168 

هرچند واکاوی اندٌشه های شرٌعتی از چھارچوبه اٌن نوشته خارج است اما اشاره به 

برخی دٌدگاه هاٌش الزم به نظر می رسد که اسالمی کردن فضای فرهنگی دانشگاه ها 

ممنوعٌت انتشار . را با برخورداری از دٌدگاه های چپ گراٌانه هدؾ لرار داده بود

کتاب های مارکسٌسی در اٌران به شرٌعتی اجازه می داد از مکتب سوسٌالٌسم، 

مانع پٌوستن دانشجوٌان " سوسٌالٌسم دٌنی " سکوالر زداٌی کند و بدٌن ترٌتب با تروٌج 

سوسٌالٌسم " برای نمونه شرٌعتی مدعی بود که . و جوانان به تشکل های چپ گرا گردد

 گوٌی پٌروان 69."که جامعه ای بی طبمه می سازد، بدون مذهب ممکن نٌست. راستٌن

سوسٌالٌسم تخٌلی و پاٌَه گذاران سوسٌالٌسم علمی از وٌژگی های مکتب سوسٌالٌسم بی 

جامعه . اٌن مکتب را کشؾ کند" راستٌن " خبر بودند و شرٌعتی توانسته بود اصول 

رژٌم اجتماعی و : " چنٌن تعرٌؾ می شد" سوسٌالٌسم عملی " اتوپٌاٌی وی بنام 

التصادی اسالم، سوسٌالٌسم عملی است که بر طرز فکر خداپرستی استوار می باشد و 

 شرٌعتی نماد تجدد 70. "حد وسط مٌان دو رژٌم فاسد کاپٌتالٌسم و کمونٌسم می باشد

اٌرانی بود که از سنت انتماد می نمود و به مدرنٌته ای مثله شده و رنگ و رو رفته 

 .روی می آورد

 وی در 71.امام و اُمت کانون مرکزی اندٌشه های شرٌعتی در سٌاست را تشکٌل می داد

دمکراسی " اٌن کتاب رای افراد ناآگاه جامعه را خوار می شمرد و  خواستار نوعی 

. بود تا جوامع عمب افتاده به سطح لابل پذٌرشی از توسعه دست ٌابند" ارشاد شده 

منتمدان شرٌعتی وی را متھم ساخته اند که با طرح گفتمان باال ناخواسته نظرٌه والٌت 

72.فمٌه را توجٌه کرده است

وحانی چٌزی ممتبس از  ربه باور وی . شرٌعتی روٌکردی سخت علٌه روحانٌت داشت

تعالٌم مسٌحی لرون وسطی بوده که با ظھور سلطنت صفوی در لبای مال و آخوند بر 

اسالم تحمٌل شده است؛ لذا همچنانکه دٌن مسٌحی لرون وسطی را ٌکی از علل بی 

سازی دٌن در لرون حاضر می دانست، روحانٌت اسالمی را ٌکسره مردود   اعتماد

می دانست و عنوان عالم دٌنی را شاٌسته نشاندن بر جاٌگاه روحانٌت خرافی کنونی 

روحانٌت که با عدم دخالت آنان در " عافٌت طلبی " شرٌعتی با وازدن . برمی شمرد

سٌاست نماٌان می شد، باور داشت که روحانٌون وظٌفه دارند به عنوان نماٌندگان دٌن 

69
 وٌکٌپٌدٌا، علی شرٌعتی - 

70
 همان - 

نامتوازن، بی بی سی فارسی،  جامعه در انتخابات ناکارآمدی و شرٌعتی دکتر ، احمد زٌدآبادی- 71
همان- 72
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 روٌکرد 73.اسالم و سنت شٌعه در سٌاست و زندگی روزمره ملت دخالت کنند

روحانیت ستیز شریعتی سبب واکنش گسترده روحانیون ارشد شد کھ حتی مرتضی 
انصاری قمی خواستار اعدام وی شد. بھ باور آلگار با وجودی کھ شریعتی در تمام 

نوشتھ ھایش بھ مشکالت اجتماعی و اقتصادی معاصر ایران اشاره نداشت و پیش از 
انقالب در لندن درگذشت اما " جوان ھای تحصیلکرده بیشماری را برای پذیرش 

 رژٌم شاه امٌدوار 74. "رهبری آٌت هللا خمٌنی و برنامه اش برای انمالب آماده ساخت

بھمٌن علت  75.بود که فعالٌت های شرٌعتی تخم افتراق در نھاد دٌن و روحانٌت بپاشد

سخنرانی های وی برای سال ها تحمل شد ؼافل از آنکه گفتار هنجارشکنانه دٌنی اش 

 . به شدت مإثر بودبنٌادگرادر بدٌل سازی اسالم سٌاسی 

رشد گرایش ها دینی و نهادهای مذهبی 

جنگ سرد تنھا در مسابمه تسلٌحاتی، پٌمان های نظامی و کودتاها و ضد کودتاها 

و سرانجام " خٌر و شر"، "خوبی و بدی"خالصه نمی شد بلکه به شکل جنگ مٌان 

بنابرٌن پس از . پٌکار مٌان خداپرستان دٌندار و کمونٌست های بی خدا نٌز جرٌان ٌافت

جنگ جھانی دوم در اؼلب کشورهای ؼربی کلٌسا فعال شد تا احزاب چپ و کمونٌست 

در برابر در بلوک شرق . داخلی را منزوی و بلوک شرق را مھار و ٌا ناکام سازد

البته . بوٌژه در دوران استالٌن روٌکرد دٌن ستٌزی در اشکال گوناگون جرٌان داشت

دولت شوروی نٌز برای پٌشبرد اهداؾ سٌاسی و نظامی اش از کلٌسای ارتودوکس 

در اٌن دوران در بلوک شرق شاهد دٌن ستٌزی و با برآمدن دٌن . دولتی بھره می گرفت

 در ؼرب  روبروئٌم

از نخستٌن سال های . در پاٌان جنگ گراٌش ها دٌنی در مٌان مردم آمرٌکا ضعٌؾ بود

، دولت آمرٌکا بعنوان کشوری مسٌحی نماٌان شد و خود را برای مبارزه با ۱۹۵۰

آٌزنھاور پس از پٌروزی در انتخابات به کلٌسا پٌوست و اولٌن . کمونٌسم آماده ساخت

برآمدن مذهب در آمرٌکا در . رئٌس جمھوری بود که پس از پٌروزی تعمٌد داده شد

 چنان چشمگٌر بود که مجله اِلٌؾ و مک کالز مماالتی در باره تجدٌد ۵۰سال های 

73
- Dustin Byrd, Ayatollah Kohmeini and the Anatomy of the Islamic Revolution in

Iran, a Theory of Prophetic Charisma, (University Press of America, 2011), p. 93 
74

- Hamid Algar, The roots of the Islamic Revolution, (The Open Press Limited 6
Endslleigh Street, London, 1983), p.71 
75

- Shahrough Akhave, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State
Relations in The Pahlavi Period, ( State University of New York Press Albany, 
1980), p. 143 
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 هالٌود ۱۹۵۵ در سال 76.نامٌدند" بٌداری بزرگ " حٌات دٌن نگاشتند و برخی آنرا 

اٌن نھاد هنری جنگ سرد را در اساس مٌان مسٌحٌت و بی . نٌز به جنگ سرد پٌوست

خداٌی می سنجٌد و نتٌجه می گرفت که دٌن، جنگ افزار پرلدرتی در برابر کمونٌسم 

در اروپا نٌز واتٌکان تبلٌؽات مذهبی اش را بکار گرفت و در جرٌان جنگ  77.است

تبلٌؽات ضد کمونٌستی واتٌکان در . سرد در روٌدادهای سٌاسی داخلی اٌتالٌا اثر گذاشت

 سبب ناکامی ائتالؾ کمونست ها و سوسٌالٌست ها و روی کار آمدن حزب ۱۹۴۸سال 

در سال های پس از آن به نظر می رسٌد که مسٌحٌت . دمکرات مسٌحی در اٌتالٌا شد

78اٌتالٌاٌی هرچه بٌشتر وٌژگی جنبشی توده ای برهبری پاپ را بدست می آورد

در اٌران نٌز مذهب به عنوان ابزاری بازدارنده در برابر کمونٌسم مورد بھره برداری 

 به خواسته های روحانٌون سنتی پاسخ ۳۰ و ۲۰شاه  در دهه های . لرار می گرفت

پس از مرگ آٌت هللا . مثبت می داد و به اسالمٌزه کردن کشور ٌاری می رساند

بروجردی و آؼاز برنامه های مدرن سازی کشور فعالٌت های دٌنی گروه های مذهبی 

بی اعتناٌی . تا آنجاٌٌکه لدرت مطلمه پادشاه مورد چالش لرار نمی گرفت تحمل می شد

و حتی استمبال از افزاٌش گراٌش ها دٌنی بحدی بود که فردی با گراٌش ها مذهبی 

در ساٌه آزادی . رادٌکال توانست در گارد محافظ شاه استخدام و برای کشتنش الدام کند

 گراٌش ها ۵۰ و بوٌژه ۴۰نسبی که برای فعالٌت های دٌنی فراهم شده بود در دهه 

. مذهبی بطور چشمگٌری بوٌژه  در زمٌنه های فرهنگی و اجتماعی گسترش می ٌافت

" آٌنده نگری "  با پشتٌبانی تلوٌزٌن ملی اٌران زٌر عنوان ۵۰تحمٌماتی که در دهه 

 را در زٌر پوست جامعه به زبان آمار و نظر  هاانجام شد به روشنی رشد اٌن گراٌش

: در زٌر برخی از داده های اٌن پژوهش آورده شده است. سنجی ها نشان مٌدهد

های دٌنی منتشر شده بر حسب موضوع باالترٌن رتبه را  ، شمار کتاب۱۳۵۴در سال 

 کتاب های دٌنی در رتبه چھارم ۴۲-۱۳۳۳بدست آورد و اٌن در حالی بود که در دهه 

نوشته شٌخ عباس لمی " مفاتٌح الجنان" هزار کتاب ۴۹۰ حدالل ۱۳۵۱ در سال 79.بود

76
- Religion News Service, why 1940s America wasn't as religious as you think-the

rise and fall of American religion 

http://religionnews.com/columns/tobin-grant/ 

77 - Review in History, Religion and the Cold War,

http://www.history.ac.uk/reviews/review/362 

78
- ibid

79
علی اسدی، مجٌد تھرانٌان به کوشش عباس عبدی و محسن گودرزی، صداٌی که شنٌده نشد،  - 

 ۵۲. ، ص۱۳۹۵نشرنی، چاپ سوم، 
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 هزار رساله از مراجع لم منتشر شده ۴۰۰در همان سال در تھران و لم . به چاپ رسٌد

 اٌن در حالی بود که مٌانگٌن تٌراژ کتاب های ؼٌر دٌنی در اٌن سال به بٌش از 80است

 هزار تٌراژ ۶۰، مجله مکتب اسالم ماهانه ۱۳۵۴در سال .  هزار نسخه نمی رسٌد۳

داشت و اگر امکانات مالی و فنی مسئوالن مجله اجازه می داد، اٌن تٌراژ می توانست 

81. هزار نسخه برسد۲۰۰به 

 ۱۱۴۰ واحد به ۲۹۳ برابر شد و از ۱۴ مساجد تھران شمار ۱۳۵۴ تا ۱۳۴۰از سال 

 باب می ۴۸۹۰۰، شمار مساجد روستاٌی به ۱۳۴۵بر پاٌه سرشماری سال . واحد رسٌد

83. درصد افراد نظرسنجی شده به مسجد می رفته اند۷۰  بٌش از ۵۰ در دهه 82.رسٌد

(
فعالیت ھای خیریھ ای دینداران نیز در ابتدای دھھ ۵۰ افزایش چشمگیری داشت. بنا بر 

داده ھای پژوھش " آینده نگری " در درازنای پنج سال تعداد ۲۱ بانک اسالمی  
صندوق قرض الحسنھ) در تھران تاسیس شد کھ وام بدون بھره در اختیار نیازمندان 

84.لرار می داد

در آمد استان لدس از .  مٌلٌون نفر به زٌارت مشھد شتافتند۸ بٌش از ۱۳۵۳در سال 

تعداد طلبه های مدرسه علوم دٌنی شھر لم .  برابر شد۹، بٌش از ۱۳۵۵ تا ۱۳۴۵سال 

در همٌن سال .  رسٌد۱۳۵۴ هزار نفر در سال ۱۸ به ۱۳۴۰ هزار نفر در سال ۶از 

ها در مجموع در شھرهای لم، مشھد، تھران، اصفھان، شٌراز، استان کردستان، تبرٌز 

 بٌش از ۱۳۴۴- ۵۳ در سالھای 85 هزار طلبه درس می خواندند۳۳و همدان بٌش از 

 هٌئت دٌنی تنھا در تھران تشکٌل شده بود که بسٌاری از اصناؾ و گروه های ۱۲۳۰۰

 شمار کسانی که به حج رفتند ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۰ از سال 86.اجتماعی را در بر می گرفت

87.بٌش از دو برابر شد

 از سوی انستٌوتوی تحمٌمات تھٌه ۵۰بر پاٌه ٌک نظر سنجی از دانشجوٌان که در دهه 

 درصد جامعه آماری سٌاستمداران اٌرانی را ناصالح تشخٌص ۹۰شد نشان می داد که 

 به باور سٌد دمحم بالر نجفی، روی آورن جامعه به مذهب ناشی از فاصله 88.می دهند

80
 همان - 

81
 ۵۳. همان ص - 

82
همان  - 

83
 ۲۲۸. همان ص - 

84
 ۵۷. همان ص - 

85
همان  - 

86
 ۵۶. همان ص - 

87
 ۵۷. همان ص - 

88
 ۱۸. همان ص- 
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، بر پاٌه داده های ۱۳۵۴ در سال 89.گرفتن جامعه از دولت و نظام سٌاسی حاکم بود

تموٌت اصول "  درصد جوانان جامعه آماری، از ۶۲" آٌنده نگری " آماری پژوهشی 

90.پشتٌبانی کرده اند" فرهنگی بر مبنای تعالٌم اسالم 

 دٌنی در سپھر همگانی با افزاٌش بھره گٌری ازنمادهای دٌنی از  هایرشد گراٌش

 سفارت آمرٌکا گزارش می داد ۱۳۵۶در سال . جمله پوشش حجاب لابل سنجش است

که برخی دانشجوٌان دانشگاه از پوشش چادر و حجاب استفاده می کنند که به نمادی از 

اعتراض علٌه حکومت شاه و انتماد به لوانٌنی که حموق زنان را تآمٌن می کرد تبدٌل 

در اٌن سال شمار لطٌفه ها نٌز علٌه شاه در دانشگاه ها رو به افزاٌش . شده بود

91.داشت

تؽٌٌرات باال و هشدارهای کارشناسان و نزدٌکان به دربار نادٌده گرفته می شد و باور 

گزارش زٌر .  دٌنی خطری برای رژٌم اٌجاد نمی کندیبرٌن بود که افزاٌش گراٌش ها

.  از بی اعتناٌی شاه نسبت به دٌن زدگی در جامعه بود اینمونه

" َعلم ٌکی از نزدٌک ترٌن افراد به شاه به وی اطالع می داد که در دانشگاه شٌراز 

بعضی از دختران با فرهنگ، " ظاهر می شوند و می افزود که " دهھا دختر چادری 

شاه در پاسخ می گوٌد در .".به رئٌس دانشگاه دست نمی دهند که اٌن کار حرام است

روحٌه آخوندی هنوز هست و " علم به شاه می گوٌد . کشور دٌگر آخوندی نٌست

اسالمیمارکسیستهای....بردبهرهآن92. "اری می کننداز

. تب مذهب دامنگٌر روشنفکران سکوالر نٌز گردٌد که بعدا بدان خواهم پرداخت

 برآمدن اسالم سیاسی بنیادگرا

 را با بنٌادگراسرکوب فدائٌان اسالم و خانه نشٌنی آٌت هللا کاشانی فعالٌت اسالم سٌاسی 

اما دوران طالٌی رابطه شاه با روحانٌت سنتی در اواخر سال .  رکود روبرو ساخت

89
 ۱۹. همان ص - 

90
 ۴۴. همان ص - 

91
- Fakhreddin Azimi, The Quest for Democracy in Iran, (Harvard University Press,

Cambridge, 2008), p. 225 
92

 ۶۴. ٌادداشتھای علم، جلد ششم، چاپ اول، اٌاالت متحده آمرٌکا، ص-
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ٌکم مخالفت با طرح حموق زنان بود که در سال . های سی نٌز بدو علت بپاٌان رسٌد

93. زنجٌره ای روحانٌون سنتی را برانگٌختاعتراض مطرح شد و ۱۳۳۸

 در دستور ۱۳۳۸دوم مخالفت با الٌحه اصالحات ارضی بود که تصوٌب آن در سال 

روحانٌون از جمله آٌت هللا بروجردی و . کار دولت منوچھر البال لرار گرفت

. زمٌنداران  بزرگ با آن مخالؾ بودند که پاٌه های حکومت شاه را تشکٌل می دادند

براساس برآورد روزنامه مٌھن در سال . اٌن لانون بزٌان بسٌاری از روحانٌون بود
۱۳۲۵ حدود پنجاه درصد مالکین استان اصفھان روحانی بودند.  افزون برین با این 94

قانون، در آمدھای زمین ھای وقفی در خطر بود کھ بخشی از منابع مالی مدارس دینی، 
مساجد و حقوق طلبھ ھا را تامین می کرد.  

با مرگ این آیت هللا دو تحول سرنوشت ساز برای رژیم شاه روی داد. یکم، زمینھ ھای 
سیاسی شدن حوزه فراھم شد و آیت هللا خمینی، روحانی رادیکال، توانست مخالفتش با 

اصالحات شاه را آشکارا بیان کند کھ در سایھ آیت هللا بروجردی تا آنزمان کم و بیش از 
رویکرد " سکوت گزینی " پیروی می کرد. 

دوم، مرجع تقلیدی کھ بتواند ھمچون آیت هللا بروجردی با قدرت مطلقھ در برابر 
اصالحات شاه بایستد وجود نداشت بنابرین دستان شاه برای اجرای راھبردھای تجدد 
خواھانھ بازتر شد کھ با فشار کندی ھمراه شده بود. این رویداد شکاف میان رژیم و 

روحانیت را ژرفتر ساخت و آیت هللا خمینی را کھ تا آنزمان مدرس گمنامی بود 
قرار داد.  مستقیما در برابر رژیم شاه 

بھ باور دکتر نیازمند اصالحات شاه در جھت " جداکردن دین از دولت و تضیف علما 
" طراحی شده بود.. در واقع شاه از مدت ھا پیش در پی فرصتی بود کھ دخالت 95

روحانیون در امور دولت را کاھش دھد. شاه این تمایل را در مالقاتش با سفیر انگلیس 
 پس از اصالحات شش گانه نٌز 96.بٌان کرد که به اذٌت و آزار بھائٌان اعتراض داشت

از زنان انجام داد که از جمله می توان به داٌی الدامات بسٌاری در جھت تبعٌض ز

لانون حماٌت خانواده اشاره کرد که طالق زنان را بدون دالٌل دادگاه پسند ممنوع می 

کرد، به زنان حك درخواست طالق داده شد، چند همسری بدون اجازه زنان امکان پذٌر 

افزون برٌن . نمی شد و زنان بدون اجازه شوهر می توانستند در خارج خانه کار کنند

93
- - Shahrough Akhave, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State

Relations in The Pahlavi Period, ( State University of New York Press Albany, 
1980), p. 95 
94

- ibid, p. 95
95

 ۴۵۰. دکتر نٌازمند، شٌعه در تارٌخ اٌران، ص - 
96

 ۳۶۲. مٌالنی، نگاهی به شاه، ص- 
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 سال افزاٌش ٌافت و دختران بعنوان سپاه دانش ۱۸ سال به ۱۵سن ازدواج دختران از 

"  نٌز در ٌک کنفرانس مطبوعاتی از ۱۳۵۰ شاه در سال 97.به روستاها فرستاده شدند

تماٌلش به جداکردن دٌن از سٌاست و تربٌت کادرهای مذهبی اشاره کرد که با نھادهای 

 با اٌن حال در فرصت های گوناگون می کوشٌد خود را 98. "دٌنی لانونی رلابت کنند

وی در .  نماٌان سازد99"حفظ شعائر دٌنی " اسالم پناه و تدابٌر و اعمالش را در جھت 

 وندمصاحبه با اورٌانا فاالچی از اٌن نٌز فراتر رفت و ادعا کرد که از پٌامبران و خدا

 با اٌن حال اصالحات تجدد خواهانه اش که سبب کاهش 100.الھاماتی درٌافت می کند

اٌنبار پرچم .  انجامٌدبنٌادگرانفوذ روحانٌت می شد به برآمدن دوباره اسالم سٌاسی 

 در دستان آٌت هللا خمٌنی لرار گرفت  بنٌادگرااسالم سٌاسی 

 بنیادگراشاه و بدیل سازی اسالم سیاسی  

. خودکامگی. بدرستی می توان گفت که شاه عامل اصلی و بسترساز انمالب اسالمی بود

خودشٌفتگی، وابستگی به آمرٌکا و انگلٌس، شرکت در جنگ سرد، حماٌت از دولت 

اسرائٌل، فساد همه جانبه ، شکاؾ ژرؾ مٌان شھر و روستا و مھمتر از همه سرکوب 

ساواک که پٌش .  را فراهم ساختبنٌادگرا  سٌاسیمخالفان زمنٌه رشد و پٌروزی اسالم

از هرچٌز برای مبارزه با کمونٌسم و نفوذ احتمالی اتحاد شوروی در اٌران تشکٌل شده 

 را در دستور کار لرار داد که فعالٌت های ۱۳۱۰بود اجرای لانون کمونٌسم ستٌز سال 

بدٌن ترتٌب تمام تالشھای اٌن . اشتراکی و براندازی سلطنت را ممنوع می ساخت

سازمان امنٌتی برای رٌشه کنی نٌروهای چپ و سرکوب نٌروهای لٌبرال و دمکرات 

های سکوالر مخالؾ استبداد سلطنتی تمرکز می ٌافت که بر اجرای لانون اساسی و 

اٌن درحالی بود که فعالٌت های تبلٌؽی . کاهش اختٌارات فرالانونی شاه تاکٌد داشتند

شاهپور بختٌار در کتاب خاطراتش در اٌن باره می . دٌنی کامال آزاد و تحمل می شد

لسمتی از نٌروهای فعال . شاه به طرق مختلؾ راه را برای خمٌنی هموار کرد: " نوٌسد

از آنجا که تجمع . ند به طبمه مذهبی پناه بردندملت که راه را بروی خود بسته ٌافت

مخالفان ممنوع بود و گردهماٌی در سلول های حزب واحد نٌز معناٌی نداشت، جوانان 

راه ملٌون مسدود شده بود ولی دروازه مذهب باز : خود را به دامن مذهبٌون انداختند

اٌن مفر، بد آٌند آمرٌکاٌی ها هم نبود چون آنھا تصور می کردند که مذهب بی . بود

97
 ۲۷۳. ابراهامٌان، تارٌخ اٌران نوٌن، ص - 

98
- Shahrough Akhave, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State

Relations in The Pahlavi Period, ( State University of New York Press Albany, 
1980), p. 23 

99
 ۳۴۰. مٌالنی، نگاهی به شاه، ص - 
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۲۷۳. ابراهامٌان، تارٌخ اٌران نوٌن، ص- 
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خطر است و جوانان بی آن که آزاری برسانند می توانند شٌطنت و هٌاهوی خود را در 

101! "آن مٌدان مصرؾ کنند

نام آٌت هللا خمٌنی با مخالفت وی با الٌحه انجمن های اٌالتی و والٌتی برسر زبان ها 

جسارت و شھامت اٌن روحانی در . افتاد که پٌش از اٌن روحانی ناشناخته ای بود

مخالفت با اٌن الٌحه، هرچند از موضعی ارتجاعی و واپسگراٌانه، محبوبٌت وی بوٌژه 

در مٌان طالب حوزه و برخی از بازارٌان را موجب واعتراضات روحانٌون سنتی را 

عمب نشٌنی شاه و علم و پس گرفتن اٌن الٌحه به اٌن روحانی شھرت و . نٌز برانگٌخت

مخالفت های تند و بی سابمه آٌت هللا خمٌنی با حکومت .  بٌشتری بخشٌدجسارت

 را ملی گراخودکامه شاه علٌه مواد شش گانه انمالب سفٌد نٌروهای اسالم گراٌان 

خواسته " بتدرٌج در کنار آٌت هللا لرارداد که اصالحات مدرنٌستی و آمرانه شاه را 

.  می سنجٌدند102"سٌاست خارجی و اوامر شخصی شاهنشاهی به زور سرنٌزه نظامی 

 مرداد  و سرکوب وحشٌانه دولت کودتا و ساواک ۲۸بی تردٌد ساٌه سنگٌن کودتای 

 و اسالم ملی گراعلٌه طرفداران لانون اساسی و نزدٌکی اٌده ئولوژٌک اسالم گراٌان 

در برابر جبھه ملی .  نٌرو اثر تعٌٌن کننده ای داشت دو در همگامی اٌنبنٌادگراسٌاسی 

 هرچند با اسالم سٌاسی 103"اصالحات آری، دٌکتاتوری نه  " دوم با طرح شعار 

انمالب سفٌد "  همگامی نشان نمی داد اما هوادارانش را در در برابر رفراندوم بنٌادگرا

. در بالتکلٌفی لرار می داد" 

، آٌت هللا خمٌنی از ۴۲ در خرداد سال بنٌادگراپس از سرکوب هواداران اسالم سٌاسی 

سوی هوادارانش مرجع تملٌد نامٌده شد و از پشتٌبانی مراجع تملٌد مھمی از جمله آٌت 

اٌن تحول دولت شاه را وا داشت که آٌت هللا را . هللا شرٌعتمداری نٌز برخوردار گردٌد

تالش های . پس از دوره کوتاهی از بازداشت و تبعٌد خانگی آزاد و روانه لم سازد

سرتٌپ پاکروان رئٌس ولت ساواک برای لانع کردن آٌت هللا به سکوت گزٌنی و عدم 

104.دخالت در سٌاست نٌز بی نتٌجه ماند

مخالفت شدٌد آٌت هللا خمٌنی با لانون کاپٌتوالسٌون که مستشاران و شھروندان آمرٌکا 

در اٌران را از مصونٌت حمولی برخوردار می کرد بھانه تازه ای به آٌت هللا خمٌنی 

. داد که طی اعالمٌه ای دولت شاه و وابستگی اش به دولت آمرٌکا را به چالش کشد

101
 ۷۹. ص..................شاهپور بختٌار، ٌکرنگی، - 

102
 بٌانه نھضت آزادی اٌران در باره رفراندوم انمالب سفٌد، تارٌخ اٌرانی - 

103
 وٌکٌپٌدٌا، جبھه ملی دوم - 

104
 ۳۹۰. مٌالنی، نگاهی به شاه، ص- 
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وی و روحانٌون دٌگر از روابط تجاری، التصادی و سٌاسی شاه با جھان ؼرب بشدت 

105.نگران بودند که می توانست به کاهش نفوذ اسالم و روحانٌت منجر گردد

 ادامه ٌافت شراٌطی را برای ۵۷ که تا سال ۴۳تبعٌد آٌت هللا به خارج کشور در سال 

آٌت هللا خمٌنی فراهم ساخت که بدون هراس از ٌورش مآموران ساواک علٌه سٌاست 

اٌن مولعٌت برای لٌبرال ها، دمکرات . های شاه سخنرانی کرده و اعالمٌه صادر کند

.  و حتی روحانٌون مٌانه رو فراهم نمی شدملی  گرا اسالم گراٌان ,های سکوالر

ارتباط پٌروان آٌت هللا با وی اٌن امکان را مٌسر می ساخت که موضع گٌری های 

سٌاسی اش از راه نوار و اعالمٌه بوسٌله شبکه پٌروان و مساجد که از آزادی فعالٌت 

در اٌن مدت با کنشگران در جه اول نھضت . های مذهبی برخوردار بودند توزٌع گردد

 نشان داد پس از آناما همانگونه که روٌدادهای . آزادی از جمله بازرگان در تماس بود

106.آٌت هللا خمٌنی هدؾ های اٌده ئولوژٌکش را پی می گرفت

آٌت هللا خمٌنی با آن  که در اٌران حضور نداشت از کسانی بود که در دهه  پنجاه، 

بٌشترٌن منابع مالی را در اختٌار داشت و با کمک بازارٌان ناراضی شبکه  مالی 

عظٌمی را در اٌران اداره می کرد و در نتٌجه روحانٌان انمالبی از نظر مالی چه بسا 

107بھره  مندتر از دیگر روحانیون بھ چشم می آمدند 

زندگی در نجؾ اٌن امکان را نٌز می داد که با انجمن های اسالمی دانشجوٌان در 

آمرٌکای شمالی مرتبط گردد که ٌکی از کانون های مبارزاتی علٌه شاه به شمار می 

الداماتی از لبٌل تؽٌٌر مبدا تموٌم کشور از هجری شمسی به آؼاز دوران . آمد

 ، 108شاهنشاهی در اٌران، لطع کمک های دولتی به طالب از سوی دولت آموزگار

 ساله شاهنشاهی و جشن هنر شٌراز که با فرهنگ جامعه ۲۵۰۰جشنھای پرهزٌنه 

سنتی اٌران شدٌدا در تعارض بود مھمات تازه ای در اختٌار آٌت هللا لرار می داد تا با 

بسٌج طالب و ناراضٌان رژٌم شاه به وٌژه تھٌدستان شھری پاٌه های تاج و تخت 

.  سطلنت را نشانه رود و خود را به عنوان رهبر اپوزٌسٌون مطرح سازد

الدامات تھدٌد آمٌز علٌه آٌت هللا خمٌنی که از طرٌك سازمان اولاؾ برنامه رٌزی می 

شد بی تردٌد می توانست به بدٌل سازی آٌت هللا و مشھورتر شدن وی در مٌان مخالفان 

، رئٌس ولت ۱۳۵۱در تارٌخ شش مرداد . رژٌم و نٌروهای مذهبی ٌاری رساند

105
- Dustin Byrd, Ayatollah Kohmeini and the Anatomy of the Islamic Revolution

in Iran, a Theory of Prophetic Charisma, (University Press of America, 2011), 92 
106

- Richard Cottam, Iran and the United States, p. 131
107

اجتماعی، بی بی سی فارسی، نھمن  ممام و التصادی منابع در انمالب روحانٌت؛مھدی خلجی،  - 

۱۳۹۲ 
108

 ۴۶۵دکتر سٌد رضا نٌازمند، شٌعه در تارٌخ اٌران، ص - 
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سازمان اولاؾ طی نامه ای به هوٌدا دستورالعملی را برای از مٌان بردن نفوذ آٌت هللا 

ٌکی از هدؾ های اٌن طرح چسباندن آٌت هللا به رژٌم بعثی عراق بود . تشرٌح می کرد

که سرهم بندی مدارکش به عھده وزارت امور خارجه، اطالعات و ساواک گذاشته شده 

تالش دٌگر اٌن بود که آٌت هللا خمٌنی در مٌان مراجع تملٌد به عنوان کسی که . بود

. علٌه منافع اٌران و به سود منافع دولت های خارجی فعالٌت می کند بی اعتبار گردد

اٌن طرح به مراجع هشدار می داد که هٌچ نٌروٌی از جمله روحانٌت نمی تواند در 

اٌن طرح ا ز روحانٌون ساکن دهات نٌز می . برابر راهبردهای رژٌم اٌستادگی کند

109.خواست علٌه آٌت هللا تبلٌػ کنند

در نٌمه دوم دهه پنجاه و شروع اعتراضات گروه های روشنفکری و سکوالر علٌه 

 در روزنامه اطالعات منتشر ۱۳۵۷دٌکتاتوری شاه مماله ی توهمٌن آمٌزی که در سال 

با کشته شدن عده .  در شھر تبرٌز را کلٌد زدبنٌادگراشد شورش پٌروان اسالم سٌاسی 

ای در اٌن شھر، اعتراضات مخالفان مذهبی علٌه شاه با تظاهرات و درگٌری با 

نٌروهای نظامی در شھرهای بزرگ آؼاز گردٌد که حد الل هر چھل روز ادامه می 

بدٌن ترتٌب اعتراضات نٌروهای دمکرات و سکوالر به حاشٌه رانده شد و اٌت . ٌافت

. هللا خمٌنی بتدرٌج رهبری اعتراضات را در دست گرفت

شاه با تکٌه بر دولت مردان فاسد و ژنرال هاٌی که در گفتگو با علم به بی کفاٌتی شان 

.  فرصت های طالٌی مھمی را برای حل اٌن بحران از دست داد110اعتراؾ کرده بود

 ودر آؼاز  فضای باز سٌاسی به تشکٌل ٌک ۱۳۵۶به باور نگارنده اگر شاه در سال 

دولت ملی و از افراد خوشنام و مورد احترام طبمه متوسط و دانشگاهٌان تن می داد و 

از اختٌاراتش بشدت می کاست، بدون شک مسٌر تارٌخ اٌران بجای تونل تارٌکی که 

شگفت انگٌز آنکه حتی دولت نظامی بی . درٌن چند دهه طی کرد راه دٌگری می پٌمود

بطور .  عاجز بودبنٌادگراکفاٌت ازهاری نٌز از کنترل رهبران داخلی اسالم سٌاسی 

تحت محاصره  (نماٌنده آٌت هللا در داخل کشور)نمونه در حالی که خانه دکتر بھشتی 

. نٌروهای نظامی لرار داشت اما افراد گوناگون اجازه داشتند به خانه اش رفت آمد کنند

دکتر بھشتی فرامٌن و اعالمٌه های آٌت هللا را در خانه اش ضبط می کرد و در اختٌار 

111.مراجعٌن لرار می داد که به سرعت در دسترس مساجد لرار می گرفت

109
 Shahrough Akhave, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State 

Relations in The Pahlavi Period, ( State University of New York Press Albany, 
1980), p. 135 

110
ٌادداشت های علم، وٌراٌش و ممدمه مشروحی در باره شاه و علم از علٌنمی عالٌخانی، چاپ اول،  - 

 ۱۵۹. ، ص۱۹۹۳آمرٌکا، 
111

- Richard Cottam, Iran and the United States, p. 180
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سال )گفتمان آٌت هللا خمٌنی در سه دوره زمانی متفاوت در کتاب کشؾ االسرار 

حکومت "  و کتاب ۴۳-۱۳۴۰، اعالمٌه ها و سخنرانی هاٌش در سال های (۱۳۲۳

. در خور واکاوی است (۱۳۴۹سال  )" اسالمی

آٌت هللا خمٌنی همواره بر اجرای لوانٌن اسالمی تآکٌد داشت و  کاهش تبعٌضات علٌه 

افزون برٌن گفتمان وی . زنان و اللٌت های دٌنی بوٌژه بابٌان و بھاٌٌان را بر نمی تابٌد

سرشار از تجدد ستٌزی بود بطوری که برکلٌه اصالحات پس از مشروطٌت خط بطالن 

: در کتاب حکومت اسالمی می خوانٌم. می کشٌد

ورود اندٌشه های نو، تالش کارگزاران اصالح طلب و روشنفکر در جھت نوسازی " 

کشور و تشکٌل نظام آموزشی و دادگستری مدرن که به کاهش نفوذ روحانٌت انجامٌد 

112."زاٌٌده دست دولت های استعمارگر بود

وی اجرای شرع را تنھا در ٌک حکومت اسالمی امکان پذٌر می دانست که رهبری 

 که شاه ضعٌؾ بود و برای ۲۰البته در دهه . اش در دست ٌک فمٌه عادل لرار گٌرد

جلب رضاٌت روحانٌون امتٌازات لابل توجھی به آنان مٌداد در کتاب کشؾ االسرار 

 شاه با لدرت تمام و بی توجه به ۴۰ اما در دهه 113مخالفتی با سلطنت دٌده نمی شد

مخالفت روحانیت و بسیاری از گروه ھای ااپوزیسیون بھ اصالحات اجتماعی اش بویژه 
کاھش تبعیض علیھ زنان ادامھ می داد. در سال ھای پایانی دھھ ۴۰ با توجھ بھ اختناق 
حاکم و سرکوب مخالفین، شعار بازگشت بھ قانون اساسی مشروطیت عمال بھ بن بست 

رسیده بود و بنابرین در سال ۱۳۴۹ آیت هللا خمینی در کتاب " حکومت اسالمی "، 
ھمچون گروه ھای چریکی سکوالر و اسالمی و کنفدراسیون دانشجویان خارج کشور، 

 آٌت هللا 114.خواستار سرنگونی سلطنت شد که الداماتشان بر مردم تآثٌر گذاشته بود

برای تآثٌر گذاری بر جوانان و جلوگٌری از پٌوستن آنان به گروه های چپ، رفتار و 

به باور . مواضع اٌن گروه ها را تعمٌب می کرد و حتی از آنان کپی برداری می نمود

خمٌنی، طلبه های هوادار و برنامه رٌزانش پٌاپی  "( Dustin Byrd)دستٌن بٌرد 

اعتراضات گروه های چپ را مطالعه می کردند و با استفاده از همان ادبٌات علٌه 

112
  سٌد روح هللا خمٌنی، حکومت اسالمی

113
۱۸۶. همان ص- 

114
- Ervand Abrahamian, Khomeinism, Essays on the Islamic Republic,

(University of California Press, 1993), p. 22 
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 وی در اعالمٌه ها و نوشته هاٌش حتی از 115. "اصالحات شاه اعتراض می کردند

اصطالحات و کلمات گروه های چپ بھره می گرفت و استکبار را معادل امپرٌالٌسم 

وی از . در گفتار و اعالمٌه هاٌش بھره می گرفت" طبمه " بکار می برد و از کلمه 

. اٌنراه می کوشٌد رهبری الشار و طبمات مورد مخاطب اٌن گروه ها را در دست گٌرد

از آنجا که آٌت هللا خمٌنی اداره حکومت را تنھا شاٌسته فمھا می دانست از جنبش هاٌی 

از اٌنروی در برابر فعالٌت های . دفاع می کرد که فمھا در تارک آنھا لرار می گرفتند

ضد استبدادی گروه های دٌگر اپوزٌسٌون سکوت می کرد و ٌا واکنش مثبتی نشان نمی 

پٌشه کرد و از جنبش ملی شدن نفت " سکوت گزٌنی " ۲۰در دهه پرتالتم . داد و

آٌت هللا  .پشتٌبانی ننمود که در تارک آن دکتر مصدق سکوالر و ملی گرا لرار داشت

خمٌنی حتی پس از پٌروزی انمالب پا را فراتر گذاشت و پس از مخالفت جبھه ملی با 

 مرداد و برکناری مصدق دفاع نمود که به ۲۸تلوٌحا از کودتای " لصاص " اجرای 

سٌلی خورد و اگر مانده بود سٌلی بر اسالم " باور آٌت هللا خمٌنی در نتٌجه رفتارش 

116. "می زد

 در برابر، همانطور که اشاره رفت، فداٌٌان اسالم از هر دولتی که لوانٌن شرع را به 

و . اجرا می گذاشت پشتٌبانی می کردند و نوع حکومت براٌشان اهمٌت چندانی نداشت

کمونٌسم از حکومت کودتا " تسلط  "بھمٌن علت چشم امٌد به دربار بستند و از ترس 

سرانجام تفاوت گفتمان آٌت هللا خمٌنی با آٌت هللا کاشانی در اٌن بود که . دفاع کردند

برای کاشانی در جرٌان ملی شدن نفت، مبارزه علٌه استعمار انگلٌس از اجرای لوانٌن 

 بود به ائتالؾ با جبھه بنٌادگرادٌنی اهمٌت بٌشتری داشت و بھمٌن علت با وجودی که 

. ملی تن داد

، آٌت هللا خمٌنی با توجه به انحصار طلبی فردی و فمٌه زدگی اش نسبت به ۴۰در دهه 

 تشکٌل می داد بی اعتنا آن دورانمبارزات جبھه ملی که نٌروی اصلی مخالفٌن را در 

اعالمٌه ها و سخنرانی هاٌش تا پٌش از تبعٌدش به خارج کشور بؽٌر از مخالفت . بود

شدٌد با آزادی زنان و رابطه رژٌم با اسرائٌل به محکوم کردن سرکوب طالب و 

هوادارانش می پرداخت که در پی مخالفت هاٌش با اصالحات شاه مورد ضرب و شتم 

گوٌی رژٌم شاه تنھا با فعالٌت های سٌاسی آٌت هللا مخالؾ . و کشتار لرار گرفته بودند

115 - Dustin Byrd, Ayatollah Khomeini and the Anatomy of the Islamic

Revolution, Toward a Theory of Prophetic charisma, (University Press of 

America, 2011), p. 6 

116
 ۴۵۷-۴۵۶. ، ص۱۴ج . صحٌفه امام - 
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 اٌن در حالی بود که در 117.بود که به باورش هدفی جز روٌاروٌی با اسالم نداشت

 ۱۳۴۰ بارها رهبران جبھه ملی دستگٌر و در فاجعه بھمن ۴۳-۱۳۴۰فاصله سال های 

در سال . دانشجوٌان اعتصابی دانشگاه تھران مورد ٌورش گارد شاهنشاهی لرار گرفتند

 رهبران نھضت آزادی نٌز شامل بازرگان و آٌت هللا طلمانی در پی مخالفت با ۱۳۴۱

 .انمالب سفٌد دستگٌر شدند

، روٌکرد آٌت هللا خمٌنی در ارتباط با هوادارانش بر حسب نوع ۴۰ در اواٌل دهه 

 که نشانی از روٌکرد تمٌه گزٌنی سٌاسی برای جذب نٌرو از هر مخاطب متفاوت بود

اگر در برابر طالب سخنرانی می نمود و ٌا در اعالمٌه هاٌش مجامع دٌنی . راه داشت

را مخاطب لرار می داد مواضع تجدد ستٌزش برجسته ترمی شد و علٌه اصالحات 

دراٌن سال ها . اجتماعی شاه از جمله حك رآی و انتخاب شدن زنان سخن می راند

 در اعالمٌه ها و ه هموار118مخالفت با حك رآی زنان برخالؾ باور آبراهامٌان

در برابر، در مجامع دانشگاهی، مخالفت . سخنرانی های آٌت هللا تکرار می شد

روحانٌت با اصالحات ارضی را انکار می کرد، بر اجرای لانون اساسی مشروطه 

تآکٌد و از آزادی بٌان و للم دفاع می نمود و می کوشٌد گفتمانش را به شعار های جبھه 

.  ملی و نھضت آزادی نزدٌک نشان دهد

 در جرٌان اعتراض به تصوٌب لانون ۴۲ خرداد شورش سال پس از دوحدود 

نشانه هاٌی از دگرگونی در گفتمان و روٌکرد آٌت هللا  (۱۳۴۳اسفند  )کاپٌتوالسٌون 

 تجدد ستٌزی در اعتراضات وی رنگ و ۴۲اگر در اعتراضات سال . خمٌنی دٌده شد

بوی برجسته تری داشت محور اصلی سخنرانی آٌت هللا علٌه کاپٌتوالسٌون را زٌان 

البته . های ناشی از وابستگی رژٌم شاه به آمرٌکا از جمله تحمٌر اٌرانٌان تشکٌل می داد

در اٌن سخنرانی پٌوسته از سود نظارت روحانٌون بر امور کشور داری و حکومت 

 پنھان کردن مواضع واپسگراٌانه، مخالفت با وابستگی به آمرٌکا، و 119.سخن می راند

اٌجاد ابھام در مورد هدؾ های رژٌم اسالمی به آٌت هللا کمک کرد که بتدرٌج گروه 

 و چپ گرا را به حماٌت از مبارزاتش علٌه شاه ملی گراهای ملی گرا، اسالم گراٌان 

در چند ماهی که آٌت . اٌن روٌکرد در دوران الامت در پارٌس آشکارتر شد.  کندذبج

هللا در پارٌس بود در مصاحبه ها بوٌژه با خبرنگاران خارجی خود را بارها طرفدار 

حموق بشر و دمکراسی معرفی می نمود  

117
 در ساٌت جامع امام خمٌنی به ۴۳ و ۴۲در فاصله سال های به اعالمٌه های آٌت هللا خمٌنی - 

 .صحٌفه های امام مراجعه شود
118

 ۵۲۳. آبراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، پاورلی ص - 
119

 ۲۵-۴۱۶. همان ص- 
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هٌچ سازمانی و حكومتی به  . حكومت اسالمی بر حموِق بشر و مالحظه  ی آن است" 

آزادی و دموكراسی به  تمام معنا . اندازه ی اسالم مالحظه ی حموق بشر را نكرده است

در حكومت اسالمی است، شخص اول حكومت اسالمی با آخرٌن فرد مساوي است در 

120. "امور

اسالم زن را از . زن ها در حكومِت اسالمی آزادند حموق آنان مثل حموق مردها" 

اسارت مردها بٌرون آورد و آنھا را هم ردٌؾ مردها لرار داده است، تبلٌؽاتی كه علٌه 

ً شود برای انحراؾ مردم است اسالم همه ی حموق و امور بشر را تضمٌن كرده . ما م

121. "است

حمى را از هٌچ كس .كند شمارد و هم عمل مى اسالم، هم حموق بشر را محترم مى" 

دهد كه كسانى بر او سلطه  اجازه نمى. گٌرد حك آزادى را از هٌچ كس نمى. گٌرد نمى

122. "پٌدا كنند كه حك آزادى را به اسم آزادى از آنھا سلب كند

آٌت هللا خمٌنی در اطالعٌه های عمومی از اهداؾ حکومت اسالمی بطور روشن 

پنھان کاری، مبھم گوٌی و نفی والعٌات از سوی آٌت هللا . سخنی به مٌان نمی آورد

کتاب والٌت فمٌه توطئه ساواک و ٌادداشت " خمٌنی و اطرافٌانش به آنجا رسٌد که حتی 

 هنگامی که آٌت هللا مطھری در سال 123!اعالم گردٌد" های اصالح نشده ٌک طلبه 

 به عنوان اعتراض به سخنرانی های روحانی ستٌز شرٌعتی حسٌنٌه ارشاد را ۱۳۴۷

ترک کرد و از روحانٌون بلند پاٌه نجؾ خواست علٌه سخنرانی های شرٌعتی از او 

پشتٌبانی کنند، آٌت هللا خمٌنی سکوت را ترجٌح داد و در برابر با بکار بردن کلمات و 

دٌن افٌون " و " زباله دان تارٌخ " ، "مستصعفٌن " عبارات کلٌدی شرٌعتی همچون 

اٌن روٌکرد بسٌاری از روشنفکران . خود را طرفدار شرٌعتی نشان داد" توده ها نٌست

، به اٌن نتٌجه رساند که آٌت "والٌت فمٌه " را، بدون توجه به سخنرانی هاٌش در باره 

بدٌن ترتٌب آٌت هللا خمٌنی، با . " هللا با تفاسٌر انمالبی شرٌعتی از اسالم موافك است

تبلٌػ آگاهانه ٌک پٌام مبھم دلخواه توده ها و ندادن پٌشنھادهای معٌن، طٌؾ گسترده ای 

124."از نٌروهای اجتماعی را با خود همراه کرد

که معموال اکثرٌت مصاحبه کنندگان و مخاطبٌٌن " تمٌه گزٌنی"روٌکرد پنھان کاری و 

را به حکومت مورد نظر آٌت هللا خوشبٌن می ساخت در مرحله حٌاتی تصمٌم گٌری 

120
 مصاحبھ با راسلگر، آبان ۵۷، پاریس، صحیفھ ی نور، جلد ۵، ص.  -

۷۰
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  ۷۰ ص همان، - 
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 ۱۹۹ .ص ،۴ ج نور، ، صحٌفه۲۰/۲/۵۷اكسپرس، مجله با مصاحبه - 
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 ۵۹۰. ابراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ص - 
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 ۵۹۱. همان ص- 
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قدرت ھای بزرگ در کنفرانس گوادلوپ نیز برای فریب رئیس جمھور فرانسھ نیز 
بکار برده شد بطوری کھ این رئیس جمھور در این کنفرانس از خروج شاه از ایران 

دفاع کرد و حتی بھ باور ابراھیم یزدی بر سر این موضوع " مناقشاتی با کارتر داشتھ 
 برواٌت دکتر ٌزدی در اٌن کنفرانس آمرٌکا بر ماندن شاه اصرار داشت و 125. "است

. دفاع ژٌسکاردٌستن از رفتن شاه در لانع کردن کارتر نمش مھمی اٌفا نمود

خمٌنی در فرانسه ساکن شده است، " ژٌسکاردٌستن در اٌن کنفرانس اظھار داشت که 

. وی خٌلی هم ؼٌر منطمی نٌست، واشنگتن باٌد خود را با تؽٌرات سٌاسی تطبٌك دهد

 اٌن در حالی بود که پٌش از اٌن ممامات فرانسوی به فعالٌت های آٌت هللا 126"

اعتراض و حتی از وی خواسته بودند که فرانسه را به عنوان پاٌگاهی برای دعوت 

 ظاهرا گزارشی که لطب زاده در پاسخ به پرسش 127مردم اٌران به شورش بکار نبرد

فرانسوٌان تھٌه کرده بود در تؽٌٌر ذهنٌت رٌٌس جمھور فرانسه تاثٌر اساسی داشته 

ممامات فرانسوی از لطب زاده خواسته بودند سٌاست های دولت آٌنده را در . است

لطب زاده تحلٌلی تھٌه می کند که پٌش از . صورت پٌروزی برای  آن ها روشن سازد

به گفته نماٌنده وزارت خارجه . کنفرانس بروٌت رئٌس جمھور فرانسه نٌز می رسد

تحلٌل لطب زاده رئٌس جمھور را به اندازه ای تحت تآثٌر لرا داده است که " فرانسه 

ژٌسکاردستن به کارتر توصٌه خواهد کرد که با دولت احتمالی جدٌد تھران که رٌاست 

"  از کم کٌؾ اٌن 128. "معنوی آن با آٌت هللا خمٌنی خواهد بود، وارد مذاکره شود

. که بی شک  آٌت هللا در جرٌان تھٌه آن بوده است نشانه ای در دست نٌست" تحلٌل 

البته باٌد گفت که دفاع آٌت هللا خمٌنی از شعارهای تجدد خواهانه مانند آزادی بٌان  و 

  بسٌاری از ماؼٌره رنگ و بوی اسالمی و دٌنی داشت که هرچند مبھم بود اما از سوی

 و واکاوٌده نمی شد و ٌا بسٌاری از مخالفٌن خارجی رژٌم شاه سکوالرهای مخالؾ

شوربختانه بسٌاری از . حساسٌتمان را در باره اهداؾ اٌن رهبر دٌنی بر نمی انگٌخت

ما سکوالرها تنھا هدفمان رفتن شاه به هر لٌمت بود و به شروطی که آٌت هللا برای 

برخی از هواداران . تعٌٌن می کرد بی توجه بودٌم" آزادی ها " برخورداری از 

خارجی انمالب اٌران نٌز به مواردی از سخنان آٌت هللا خمٌنی که با حموق بشر 

برای نمونه رٌچارد فالک فعالل حموق بشر . مؽاٌرت داشت بی توجھی نشان می دادند

و استاد حموق بٌن الملل دانشگاه پرٌنستون که با آٌت هللا خمٌنی در پارٌش دٌدار کرد از 

" آٌت هللا در پاسخ گفته بود . وی در مورد سرنوشت بابٌان و بھاٌٌان پرس و جو نمود

125
تارنمای تارٌخ اٌرانی به نمل از جلد نوفل لوشاتو،  در کارتر و امام نماٌندگان مذاکرات متن انتشار - 

 ۱۳۹۲ دی ۱۴سوم خاطرات ابراهٌم، شنبه 
126

 همان - 
127

 همان - 
128

 همان- 
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آن ها تظاهر می کنند که بعد از دمحم، . بھاٌٌت ٌک دٌن والعی نٌست، فرله است... 

 فالک با وجود اعتراؾ 129. "جاٌی ندارند (در اٌران)گفت که . پٌامبری آمده است

130.بھاٌی ستٌز آٌت هللا با مماله ای در نٌوٌورک تاٌمز از اهداؾ وی دفاع نمود

 فعالٌت های تشکٌالتی بود که کمتر مورد آٌت هللا خمٌنیٌکی از فعالٌت های سٌاسی 

 در ابتدای ده چھل برای پٌشبرد اهداؾ اسالم گراٌانه اش وی. توجه لرار گرفته است

 چند گروه مذهبی ۱۳۴۲ در ابتدای سال آٌت هللا. گروه های همراهش را متشکل کرد

را به ائتالؾ و همکاری تشوٌك کرد که اعتراضات به الٌحه انجمن های اٌالتی و 

اٌن همکاری و ائتالؾ . شان دخٌل بود والٌتی و رفراندوم انمالب سفٌد در شکل گٌری

برخی از اعضای اٌن . منجر شد" جمعٌت هٌآت های مإتلفه اسالمی " به تشکٌل 

 ۳۴-۱۳۳۲جمعٌت از ملٌون مذهبی بودند که به باور عسکراوالدی در مٌان سال های 

در پی سرخوردگی از اختالفات داخلی جبھه ملی از فعالٌت های سٌاسی کناره گٌری 

 برخی از اعضای 131.کرده و به فعالٌت های مذهبی و خٌرٌه ای رو کرده بودند

 که شاخه بودندموتلفه از جمله مھدی عرالی، از جمله فعالٌن جمعٌت فداٌٌان اسالم 

" فعالٌت های هٌآت های مإتلفه از طرٌك شوراٌی بنام . نظامی جمعٌت را تشکٌل دادند

هداٌت می شد که متشکل از پٌروان آٌت هللا خمٌنی از جمله آٌت هللا " شورای روحانٌت 

132.مطھری و دکتر بھشتی بود

حوزه های اٌن تشکل را تامٌن می کرد زٌر نظر " خوراک فکری " شورای روحانٌت 

ساختار اٌن تشکل و نظارت روحانٌت برآن، نماٌی از . آٌت هللا خمٌنی فعالٌت می نمود

دخالت و نظارت روحانٌون در اداره حکومت اسالمی بود که در تارک آن فمٌھی لرار 

اٌن جمعٌت کامال فرله گرا و انحصار طب .  مستمر گردٌد۱۳۵۷می گرفت و در سال 

بود بطوری که از ائتالؾ و نزدٌکی با جبھه ملی دوری جست و به توصٌه آٌت هللا 

 پس از پٌروزی انمالب 133.خمٌنی از نزدٌکی با نھضت آزادی نٌز صرؾ نظر کرد

 تھٌه شده بود می خوانٌم که تنھا مسلمانان ۱۳۶۷در اساسنامه اٌن حزب که در سال  

. معتمد به والٌت فمٌه و مبانی جمھوری اسالمی می توانند به عضوٌت اٌن حزب درآٌند

براساس اساسنامه اٌن جمعٌت عضوٌت برخی از اعضاء در احزاب دٌگر با مجوز 

129
خمٌنی،  آٌت هللا به اعتماد از ندامتش رواٌت و انمالبی آمرٌکاٌیبی بی سی فارسی، کامبٌز فتاحی،  - 

 ۱۳۹۳ بھمن ۱۴
130

 همان - 
131

، ۱۳۸۷دکتر عزت هللا نوذری، تارٌخ احزاب سٌاسی در اٌران،انتشارات نوٌد شٌراز، چاپ دوم  - 

 ۱۵۷. ص
132
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به لصد " شورای مرکزی امکان پذٌرمی گردٌد که به باور دکتر عزت هللا نوذری 

134.انجام می شد" کسب اطالعات از سازمان های دٌگر 

، پس از ترور حسنعلی منصور رهبران اٌن جمعٌت دستگٌر، زندانی و ۱۳۴۳در سال 

ٌا به اعدام محکوم شدند و با توجه به تبعٌد آٌت هللا خمٌنی و مسافرت دکتر بھشتی به 

پس از آؼاز فعالٌت های چرٌکی . اروپا فعالٌت های اٌن جمعٌت رو به  رکود گراٌٌد

برخی از کنشگران عملگرای اٌن جمعٌت به همکاری با سازمان مجاهدٌن خلك روی 

 در جرٌان انمالب، اٌن جمعٌت با توجه به پٌوندهاٌش با بازار توانست هزٌنه 135.آوردند

 .های بسٌج اجتماعی الشار مختلؾ را علٌه حکومت شاه تآمٌن کند

جامعه مدرسٌن حوزه علمٌه لم تشکل دٌگری از هواداران آٌت هللا خمٌنی بود که در 

 اعضای اٌن جامعه را روحانٌون مشھور از جمله آٌت هللا 136. شکل گرفت۱۳۴۰سال 

. منتظری، هاشمی رفسنجانی، خامنه ای، آذری لمی، مکارم شٌرازی تشکٌل می دادند

ٌکی از اهدافت آؼازٌن اٌن جامعه را تشوٌك روحانٌون بزرگ لم در مخالفت با الٌحه 

 از دٌگر فعالٌت های مھم اٌن جامعه 137.انجمن های اٌالتی و  والٌتی تشکٌل می داد

دعوت به گردهماٌی روحانٌون سرشناس در تھران و به امضاء رساندن تآٌٌدٌه 

، از اعدام احتمالی  ۱۳۴۲مرجعٌت آٌت هللا خمٌنی بود که پس از بازداشت در سال 

 فعالٌت های اٌن جامعه پس از تبعٌد آٌت هللا شامل تبلٌؽات 138.وی جلوگٌری می کرد

اٌدئولوژٌکی و ضد رژٌم مٌشد که در مساجد و نھادهای دٌنی از راه سخنرانی و مراسم 

. در جلسات خصوصی و مخفی کادر سازی انجام می شد. مذهبی صورت می گرفت

اٌن جامعه حتی تصمٌم گرفت که برای تبلٌؽات به سود آٌت هللا خمٌنی در روستاهاٌی 

 از دٌگر فعالٌت های اٌن جامعه کارهای 139.که خالی از روحانی است مبلػ اعزام کند

جامعه به مناطك دور افتاده و تھٌدست نشٌن از جمله سٌستان و . خٌرٌه ای بود

به مإمنٌن وام بدون بھره " بٌناد رفاه " افزون برٌن از راه . بلوچستان کمک می فرستاد

 اٌن جامعه فعالٌت فرهنگی نٌز داشت و با برپاٌی ٌک دبستان و 140.داده می شد

دبٌرستان دخترانه به پٌروان اجازه می داد که تربٌت فرزندانشان را از آموزش رسمی 

ٌکی از تبلٌؽات سٌاسی آنان شعاردهی در مراسم مذهبی به سود آٌت هللا 141.جدا سازند

134
 ۱۶۸. همان، ص - 

135
 ۱۶۱. همان، ص - 
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اٌن تشکل در جرٌان انمالب نمش مھمی از جمله در به تحصن کشاندن . خمٌنی بود

. حوزه ، دعوت به تعطٌلی دانشگاه، چاپ و پخش اعالمٌه علٌه رژٌم اٌفا نمود

آٌت هللا خمنی همچنٌن از روحانٌون می خواست که با تشکٌل جلسات هفتگی به تبلٌػ 

تروٌج شرٌعت ممدسه همٌشه : " .. (تآکٌد از نگارنده اٌن سطور)نظرٌاتش به پردازند 

در اٌن برهۀ از نظر شارع ممدس اسالم بوده است، و از اٌن طرٌك ـ خصوص    مورد

، لذا در نظر می توان در ممابل دشمنان شرع انور عمل مثبتی انجام داد   زمان ـ بھتر

ان شاءهللا به اطالع حضرات آلاٌان علمای اعالم برسانٌم که در هر    گرفته شده است که

اجتماعی داشته باشند، و برای اٌن منظور شب ٌکشنبه در نظر گرفته    هفته ٌک شب

بالد اٌران ـ بلکه خارج اٌران نٌز ـ اٌن تصمٌم ابالغ گردٌده    به ؼالبو . شده است

142."است

 رو به افزاٌش گذاشت که در ابتدا ۱۳۴۸شمار انجمن های اسالمی دانشگاه ها از سال 

در اٌن سال ها و اواٌل دهه پنجاه اٌن . تآسٌس شده بودملی گرا بٌاری اسالم گراٌان 

 و حامی آٌت هللا درآمد که بنٌادگراانجمن ها به محل سخنرانی روحانٌون اسالم گرای 

 حسٌنٌه ارشاد نٌز نھاد 143.از لزوم دخالت دٌن در دولت و سٌاست سخن می راندند

دٌگری بود که به مدت طوالنی زٌر نظر آٌت هللا مطھری، ٌکی از پٌروان پروپا لرص 

آٌت هللا خمٌنی، به تبلٌؽات مذهبی و تروٌج اسالم سٌاسی می پرداخت و از سوی 

ساواک و دولت شاه تحمل می شد که در جنگ سرد از همپٌمانان رژٌم به شمار می 

. آمدند

در اٌن مٌان شاٌسته است که به تشکٌل نھادهای آموزشی دٌنی نٌز اشاره کرد که گرچه 

پٌروان آٌت هللا خمٌنی در تاسٌس آنھا نمشی نداشتند اما بسٌاری از کادرها و کارگزاران 

نظام اسالمی از جمله حداد عادل، هاشمی رفسنجانی از اٌن مدارس فارغ التحصٌل 

در اٌن مورد می توان به مدارس مذهبی مفٌد، علوی، نٌکان و حمانی اشاره . شدند

.  نمود

 بنیادگرانیروهای اپوزیسیون و بدیل اسالم سیاسی 

بالفاصلھ پس از کودتا، نھضت مقاومت ملی تشکیل شد کھ در تارک آن آیت هللا 
زنجانی جای می گرفت. پیکار علیھ دولت کودتا در دستور کار این نھضت قرار 

گرفت. این تشکل نیز ھمچون جبھھ ملی ایران دارای جناح مذھبی و " سکوالر " بود. 
جناح مذھبی شامل آیت هللا زنجانی، مھدی بازرگان، سحابی و طالقانی و حزب مردم 

142
 ۳۴۸.  ص۱ضرورت تشکٌل جلسات هفتگی، صحٌفه نور، ج - '\ 

143
 ۱۰۹. دکتر بھزاد کشاورزی، ص- 
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 مٌدانستند اما 144"اساس نظام را فالد مشروعٌت  " (سوسٌالٌست های خداپرست)اٌران 

رهبران حزب اٌران رژٌم کودتا را لانونی می سنجٌدند و ترجٌح می دادند در 

چھارچوب نظام نبود آزادی مطبوعات، در بند بودن دکتر مصدق و انتخابات آزاد را 

اٌن اختالفات سبب جداٌی حزب . مورد انتماد لرار داده نمش اپوزٌسٌون را اٌفا کنند

اٌران از نھضت گردٌد که رهبران برجسته ای همچون صالح و حسٌبی را شامل می 

 و در 146 تنھا شامل نٌروهای مذهبی می شد۱۳۳۴ نھضت مماومت در سال 145.گردٌد

.  در اثر اختالفات داخلی و سرکوب رژٌم منحل گردٌد۱۳۳۷سال 

 در پی فضای نسبتا آزاد سٌاسی رهبران جبھه ملی درٌافتند که امکان ۱۳۳۹در سال 

طی بٌانٌه کوتاهی جبھه ملی دوم اعالم شد که . فعالٌت سٌاسی مجدد بوجود آمده است

ؼالمحسٌن صدٌمی، کرٌم سنجابی، بالر کاظمی و مھدی بازرگان رهبران تراز اول 

آنرا تشکٌل می دادند، دارٌوش فروهر، شاهپور بختٌار، ٌدهللا سحابی و آٌت هللا طالمانی 

 بنابرٌن ترکٌب رهبری جبھه دوم 147.از جمله رهبران درجه دوم به شمار می آمدند

اما اٌن . تشکٌل شده بود (ملی گرااسالم گراٌان )و مذهبی " سکوالر " نٌز از افراد 

نھضت آزادی "  ناراضٌان از اٌن تشکل جدا و ۱۳۴۰اتحاد نٌز دٌری نپاٌٌد و در سال 

.  را تشکٌل دادند" اٌران 

 که شاه با مشکالت داخلی و خارجی دست به گرٌبان بود حاضر شد در ۱۳۳۹در سال 

نظر خود را نسبت به لانون اساسی و حزب توده مشخص و روشن " صورتی که جبھه 

 که ظاهرا با کندنماٌد با تشکٌل دولت هللا ٌارصالح و ٌا شخص دٌگری موافمت " 

 افزون برٌن مخالفت های جبھه با دولت امٌنی 148.استمبال رهبران جبھه روبرو نگردٌد

با کنار رفتن امٌنی و روی کار . نٌز سبب تضعٌؾ دولت وی شد و سودش به شاه رسٌد

آمدن َعلم هنوز امکان داشت که جبھه با توجه به لدرتش ٌک دولت ائتالفی با دولت َعلم 

 که در تبعٌد خانگی بسر می برد اٌن 149اما در اثر عدم موافمت مصدق. تشکٌل دهد

بی تردٌد بی اعتمادی ملی گراٌان به شاه که زمٌنه ای . طرح نٌز با ناکامی روبرو شد

تارٌخی داشت و عدم نرمش دکتر مصدق که از دوران ملی کردن نفت و مذاکرات با 

رهبران جبھه پس از . دولت انگٌس و آمرٌکا بجای مانده بود سبب اٌن ناکامی گردٌد

144
 ۶۹دکتر عزت هللا نوذری، تارٌخ احزاب سٌاسی اٌران، ص  - 

145
 همان  - 

146
 ۳۸۲. هماٌون کاتوزٌان، مصدق و نبرد لدرت، ص - 

147
 ۳۹۶. همان، ص - 

148
 ۴۳۵. همان، ص - 

149
 ۴۳۸. همان، ص- 
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لٌبرال جبھه در - اٌن ناکامی دستگٌر شدند که به باور کاتم به رهبری نٌروی سکوالر

150.اپوزٌسٌون علٌه شاه خاتمه داد

 خرداد الشار و طبمات گوناگون علٌه ۱۵به باور هماٌون کاتوزٌان در تظاهرات 

بازداشت آٌت هللا خمٌنی از جمله بازارٌان، دانشجوٌان، جامعه سوسٌالٌست ها و نھضت 

 خرداد از پشتٌبانی تھٌدستان ۱۵ شورش , اما به باور کاتم151.آزادی شرکت کردند

شھری و الشار پاٌٌنی مذهبی طبمه متوسط برخوردار گردٌد که تحت تاثٌر روحانٌت 

 اٌن در حالی است که معموال علٌه بازداشت رهبران جبھه و نھضت 152.لرار داشتند

اٌن نشانه . آزادی تظاهرات و ٌا واکنشی از سوی الشار اجتماعی صورت نمی گرفت

آن بود که آٌت هللا خمٌنی با توجه به جاٌگاه دٌنی اش توانسته بود با سخنرانی های بی 

پرده اش که شاه را هدؾ لرار می داد الشار مٌانی و تھٌدست مذهبی را به مشارکت 

عدم شرکت جبھه . در سٌاست جلب کند  و از پشتٌبانی شاٌان توجھی برخوردار گردد

ٌکی اٌن بود که اؼلب رهبران جبھه در زندان " ، ۴۲ خرداد ۱۵ملی دوم در تظاهرات 

بودند و دٌگر اٌنکه جبھه از تصمٌم گٌری لاطع و سرٌع اِبا داشت و دچار نوعی 

 به باور خلٌل ملکی رهبری توده ها در اٌن دوران به دست 153. "خمودگی و کندی بود

" ظرفٌت سازماندهی "  می افتاد زٌرا جبھه ملی 154"گروه هاٌی ؼٌر از نھضت ملی " 

کمٌته اجراٌی مجمع " البته ظاهرا جبھه ملی دوم و . 155.و رهبری را از دست داده بود

 اعمال خشونت آمٌز حکومت در برابر ،با تاخٌر " (نٌروی سوم)سوسٌالٌست ها 

در اٌن زمان ملکی که در اروپا بسر می برد .  خرداد را محکوم کردند۱۵شورش 

جرٌان " هردو اعالمٌه ی سازمان های مزبور را محکوم کرد و اٌن شورش را 

 رادٌوی مسکو تحرٌک 156.دانست که نباٌد در برابر آن کوتاه آمد" ارتجاعی مذهبی 

 را رد کرد و آنرا نتٌجه بپا خاستن کارگران علٌه شاه ۴۲روحانٌت در شورش خردار 

 به باور نگٌن نبوی در اٌن سال ها روشنفکران سکوالر با وجودی که از 157.نامٌد

در مجموع با اٌن "  شورش دٌنی ناخشنود بودند اما  اٌناعمال خشونت رژٌم در برابر

چنانکه در صفحات بعد .  سال پس از آن۱۵ اما 158. "جنبش همدردی نمی کردند

150
- Richard Cottam, Iran and the United State, p. 127

151
 ۴۲۹ .هما کاتوزٌان، مصدق و نبد لدرت، ص - 

152
- Richard Cottam, Iran and the United States, p. 109

153
 ۴۳۰. همان، ص - 

154
 همان - 

155
 همان - 

156
 ۱۲۴، ۱۳۸۷نگٌن نبوی، روشنفکران و دولت در اٌران، ترجمه حسن فشارکی، پردٌس دانش،  - 

157
- Richard Cottam, Iran and the United States, p. 130

158
 ۱۲۵.  ص,نگٌن نبوی، روشنفکران و دولت در اٌران- 
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 به پٌروزی انمالب اسالمی بنٌادگراخواهٌم دٌد، برخی از آنان در کنار اسالم سٌاسی 

. ٌاری رساندند

 بعلت مشکالت تشکٌالتی که از اختالؾ با دکتر مصدق ناشی می شد، ۱۳۴۳در سال 

فعالٌت های جبھه در اروپا . شورای مرکزی جبھه استعفا و جبھه ملی دوم منحل گردٌد

159"دولتی دمکراتٌک و ؼٌر مذهبی " در مٌان دانشجوٌان ادامه ٌافت که خواستار 

بعده ها اؼلب اعضاء و هواداران جبھه ملی دوم در اروپا و برخی در اٌران به . بودند

160.لنٌستی پٌوستند- گروه های مائوئٌستی و ٌا مارکسٌستی 

تالش ها برای احٌای جبھه ادامه ٌافت که در آن شخص مصدق از تبعٌد خانگی نمش 

 تھٌه شد که بر پاٌه ۱۳۴۴مھمی اٌفا نمود و سرانجام اساسنامه جبھه ملی سوم  در سال 

ملی در جبھه جدٌد اسالم گراٌان . خواسته های تشکٌالتی دکتر مصدق تنظٌم شده بود

عمر اٌن .  پررنگ ترشد161"تفکرات اسالمی "  نمش برجسته تری ٌافتند که در آن گرا

پس از آن فعالٌت . جبھه نٌز دٌری نپاٌٌد و رهبران آن بزودی دستگٌر و زندانی شدند

 در مٌان انجمن های دانشجوٌان آمرٌکا و کانادا و در فرانسه ملی گرااسالم گراٌان 

. ادامه ٌافت که بعده ها با آٌت هللا خمٌنی در نجؾ تماس های گسترده ای برلرار نمودند

 در اواٌل دهه چھل، مواضع جبھه و نھضت بنٌادگرادر جرٌان خٌزش اسالم سٌاسی 

آزادی نسبت به اصالحات مدرنٌستی شاه به مواضع واپس گراٌانه و تجدد ستٌز آٌت هللا 

خمٌنی کامال نزدٌک شد که بی تردٌد جاٌگاه آٌت هللا خمٌنی را در مٌان هواداران جبھه 

 کنگره اول جبھه ملی دوم تشکٌل شد که حال و هوای ۱۳۴۱در سال . تموٌت می کرد

از . دٌنی بخود گرفت و با پٌشگفتار آٌت هللا طالمانی در مورد بعثت پٌامبر آؼاز شد

 نماٌنده زن حضور داشتند که دوتن از روحانٌون دو نماٌنده حاضر در گنگره تنھا ۱۷۰

 162.نماٌنده بعنون اعتراض به حجاب ؼٌر اسالمی نماٌندگان زن جلسه را ترک کردند

" موضوع حك رای زنان در اٌن گنگره مطرح شد و ٌکی از نماٌندگان زن در باره 

سخن راند که با سکوت رهبران جبھه از جمله شاهپور " حماٌت اسالم از حموق زنان 

جبھه ملی تکٌه "  به باور حمٌد شوکت سرانجام در اٌن کنگره 163.بختٌار روبرو گردٌد

بر موازٌن اسالمی در باره حموق زنان را با استناد به لانون اساسی پٌوند می زد و به 

جای پشتٌبانی از گام مثبت دولت در اٌن عرصه، ٌورش روحانٌون را به حموق زنان 

159
 ۷۲. دکتر عزت هللا نوذری، تارٌخ احزاب سٌاسی اٌران، ص - 

160
  ۴۴۵. هما کاتوزٌان، مصدق و نبرد لدرت، ص - 

161
 آذر ۲۵دکتر صادق طباطبائی، نگاهی به تارٌخچه جنبش دانشجوٌی اٌران، تارنمای فرارو،  - 

۱۳۹۱ 
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حمٌد شوکت، پرواز در ظلمت، زندگی سٌاسی شاهپور بختٌار، انتشارات فروغ در آلمان، چاپ  - 

 ۲۹۳، ص ۲۰۱۶دوم 
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 ۲۹۴. همان، ص- 
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 ظاهرا تالش سران نھضت آزادی در کنگره برٌن پاٌه استوار بود 164. "تائٌد می کرد

بازرگان از " به باور حمٌد شوکت .  حفاظت کنند165"ناموس دٌنی و ملی " که از 

" از زنان دانسته و اٌن " برتر " دٌدگاهی که از گذشته به اٌن مسئله داشت، مردان را 

را نصٌب زنان می ساخت تا به خواست پروردگار آنجا که به تولٌد نسل و " افتخار 

166" .مردان گردند" شرٌک " امر فرزند مربوط می شد، 

"

در ۲۲ خرداد سال ۱۳۵۶ جبھھ ملی چھارم با نامھ سرگشاده سنجابی، بختیار و فروھر 
بھ شاه دوباره فعال شد. در این نامھ بدرستی نابسامانی ھای سیاسی، اجتماعی و 

یھ   َ اقتصادی کشور ناشی از حکومت فردی شاه سنجیده می شد کھ کلیھ امور برپا
منویات ملوکانھ " تحقق می یافت. نویسندگان نامھ بنا بر " وظیفھ ملی و دینی در برابر 
خدا و خلق " این نامھ را علی رغم خطرات سنگین " بھ حضور ملوکانھ تقدیم نمودند. 

ترک حکومت " و " بازگشت اٌمان " در اٌن نامه نوٌسندگان راه برون رفت را در 

احترام والعی به لانون اساسی و .... استبدادی، تمکٌن مطلك به اصول مشروطٌت 

 بازرگان که نوٌسنده نامه بود اظاهر.  اعالم می نمودند167.."اعالمٌه جھانی حموق بشر

" سکوالر " با تالش فراوان به اٌن نامه رنگ و بوی دٌنی داده بود اما تنھا نام رهبران 

168.جبھه در پای نامه نمش بست

را از دست می داد و به نٌروهای " سکوالرش " جبھه ملی چھارم گام به گام هوٌت 

حدود ٌک سال پس از تشکٌل جبھه ملی چھارم . سٌاسی مذهبی نزدٌک تر می شد

 سنجابی برای شرکت در کنفرانس بٌن المللی سوسٌالٌست ها ۱۳۵۷درست در مھر ماه 

عازم کانادا بود که در پارٌس طی الامت کوتاهی به دٌدار آٌت هللا خمٌنی رفت و از 

 وی نه تنھا رفتنش به کانادا را لؽو کرد 169 ".راهنماٌی کند" آٌت هللا خواست که او را 

آؼاز " بسمه تعالی " بلکه با آٌت هللا بٌعت کرد و از راه  اعالمٌه ای سه ماده ای که با 

در بند دو آن می افزود . خواند" فالد پاٌگاه لانونی و شرعی  ... [را]سلطنت " می شد 

نمی تواند با ادامه سلطنت با هٌچ گونه ترکٌبی موافمت " جنبش ملی اسالمی " که  

نظام حکومت ملی " در بند سه پاٌان رژٌم سلطنتی اعالم و خواسته می شد که . نماٌد

براساس اسالم و دمکراسی و استمالل به وسٌله مراجعه با آراء عمومی .... اٌران 

164
- 

 ھمان ص.۲۹۵ 
165

 ھمان ص.۲۹۶  -
166

 همان - 
167

 همان- 
168

- 
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-
 حمید شوکت، پرواز در ظلمت، ص. ۳۳۰ 

 کریم سنجابی، امیدھا و نا امیدی ھا، ص.   ۲۹۴ 
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 اٌن بٌعت در حالی صورت گرفت که سنجابی بنا بر خاطراتش کتاب 170" .تعٌٌن گردد

 و بی شک بعنوان 171آٌت هللا را پٌش از ماللات با وی خوانده بود" حکومت اسالمی " 

یک سیاستمدار کھنھ کار از اھداف اسالمی آیت هللا خمینی خبر داشت. سنجابی با این 
حرکت دخالت دین در سیاست و دولت را پذیرفت و عمال جبھھ ملی را در اختیار آیت 
هللا قرار داد. بدین ترتیب وجھ تمایزی میان نیروھای اسالم گرا و حد اقل رھبری جبھھ 

مشاھده نمی شد. تغییر در توازن قوا بھ سود آیت هللا خمینی نیروھای بیشتری از 
اپوزیسیون را بھ سوی اسالم سیاسی بنیادگرا روان ساخت. البتھ تصمیم سنجابی با 

.اعتراض بمٌه رهبران جبھه نٌز روبرو نشد
172

در دوران .  نٌز در اختٌار اسالم سٌاسی رادٌکال لرار گرفتندملی گرااسالم گراٌان 

ٌک ترٌن مشاورانش د روزه در پارٌس بنی صدر، ٌزدی و لطب زاده از نز۱۱۸الامت 

اٌن سه تن که با فضای دمکراتٌک ؼرب آشناٌی داشتند آٌت هللا را . به شمار می آمدند

در نحوه مواجه با روزنامه نگاران و ممامات ؼربی، رنگ و بوی دمکراتٌک دادن به 

مواضع تجدد ستٌزش و مھمتر از همه متماعد کردن لدرت های بزرگ در پذٌرش بدٌل 

نھضت آزادی به رهبری بازرگان نٌز از رهبری جنبش . آٌت هللا خمٌنی ٌاری رساندند

حسٌن " وی آٌت هللا خمٌنی را . که در دست آٌت هللا خمٌنی لرار داشت هٌجان زده بود

پس از چھل سال شادمان می گشت که "  آرزوی دٌرٌنه اش "نامٌد و از تحمك " زمانه 

173.استمرار حکومتی اسالمی را نوٌد می داد

بٌعت جبھه ملی و نھضت آزادی با آٌت هللا خمٌنی جابجاٌی لدرت از رژٌم پادشاهی به 

پس از آنکه شاه در تشکٌل دولتی با شرکت ملٌون . حکومت اسالمی را تسرٌع کرد

 می بنٌادگراناکام ماند، بٌعت اٌن دو نٌروی مطرح سٌاسی مٌانه رو با اسالم گراٌان 

توانست نگرانی آمرٌکاٌی ها در مورد اهداؾ مبھم و ناشناخته آٌت هللا خمٌنی را کاهش 

آٌت هللا حتی پا را فراتر گذاشت و دولت مولت را برٌاست بازرگان و ترکٌبی از . دهد

جبھه و نھضت آزادی تشکٌل داد اما درعٌن حال از پٌوستن ٌارانش به اٌن دولت 

 شگفت آنکه سولٌوان نٌز تشکٌل ٌک دولت معتدل به رٌاست 174.جلوگٌری کرد

بازرگان و ٌا مٌناچی را برای توافك ارتش و نٌروهای مذهبی، انجام انتخابات و تشکٌل 

 بدٌن ترتٌب دوران گذار 175.مجلس موسسان برای تعٌٌن رژٌم آٌنده کارساز می دانست

به جمھوری اسالمی و تصوٌب لانون اساسی در برگٌرنده نھاد والٌت فمٌه در دوران 

170
 - 

171
- 

172
- 

 ھمان ص. ۳۵۱
 ھمایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ص. ۴۵۵ 

173
- 

174
- 

175
-

 حمید شوکت، پرواز در تاریکی، ص. ۳۸۰ 
 حسن شریعتمداری، محدود بھ دو مطلق، تارنمای ایران امروز، ۲۰/۱۰.۲۰۱۷

 دکتر بھزاد کشاورزی، تشیع و قدرت در ایران، جلد چھارم، نشر خاوران، فرانسھ، ص.۳۰۸ ،ص. 
۱۳۵
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ملٌون به تصوٌب رسٌد و با اعدام اکثر تٌمساران ارتش خطر کودتای نظامی مرتفع 

گردٌد و راه برای تشکٌل دولتی از پٌروان انحصار طلب آٌت هللا و سرکوب فزاٌنده 

محسن رضاٌی دبٌر شورای مصلحت نظام ترفند آٌت را چنٌن . دگراندٌشان آماده شد

در اواٌل انمالب بازرگان را بر سر کار نمی گذاشت  (ره)اگر امام : " توضٌح می دهد

شاٌد انمالب به ثمر نمی رسٌد، بازرگان بزرگترٌن کالهی بود که امام بر سر آمرٌکا 

176" .گذاشت، اٌشان نٌروٌی را بکار گرفت که امرٌکا احساس خطر نکند

به باور حسن شرٌعتمداری برخی از ملٌون جبھه و نھضت آزادی از جمله بازرگان، 

به راه سومی نٌز می اندٌشٌدند که بجای بدٌل ... ظاهرا سنجابی، حاج سٌد جوادی و 

اسالم سٌاسی رادٌکال اعتراضات مردمی به سوی برکناری شاه، انجام انتخابات آزاد و 

اٌن طرح مورد حماٌت آٌت هللا . حفظ لانون اساسی مشروطه سوق داده شود

 با بٌعت جبھه و نھضت با 177.شرٌعمداری، گلپاٌگانی و مرعشی نجفی نٌز بوده است

در مورد پشتٌبانی اٌن سه آٌت هللا از . آٌت هللا خمٌنی اٌن طرح نٌز با ناکامی روبرو شد

به باور شوکت آنھا عمال با تشکٌل دولت وی . دولت بختٌار اختالؾ نظر وجود دارد

 اما آبراهامٌان می نوٌسد که اٌن دولت مورد پشتٌبانی اٌن سه 178.مخالفت نشان دادند

اگر تالش های او شکست بخورد، کشور " آٌت هللا لرار گرفته حتی هشدار دادند که 

  روٌداد های بعدی نشان داد که بھرحال179. "گرفتار هرج و مرج شدٌدی خواهد شد

. مواضع روحانٌت مٌانه رو در سرنوشت بختٌار بی تآثٌر بود

.  روز پٌش از پٌروزی انمالب، کابٌنه دٌر هنگامش را به شاه معرفی کرد۳۷بختٌار 

" وی برای ؼلبه بر هٌجان کوری که گرٌبانگٌر ملت اٌران شده بود شانس موفمٌت را 

را در خطر می " موجودٌت اٌران "  بختٌار 180" .بٌش از ٌک ٌا دو درصد نمی دٌد

پس از آنکه از سوی . دٌد و زندگی فردی و سٌاسی اش را در گرو اٌن تصمٌم گذاشت

جبھه و رفمای پٌشٌنش مورد تھمت و افترا لرار گرفت دکتر صدٌمی وی را مرد 

.... در زمانی که همه در فکر لھرمان شدن و کسب وجاهتند: " شجاعی خواند و افزود

اٌن شھامت را داشته که به مٌدان بٌاٌد و وظٌفه ما و همه رهبران ملی کمک  [بختٌار]

 برنامه دولت بختٌار شامل انحالل ساواک، آزادی کلٌه زندانٌان سٌاسی، 181. "به اوست

آزادی مطبوعات و اجتماعات مسالمت آمٌز، انتخابات آزاد، مبارزه با فساد و اٌجاد ٌک 

176
 ۲۶محسن رضاٌی، بازرگان بزرگترٌن کالهی بود که امام سر آمرٌکا گذاشت، تارنمای پارسٌنه،  - 

 ۱۳۸۹بھمن 
177

 حسن شرٌعتمداری، محدود به دو مطلك - 
178

 ۳۸۰. حمٌد شوکت، پرواز در ظلمت، ص - 
179

 ۶۴۸. آبراهامٌان، اٌران بٌن دو انمالب، ص - 
180

 ۳۵۲. حمٌد شوکت، ص - 
181

 ۳۵۰. همان، ص- 
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 می گردٌد که خواسته دمکرات سکوالرهای 182"دمکراسی ملی بر مبنای سوسٌالٌسم " 

بختٌار شاٌد تنھا کسی درٌن دوره دشوار تارٌخی کشور . جنبش را نماٌندگی می کرد

بود که در گفتگو با خبرنگاران داخلی و خارجی با شھامت و جرات کامل به افشای 

من در تمام عمر در راه دمکراسی مبارزه کرده : " ... اهداؾ آٌت هللا خمٌنی پرداخت

اگر او ... ام و در اصول عماٌد نه با آٌت هللا خمٌنی سازش خواهم کرد نه با کس دٌگر

ما هم واتٌکان . دٌدنی خواهد بود. می خواهد در لم دولتی اٌجاد کند، اجازه خواهٌم داد

هٌچ کس نمی داند جمھوری اسالمی چٌست و اگر کسی به . کوچکی خواهٌم داشت

او نه تعدد گروه های سٌاسی را . متون گذشته مراجعه کند، پشتش به لرزه در می آٌد

همه چٌز . می خواهد روحانٌت لانون الھی را اجرا کند. می پذٌرد، نه دمکراسی را

  شوربختانه سخنانش شنٌده نشد اما 183. "اٌنجا شروع می شود و اٌنجا تمام می شود

.  تارٌخ پٌش بٌنی سخنگو را تائٌد کرد

به باور هماٌون کاتوزٌان بختٌار و شٌخ فضل هللا نوری برؼم تفاوت در اندٌشه و 

طرفداران هر دو شخصٌت از ابراز . گفتمان از مولعٌت مشابه ای برخوردار بودند

 )پشتٌبانی نسبت به سٌاستمدار مورد عالله شان واهمه داشتند و از سوی انمالبٌون 

184.سرکوب می شدند (مشروطه خواه و ٌا پٌروان انمالب اسالمی

بختٌار از آؼاز نخست وزٌری اش مورد حمالت شدٌد آٌت هللا خمٌنی و رهبران جبھه 

مرگ بر " در خٌابان ها نٌز شعار . ملی لرار گرفت که خواستار سرنگونٌش بودند

به گوش می رسٌد و ناکامی اش در مھار اسالم سٌاسی " بختٌار دولت بی اختٌار 

" سفٌر آمرٌکا نٌز ضمن تمجٌد از شجاعتش وی را مردی .  بروشنی نماٌان بودبنٌادگرا

اٌن مردی نٌست که از ما ٌا "  :وی در عٌن حال هشدار می داد. نامٌد" خٌالباؾ 

او تا حد زٌادی کار خودش را می کند و در پی شرط بندی . بگٌرد" راهنماٌی " دٌگران 

سابمه لبلی اش با آمرٌکا باعث نخواهد شد که از نظرات و دٌدگاه های ما . سنگٌن است

 به 185".بنابراٌن لابل تردٌد است که ما روی او نفوذ زٌادی داشته باشٌم . تاثٌرپذٌر باشد

نظر می رسد آمرٌکاٌی ها از بختٌار بھره گٌری ابزاری می کردند و در نظر داشتند 

شاه کشور ......امور کشور را به ٌک دولت نظامی خشن واگذار نکند، دوم" ٌکم شاه 

سفٌر آمرٌکا به واشنگتن می نوٌسد که اردوی آٌت .... ترک کند" استراحت " را برای 

هللا خمٌنی از اٌن موضوع مطلع است و به همٌن خاطر مانع از تشکٌل دولت بختٌار 

182
 ۳۵۷. همان، ص - 

183
 ۳۸۴. همان، ص - 

184
هماٌون کاتوزٌان، جمھوری اسالمی، ترجمه حسٌن شھٌدی  - 

http://homakatouzian.com/?p=767
185

 ۱۳۹۵ خرداد ۱۷کامبٌز فتاهی، چرا آمرٌکا بختٌار را جدی نگرفت؟ بی بی سی فارسی - 
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 روز دوام آورد و در پی اعالم بی طرفی ارتش ۳۷ دولت وی تنھا 186. "نخواهد شد

.  سموط کرد۱۳۵۷ بھمن ۲۲در روز 

پس از اشؽال سفارت آمرٌکا در تھران دانشجوٌان خط امام از جمله مدعی شدند که 

بختٌار پس از خروج از اٌران طی سفرهاٌش به بؽداد برای حمله به اٌران با صدام  

 در مورد همکارٌش با عراق به گزارش های از وزارت خارجه 187.متحد شده است

انگلٌس نٌز اشاره شده است که برمبنای آن در حمله عراق به اٌران بختٌار مورد 

 البته نزدٌکانش در پارٌس ٌک پارچه براٌن باورند که 188.مشورت لرار گرفته است

بختٌار برای گرفتن کمک مالی و ٌا اٌجاد اٌستگاه رادٌوٌی در عراق با صدام رابطه 

داشته است اما اتھام مشورت دادن به صدام و ٌا موافمت با حمله وی به اٌران را رد 

مماومت مردم و ارتش در  " ۵۹ مھرماه سال ۲۱ بوٌژه آنکه بختٌار  در 189می کنند

 وی در خاطراتش نٌز به تالش هاٌش برای جلوگٌری 190. "برابر حمله عراق را ستود

از حمله عراق به اٌران اشاره کرده می افزاٌد که از آؼاز جنگ روابطش را با عراق 

191.لطع نمود

کٌانوری با فشار حزب کمونٌست شوروی  (۱۹۸۹ ژانوٌه ۱۷ )۱۳۵۷در اواخر سال 

 وی که از مواضع آمرٌکا ستٌزی آٌت هللا خمٌنی بوجد 192.به رهبری حزب توده رسٌد

آمده بود از اسالم سٌاسی رادٌکال پشتٌبانی می کرد و ضمن تائٌد تشکٌل شورای 

برنامه سٌاسی آٌت هللا خمٌنی برای : " انمالب از سوی پٌروان آٌت هللا خمٌنی می افزود

انتشار .... جمھوری اسالمی مورد نظر اٌشان، آنطور که به وٌژه در چند هفته اخٌر

ٌافته است، در عمده ترٌن ارزٌابی ها و موضعگٌری هاٌش با خواستھای حزب توده 

 هواداران اٌن 193. "اٌران برای پٌشرفت جامعه اٌران در مرحله کنونی انطباق دارد

مبارزه آٌت هللا ]..از درک ماهٌت کلی" حزب روشنفکران را متھم می کردند که 

194. "عاجز ماندند و آن را ارتجاعی للمداد نمودند [خمٌنی علٌه اصالحات ارضی

186
 همان - 

187
 ۱۳۹۰ مرداد ۱۴دمحم رهبر، شاهپور بختٌار در رواٌت جمھوری اسالمی، بی بی سی فارسی،  - 

188
 ۱۳۹۵ شھرٌور ۲۹کٌوان حسٌنی، نمش شاهپور بختٌار در حمله عراق به اٌران، رادٌو فردا،  - 

189
 همان - 

190
 ۱۳۹۰ مرداد ۱۴دمحم رهبر، شاهپور بختٌار در رواٌت جمھوری اسالمی، بی بی سی فارسی،  - 

191
 ۱۴۹. شاهپور بختٌار، ٌک رنگی، ترجمه مھشٌد امٌر شاهی، ص - 

192
 رضاشاه سموط از توده حزببی بی سی فارسی، مصاحبه شھاب مٌرزاٌی با بابک امٌر خسروی،  - 

 ۱۳۹۰ بھمن ۱۵انمالب،  از پس تا
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 ، ۱۳۵۷ دٌماه ۲۷روزنامه مردم، اعالمٌه کمٌته مرکزی حزب توده اٌران،  - 

http://mahakestan.blogspot.ca/2014/02/blog-post_13.html 
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رها سرباز، از اصالحات امٌنی تا اصالحات ارضی شاه، مھر، ساٌت هواداران حزب توده اٌران،  - 

 ۱۳۹۴ دی ۸

http://10mehr.com/maghaleh/08101394/1289 
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دمکراتٌک و ضد - انمالب ملی " هواداران حزب توده همچنٌن انمالب اسالمی را 

195.نامٌدند" امپرٌالٌستی 

 سازمان فداٌٌان خلك نٌز با توجه به تحلٌل های نادرست اٌن سازمان از انمالب اٌران 

ارزٌابی می شد از واکاوی اهداؾ " خلك و ضد خلك  " چھارچوب نامنعطؾکه در 

و بی توجھی به  و هدؾ های واپس گراٌانه آٌت هللا خمٌنی بنٌادگراوالعی اسالم سٌاسی 

اٌن سازمان و بسٌاری از گروه . وامانده بوداهمٌت سکوالرٌسم و جداٌی دٌن از دولت 

های چپ مستمل و روشنفکرانی همچون نگارنده اٌن سطور شدٌدا تحت تآثٌر 

 که بسٌاری از ٌماعتصابات کارگری و اعتراض های گسترده خٌابانی لرار گرفته بودَ 

شرکت کنندگانش عکس آٌت هللا خمٌنی را در ماه می دٌدند و ٌا برپاٌه توهمات تئورٌک 

 گروه  بسٌاری ازبدٌن ترتٌب مشارکت فعال. ادامه انمالب را به سود خود مٌسنجٌدٌم

های چپ ؼٌر توده ای نٌز در سرنگونی شاه و دولت بختٌار در استمرار جمھوری 

سازمان مجاهدٌن خلك نٌز بنا به ماهٌت دٌنی اش از . اسالمی نمش مھمی اٌفا نمود

 به آٌت هللا ۱۳۵۷انمالب اسالمی استمبال کرد و ضمن تبرٌک پٌروزی انمالب سال 

. نامٌد" امام "خمٌنی وی را 

 بنیادگراروشنفکران و بدیل اسالم سیاسی 

 بسٌاری  مرداد و سرکوب حزب توده سرخوردگی گسترده ای را در مٌان۲۸کودتای 

 از آنان از فعاالن و ٌا پٌروان اٌن حزب شماری روشنفکران اٌرانی در پی داشت که از

بخش مھمی از اٌن سرخوردگی بخاطر خروج بخشی از رهبران حزب از کشور . بودند

فعاالن دستگٌر شده حزب برای رهاٌی از زندان بسٌاری از و ندامت نامه هاٌی بود که 

اٌن روٌداد سبب روٌگردانی بسٌاری از روشنفکران از حزب توده گردٌد . می نوشتند

از سوی دٌگر . که می توان بطور نمونه به احمد شاملو و مھدی اخوان ثالث اشاره کرد

سرکوب شدٌد مخالفان هرگونه انتمادی را در نشرٌات روشنفکری ناممکن ساخته بود 

196.ٌاد شده است" تارٌکی و سرخوردگی کامل " که از آن دوران به عنوان سال های 

اما کودتا در عٌن حال به دشمنی با رژٌم پرو بال داد که در سال های پس از آن در 

. ساختار گفتمان روشنفکری اثر مھمی برجای گذاشت

 نشرٌات گوناگونی متشر شدند که به مباحث روشنفکری می ۴۰در مٌانه سال های 

در اٌن باره می توان به نگٌن، ُجنگ اصفھان، آرش، اندٌشه و هنر و . پرداختند

195
  همان - 

196
نگٌن نبوی، روشنفکران و دولت در اٌران، ترجمه حسن فشارکی، تھران، نشر و پژوهش شٌرازه  - 
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197.فردوسی اشاره کرد که در مجموع سرخوردگی روشنفکران را آشکار می ساخت

ظاهرا گراٌش روشنفکران اٌرانی به مساٌل جھان سوم سمت و سوٌی به گفتمان آنان 

 انجامٌد بنٌادگراداد که در نھاٌت به حماٌت از اسالم سٌاسی 

 در کشورهای جھان سوم جنب و جوشی بصورت جنگ ۴۰در سال های پاٌانی دهه 

در اروپا نٌز جنبش دانشجوٌی متاثر از اختالفات مٌان چٌن . های چرٌکی جرٌان داشت

و شوروی نظم موجود نظام امپرٌالٌستی را بچالش می کشٌد که خود از جمله از 

روٌدادهای جھان سوم بوٌژه روٌاروٌی ملت وٌتنام با لوی ترٌن ارتش دنٌا الھام می 

روشنفکران اٌرانی نٌز با توجه به موفمٌت انمالب در الجزاٌر، و کوبا از .  گرفت

سرخوردگی و خمودی دوران آؼازٌن دهه چھل بٌرون می آمدند و توجه خود را به 

در عٌن . روٌدادهای جھان سوم متمرکز ساخته ماٌل بودند بخشی از اٌن جنبش باشند

حال با توجه به سانسور حاکم در کشور پرداختن به مساٌل کشورهای جھان سوم و 

وابستگی دولت های آنان به امپرٌالٌسم اٌن امکان را به روشنفکران می داد که بطور 

در اٌن دوره شاهد ترجمه آثار . ؼٌر مستمٌم مخالفتشان را با رژٌم وابسته شاه بٌان کنند

فانون، اُمه سزر و مماالت گوناگونی از سارتر در باره استعمار در نشرٌات فارسی 

هستٌم که منجر به گسترش مفھوم جنبش های آزادی خواهانه ضد استعماری جھان 

.  سومی گردٌد که به عنوان موضع روشنفکر اٌرانی پذٌرفته شد

در متن گفتمان متاثر از روٌدادهای جھان سوم، انمالبی بودن به شکل امپرٌالٌسم 

ستٌزی و ؼرب ستٌزی تجلی می ٌافت که خشونت را توجٌه می نمود و انمالبٌونی 

به . همچون چه گوارا، هوشی مٌن و پاترٌس لومومبا مورد ستاٌش لرار می گرفتند

، بجز مبارزه در جنگل بجای مجلس راهی برای ۱۳۴۵باور حاج سٌد جوادی در سال 

 برای ۱۳۴۹ اٌن گفتمان همان راه و روشی بود که در سال 198.مردم بجای نمانده بود

مبارزه با شاه و امپرٌالٌسم به شکل جنبش چرٌکی به جای مبارزه سٌاسی در دستور 

.   کار کنشگران رادٌکال چپ لرار گرفت

در همٌن زمان روشنفکران ؼربی نٌز جامعه مدرن را مورد انتماد لرار می دادند که 

روشنفکران اٌرانی همچنٌن . روشنفکران اٌرانی بود بسٌاری از الگوٌی نظری برای

شدٌدا تحت تاثٌر گفتمان فرانتس فانون لرار داشتند و بدٌلی جستجو می کردند که 

انتماد از ؼرب در مٌان روشنفکران چنان باال . جاٌگزٌن ؼرب و گفتمان مدرن گردد

بطور نمونه حاج سٌد . گرفت که ارزش های بنٌادٌنش همچون دمکراسی نفی مٌشد

نباٌد گول اٌن دموکراسی و فرهنگ و نسبت های آن را " جوادی هشدار می داد که 

197
 ۱۲۹. نگٌن نبوی، ص - 
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خوٌشتن "  دمحم علی اسالمی ندوشن نٌز ضمن تمبٌح مرد متجدد بازٌافت 199" .خورد

دفاع از موارٌث و سنت های اصٌل " ...مھدی پرهام نٌز . را الزم می سنجٌد"  خود

 را نٌز ضروری می 200" که شاٌد نوعی مماومت مرتجعانه به نظر آٌد... لدٌمی 

روشنفکران اٌرانی به دنبال جامعه آرمانی شان بودند که خالی از نفوذ مرام ها . دانست

چنان مبھم بود  [از اٌن جامعه]توصٌؾ " به باور نگٌن نبوی . و ارزش های ؼربی بود

 البته در اٌن مٌان 201."که می توانست با الگوی جامعه اسالمی مطابمت کند

روشنفکران سکوالری همچون دارٌوش آشوری، دمحم علی سپانلو و اسماعٌل خوٌی 

فرهنگ ؼربی را کامال منفی نمی سنجٌدند و باور داشتند که برای کشؾ اٌده های تازه 

202.باٌد به ارزش های ؼربی نٌز توجه داشت

در اٌن مٌان ناروشن بودن ماهٌت رسوم لدٌمی به بدٌل مذهب اعتبار می بخشٌد که 

شرٌعتِی پٌِرو فانون به عنوان پرچم دار اٌن گفتمان درخشٌد و نظرٌات اسالم سٌاسی 

را به معنی بازگشت به مذهب و تارٌخ و "  اصالت "شرٌعتی . مدرنش را ارائه داد

 تفاوت وی با روشنفکران سکوالر در اٌن بود که وی 203.ارزش های خود می سنجٌد

. بدون تردٌد فرهنگ اٌرانی را مذهبی و اسالمی می دانست

آل احمد نٌز همگام و همسو با اسالم گراٌان ملی گرا و " ؼرب زدگی " گفتمان 

بن ماٌه اٌن . مدرنٌست راه پٌروزی اسالم سٌاسی بنٌاد گرا را هموار تر می ساخت

ٌعنی ؼرب از " ماشٌن و تکنولوژی " گفتمان بر پاٌه رابطه نابرابر مٌان تولٌد کنندگان 

" ٌک سوی و مصرؾ کنندگان از سوی دٌگر استوار است که به باور آل احمد به 

بنابرٌن وی نتٌجه می گرفت که تا زمانی که .  تبدٌل شده است204"رابطه ارباب و بنده 

به باور بھنام، وی باور . 205.مصرؾ کننده اٌم و ماشٌن را نساخته اٌم ؼرب زده اٌم

داشت که باٌد ماشٌن را در اختٌار خود درآورٌم  اما برای چگونگی آن پاسخ دلٌمی 

را چاره اصلی مشکالت می " تجدٌد حٌات کلٌت اسالمی "  اما 206.ارائه نمی دهد

 .سنجٌد

هجوم " آل احمد روحانٌت را مورد انتماد لرار می هد چرا که  در زمان مشروطٌت در برابر 

وی شٌخ فضل هللا . در الک خوٌش فرو می رود و گام به گام عمب می نشٌند" ممدمات ماشٌن 
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" می نامد و با حمله به تجدد خواهان  ؼرب زده  آندوره از جمله " مشروعه " را شھٌد هوادار 

نمش ؼرب زدگی را همچون داؼی " که " طالبوؾ سوسٌال دمکرات " و " ملکم خان مسٌحی 

"  از سِر دار رفتن شٌچ مشروطه ستٌز افسوس می خورد و می افزاٌد 207"بر پٌشانی ما زدند 

من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمی می دانم که به عالمت استٌالی ؼرب 

 وی تلوٌحا 208. "زدگی پس از دوٌست سال کشمکش بر بام سرای اٌن مملکت افراشته شد

روحانٌت را همچون واتٌکان به دخالت در سٌاست و استفاده از وساٌل ارتباطات جمعی 

پا باز کردن در " همچون روزنامه تلوٌزٌون و رادٌو و سٌنما برای مبارزه با ؼرب زدگی و 

بی سبب نٌست که در جمھوی اسالمی ٌکی از بزرگ راه . دعوت می کند" محافل بٌن المللی 

 .نامٌده شده است" آل احمد " های تھران 

آل احمد به ؼرب ستٌزی و بٌماری تئوری توطئه نٌز مبتال بود سنی کشی صفوٌان را 

که با تشوٌك فمھای شٌعه انجام شد به تشوٌك ؼربی ها نسبت می دهد که برای اختالؾ 

خٌزش بھاٌی گری در زمان لاجار را با . انداختن بٌن ما و عثمانی ها پی گرفته می شد

می خواند که برای " بلواٌی " تشوٌك ؼربی ها مرتبط می داند و جنبش مشروطٌت را 

" افزون برٌن حمله نادر به شمال هند را برای . 209ممابله با روحانٌت سازمان داده شد

دمحم شاه می سنجد که در زمان پا گرفتن استعمار ؼربی در جنوب هند " سرگرم کردن 

. روی می داد  

 به تملٌد از فَردٌد اشاعه دهنده ۱۳۴۱که آل آحمد در سال " ؼرب زدگی "اپٌدمی گفتمان 

 براهنی انحطاط کشورهای .نٌز افتاداش بود به جان بسٌاری از روشنفکران سکوالر 

آسٌاٌی و آفرٌماٌی را نه به بخاطر عرب زدگی بلکه عامل آنرا ؼرب زدگی می دانست 

و می افزود که مبارزه با خرافات نباٌد به مبارزه با ارزش های انسانی مذهبی 

 همسرمو به تعبٌر  ) مدرنٌته زداٌی و بازگشت به خوٌش ۴۰در اواخر دهه . بٌانجامد

بعنوان داروی عالج بٌماری های کشور در دستور کار روشنفکران   (بازگشت به خٌش

مذهبی شدن گفتمان روشنفکری با . اٌرانی لرار می گرفت که به بدٌل مذهب انجامٌد

 روشنفکران به جنبه های مثبت بُعد عرفانی مذهب دامنه گسترده  برخی ازروی آوردن

 اٌن تحول رٌشه در ؼرب ستٌزی راٌج داشت که در استبداد سلطنتی 210.تری پٌدا نمود

دارٌوش آشوری همراهی . وابسته به ؼرب رشد و نمو ٌافت و به مذهب امٌد بست

فاسد " و " مادی " دشمنی با ؼرِب : "ؼرب ستٌزی و مذهب گراٌی را چنٌن می سنجد 
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همراه می " معنوٌت " با بازگشت به خوٌش و بازٌافتن اصالت فرهنگی و دٌنی و " 

211."شود

 محاکمه گلسرخی نشان داد که گفتمان مذهب در مٌان گروه های چپ ۱۳۵۲در سال 

من که ٌک : " وی در دفاعٌاتش اظھار داشت . رادٌکال نٌز زمٌنه رشد ٌافته است

لنٌنست هستم برای نخستٌن بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسالم جستم - مارکسٌست 

شھٌد بزرگ خلك های " وی همچنٌن امام حسٌن را " و  آن گاه به سوسٌالسم رسٌدم 

 اٌن روٌکرد گلسرخی با واکنش برخی از روشنفکران روبرو شد 212.نامٌد" خاورمٌانه 

از آنجمله می توان به پروٌز نٌکخواه اشاره کرد که . که به خدمت رژٌم درآمده بودند

طی مماالتی مارکسٌسم و اسالم را ناسازگار می سنجٌد و مارکسٌست ها را متھم می 

.  کرد که لصد دارند از راه مذهب جزمٌات مارکسٌستی را به ملت تحمٌل کنند

 و پٌش از ۵۰گراٌش به مذهب در مٌان بسٌاری از روشنفکران در نٌمه دوم دهه 

انمالب تشدٌد و شکل آشکارتری بخود گرفت بوٌژه آنکه برخی از روشنفکران ؼربی 

 پس (Ragaa Garaudy )بطور نمونه روژه گارودی. نٌز چنٌن راهی را برگزٌده بودند

افزون برٌن در . از سی سال عضوٌت در حزب کمونٌست فرانسه به مسٌحٌت گروٌد

بسٌاری از کشور های جھان سوم از جمله وٌتنام مذهب نمش مھمی در مبارزه علٌه 

در "  نرالی در گفتگوٌی در اٌن مورد چنٌن می نوشت 213.امپرٌالٌسم اٌفا می نمود

جھان امروز انسان که حٌران و نگران آٌنده است بار دٌگر به دٌن و مذهب رو می 

که "  به باور مسعود کٌمٌاٌی فٌلم ساز مشھور اسالم تنھا دٌن شرلی بود 214..."آورد

 البته باٌد افزود که شماری از روشنفکران از 215"می توانست انسانٌت را نجات دهد 

جملھ احمد شاملو، فروغ فرخزاد و گلشیری بھ سکوالریسم وفادار ماندند. 

به باور نگٌن نبوی احترامی که برخی از روشنفکران سکوالر از سال های البته 

 برای مذهب و عرفان لاٌل شدند به معنی تاٌٌد ٌک دولت اسالمی ۵۰نخست دهه 

اٌن روٌکرد که از برخی از روشنفکران ؼربی التباس شده بود به . نبودانعطاؾ ناپذٌر 

بدٌلی برای سٌاست فرهنگی رژٌم ... ٌک ضد گفتار در برابر گفتار ؼرب و " عنوان 

 اما تمجٌد برخی از روشنفکران از انمالب اسالمی و 216. "[می شد]نٌز محسوب 

شخص آٌت هللا بی اطالعی اٌن دسته از روشنفکران از اهداؾ والعی اسالم سٌاسی 

211
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.می نامٌد اشاره کرد" نفی پلٌدی ها " را 

پیروزی اسالم سیاسی بر مدرن سازی اقتدار گرایانھ

کھ تحت تاثیر ھیجان ھمگانی ناشی از انقالب و وعده  بنیادگرا را آشکار می ساخت 
ھای مبھم و بظاھر " دمکراتیک " آیت هللا  قرار گرفتھ بودند. بطور نمونھ می توان بھ 

یا  سیمین دانشور نخستین رئیس کانون نویسندگان کھ آیت هللا را " الحق " نامید و 
الھیجی حقوقدان و از پایھ گذاران جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر کھ 

ھمگان را " بھ حفظ محتوی معنوی و انسانی انقالب " فراخواند و یا بھ پاکدامن عضو 
ھیات دیبران موقت سازمان دانشگاھیان ایران کھ " پاکسازی و بازسازی " دانشگاه ھا 

 از پس ستاٌش از انمالب اسالمی حتی 217

پٌروزی و نتاٌج رسواکننده آن بوجھی مورد تمجٌد ٌرواند ابراهامٌان نٌز لرار گرفته 

عمال "است که ماهٌت سکوالر ستٌزش را نفی و آنرا نه ٌک انمالب بٌنادگراٌانه بلکه 

218.خوانده است" ترکٌب پٌچٌده ای از ناسٌونالٌسم، مردم گراٌَی سٌاسی و رادٌکالٌسم 

بنیادگراجنگ سرد و بدیل اسالم سیاسی 

 خرداد ۱۵سالمی از ب ااسالم گراٌان طرفدار جمھوری اسالمی باور دارند که انمال

 مرداد داشت که ٌکی ۲۸رٌشه در کودتای بھمن به باور نگارنده انمالب .  آؼاز شد۴۲

اٌن روٌداد مسٌر تحول . از دالٌل ولوعش را راهبردهای جنگ سرد تشکٌل می داد

دولت ناسٌونالٌست مصدق خواستار کوتاه کردن . سٌاسی در کشور را دگرگون ساخت

دست استعمارگران از کشور و استمرار دمکراسی در اٌران بود که آرزوی دٌرٌنه طبمه 

 را نماٌندگی می کرد و ادامه ملی گرامتوسط شھری، ملٌون سکوالر و اسالم گراٌان 

دولتش می توانست تحوالت اٌران را در مسٌر دٌگری لرار دهد که البته عدم نرمش در 

..  مذاکرات نفتی و اشتباهات سٌاسی داخلی اش نمش مھمی در سرنگونی اش اٌفا نمود

با روی کارآمدن دولت دمکرات کندی در آمرٌکا سٌاست روٌاروٌی با نفوذ کمونٌسم در 

به باور طراحان تازه جنگ سرد تشکٌل دولتی با شرکت لٌبرال ها . اٌران دگرگون شد

و اجرای اصالحات التصادی و اجتماعی می توانست کاربرد بھتری در برابر نفوذ 

اصالحات آمرانه شاه که بٌاری دولت امٌنی آؼاز گشت . شوروی در اٌران داشته باشد

گرچه گام مھمی در راه خروج از عمب ماندگی کشور و شکستن سدی بود که سنت و 

روحانٌون واپس گرا در برابر تحوالت اجتماعی و رفع تبعٌض علٌه زنان و اللٌت های 

ازٌنروی شوربختانه با . دٌنی اٌجاد کرده بودند اما از مشروعٌت ملی برخوردار نبود

.  استمبال روبرو نشد و برآن برچست استعماری خورد

به باور کاتم ٌک دهه پس از کودتا الشار تھٌدست بتدرٌج به فعالٌت های سٌاسی عالله 

 که مخاطبٌن دٌگری داشتند ملی گرامند شدند اما ملٌون سکوالر و حتی اسالم گراٌان 

217
 ۸۲-۳۸۱. حمٌد حشمت، پرواز در تارٌکی، ص - 

218
 ۲۵۷. تارٌخ اٌران مدرن، ص. ٌرواند آبراهامٌان- 
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اٌن الشار همواره تحت تاثٌر و . نتوانستند ارتباط پوٌاٌی با اٌن الشار برلرار سازند

 ۴۰ توانست از اواٌل دهه بنٌادگراحماٌت روحانٌت سنتی لرار داشتند و اسالم سٌاسی 

پس  ]، ۵۷-۱۳۵۶ و بوٌژه در دوره فضای باز سٌاسی ۵۰براحتی اٌن الشار و در دهه 

از به حاشٌه رانده شدن تجمع دمکراتٌک شبھای شعر استبداد ستٌز روشنفکران که به 

حاشٌه نشٌنان شھری را علٌه دٌکتاتوری و اصالحات اجتماعی و ، [حاشٌه رانده شد

حمولی شاه بسٌج کند که عمدتا بخاطر شکاؾ درآمد و خدمات مٌان شھر و روستا 

 البته کاتم فراموش می کند که رهبران و فعالٌن ملی 219.راهی کالن شھرها شده بودند

شان نٌز دشوار  همواره سرکوب می شدند و امکان تماس گسترده آنان حتی با مخاطبٌن

جنگ سرد از جمله عواملی بود که انمالب اسالمی را به پٌروزی رساند طراحان . بود

جنگ سرد و در تارکش دولت آمرٌکا با پشتٌبانی بی درٌػ از الدامات شاه شراٌطی را 

آفرٌدند که نه تنھا به سرنگونی ٌکی از مھمترٌن متحدانشان انجامٌد بلکه استمرار ٌکی 

. از دشمنان واپسگرای ؼرب و مدرنٌته را نٌز امکان پذٌر ساخت

 تنھا در مخالفت با اصالحات آمرانه ۱۳۴۲فعالٌت های سٌاسی آٌت هللا خمٌنی در سال 

مدارکی که در . شاه خالصه نمی شد بلکه اهداؾ بزرگتری را نٌز در بر می گرفت

 بی بی سی فارسی افتاد نشان می داد که  گزارش گربدستاز آرشٌو کارتر  ۲۰۱۶سال 

 آٌت هللا در حبس خانگی اش در تھران می کوشٌد نظر مثبت آمرٌکا را ۱۳۴۳در سال 

بخود جلب کند که حفظ منافع آمرٌکا دراٌران و جلوگٌری از نفوذ شوروی در اٌن 

برپاٌه اٌن اسناد آٌت هللا . کشور ٌکی از مھمترٌن نگرانی هاٌش را تشکٌل می داد

مخالؾ منافع " خمٌنی با ارسال نامه ای به سفارت آمرٌکا در تھران اعالم می کرد که 

برای  [اٌران[آمرٌکا در اٌران نٌست بلکه برعکس باور دارد که حضور آمرٌکا در 

 ممامات جمھوری اسالمی ادعای 220" .خنثی کردن نفوذ شوروی و انگلٌس الزم است

بی بی سی فارسی را بشدت رد کرده اند و روزنامه گاردٌن نٌز که امکان دسترسی به 

اما به باور نگارنده با . مدارک باال را نداشته است لادر به تآٌٌد مستمالنه آنھا نٌست

توجه به روٌکرد تمٌه گزٌنی آٌت هللا در پٌشبرد اهداؾ اسالمی اش امکان ارسال چنٌن 

 و چند هفته ۱۳۵۷نامه ای را نمی توان بطور کلی نادٌده گرفت بوٌژه آنکه در سال 

. وارد مذاکره شد"  شٌطان بزرگ  " نماٌندهپٌش از بازگشت به کشور آٌت هللا با

 و ناکامی تالش های دولت نظامی ازهاری در اٌجاد ۱۳۵۷در ماه های پاٌانی سال 

مخالفان رژٌم با تظاهرات روزانه . آرامش شٌرازه کشور در حال از هم پاشٌدن بود

خٌابان های شھرهای بزرگ و کوچک کشور را تسخٌرو صناٌع و ادارات را به حال 

219
- Ibid, p. 262

220
- The Guadian, Us had extensive contact with Ayatollah Khomeini before Iran

revolution, 10, June 2016 
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ادارات ساواک و کالنتری ها در برخی از شھرها مورد حمله . تعطٌل درآورده بودند

شان و جھت  کشورهای بزرگ به تکاپو افتادند که برای حفظ منافع.  لرار می گرفت

هدؾ روشن بود؛ چگونه از . دهی به روٌدادهای اٌران از نفوذ خود بھره برداری کنند

در والع جنگ سرد در . گسترش نفوذ کمونٌست ها و شوروی در اٌران پٌشگٌری شود

جھان به شدت ادامه داشت و گسترش نفوذ شوروی در منطمه خاورمٌانه نگرانی های 

سورٌه و عراق دو متحد نظامی شوروی در خاورمٌانه "  .ؼرب را برانگٌخته بود

در افؽانستان کمونٌست ها بر . در ٌمن جنوبی ٌک دولت چپگرا بر سر کار بود. بودند

221..."سر کار بودند 

 سران کشورهای آمرٌکا، انگلٌس، فرانسه و آلمان در گوادلوپ با ۱۳۵۷ دٌماه ۱۴در 

هم دٌدار کردند که بررسی و تصمٌم گٌری در باره مساٌل جھانی از جمله بحران اٌران 

: " در اٌن نشست ژٌسگاردستن رئٌس جمھور فرانسه گفت. در دستور کار لرار گرفت

اگر شاه در اٌران بماند و بٌش از اٌن در انمالب مماومت کند اٌران با جنگ داخلی 

روبه رو خواهد شد و ممکن است اٌن وضع به بھره برداری کمونٌست ها و مداخله 

 اٌت هللا خمٌنی پس از اطالع از پشتٌبانی ژٌسکار دستن از وی 222" .شوروی بٌانجامد

223.در گوادلوپ از رئٌس جمھور فرانسه تشکر کرد

سولٌوان سفٌر آمرٌکا در  )سر انجام آمرٌکا تصمٌم گرفت از راه دو کانال در داخل 

و ٌک کانال مستمٌم از طرٌك   (اٌران با بھشتی و سولٌوان با بھشتی و بازرگان 

پرسش و . وزارت خارجه اٌن کشور با آٌت هللا خمٌنی در پارٌس تماس برلرار کند

پاسخ های دو طرؾ از طرٌك ابراهٌم ٌزدی به آٌت هللا و از طرٌك وارن زٌمرمن 

به دولت متبوعه اش  (مشاور سٌاسی دولت آمرٌکا در سفارت آن کشور در پارٌس )

224.منتمل می شد

از متون اٌن مذاکرات چنٌن بر می آٌد که دولت آمرٌکا اسالم سٌاسی رادٌکال را به 

اندازه کافی ضد کمونیست می سنجید کھ می توانست جایگزین رژیم شاھنشاھی شود. این 
دولت تالش می کرد با ترغیب امرای ارتش و پیروان آیت هللا خمینی بھ مذآگره با 

" یکدیگر ارتش را از فروپاشی نجات دھد. سولیوان راه حل را در تشکیل دولت 

ضرورت : "  می دٌد و وارن زٌمرمن  به ابراهٌم ٌزدی می گفت225"آخوندی - نظامی 

221
 ۱۳۹۲ دی ماه ۱۴تارٌخ اٌرانی، انتشار متن مذاکرات نماٌندگان امام و کارتر در نوفل لو شاتو،  - 
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 همان - 

223
 همان - 

224
  همان - 

225
 ۱۴شد،  شروع چطور خمٌنی آٌت هللا و آمرٌکا مستمٌم تماسبی بی سی فارسی، کامبٌز فتاهی، - 

 ۱۳۹۵خرداد 
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اساسی دارد که نماٌندگان صالحٌت  دار آٌت هللا خمٌنی با رهبران نظامی ماللات کنند 

بنا به لضاوت دولت من، نظامی ها و مذهبی ها . که به ٌک تفاهم اساسی برسند

226. "موضوعات مشابه زٌادی دارند که نباٌد با تحرٌکات توده ای ها نادٌده گرفته شوند

افزون برٌن آمرٌکا در باره روابط اٌران  با آمرٌکا و شوروی سٌاست خارجی و 

منطمه ای و سٌاست های نظامی اٌن کشور پس از استمرار نظام تازه ابراز نگرانی می 

.  نمود

در برابر آٌت هللا در اٌن مذاکرات که از نگرانی آمرٌکا در باره نفوذ شوروی و 

که اگر بکنٌد، نه . اٌران را به حال خود واگذارٌد : "کمونٌستھا با خبر بود می افزود

گراٌش کمونٌستی خواهد داشت و نه ساٌر مکاتب انحرافی، نه تسلٌم شرق و نه تسلٌم 

 و تآکٌد می کرد که با پٌروزی نظام تازه فروش نفت به 227. "ؼرب خواهد شد

کشورھای غربی ادامھ خواھد یافت، ایران برای توسعھ کشاورزیش در صورت لزوم 
از کمپانی ھای خارجی و از جملھ امریکایی استفاده خواھد کرد. در مورد سیاست 

خارجی تآکید می کرد کھ انقالب را بھ کشورھای منطقھ صادر نخواھد کرد و در مورد 
رابطھ با شوروی می افزود: " ما خود را با مردمی کھ بھ خدا معتقدند نزدیک تر حس 

 آٌت هللا در مورد ثبات و سٌاست های داخلی و 228 ".می کنٌم تا با ملحدٌن خدانشناس

ثبات منطمه را ما نه : " ..... منطمه ای اش دورنمای خوش رنگ و لعابی ارائه مٌداد

در خرٌد سالح های عظٌم و نه در ٌک ارتش بزرگ می دانٌم بلکه در توسعۀ 

دموکراسی، استمالل کشور، عدالت اجتماعی، همکاری و شرکت وسٌع مردم در تمامی 

 در اٌن مذاکرات آٌت هللا از آمرٌکا می خواست که از شاه 229. "شئون کشور می دانٌم

. و دولت بختٌار پشتٌبانی نکند و ارتش را از انجام کودتای نظامی باز دارد

 در اٌران نشان داد که  هرچند بنٌادگراپٌآمد های ناشی از پٌروزی اسالم سٌاسی 

اتحاد شان با طراحان جنگ سرد در مبارزه با کمونٌسم کامٌاب شدند اما پٌامدهای 

 منافع آنان در سطح منطمه و جھان را با چالش نٌروهای واپسگرای کمونٌست ستٌز،

. های بزرگی روبرو ساخت

226
 ۱۳۹۲ دی ماه ۱۴تارٌخ اٌرانی، انتشار متن مذاکرات نماٌندگان امام و کارتر در نوفل لو شاتو،  - 
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 همان - 

228
 همان - 

229
 همان- 
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 فصل یازدهم

 سرکوب دگراندیشان و استقرار حکومت اسالمی

آٌت هللا خمٌنی پس از بازگشت به اٌران نماب از چھره برگرفت و به خوٌشتن خوٌش 

از مٌانه های دهه چھل به وٌژه در زمان الامت در فرانسه با توسل به . بازگشت

روٌکرد تمٌه گزٌنی مخاطبان داخلی و خارجی اش را به نظام آٌنده اسالمی خوشبٌن و 

بوٌژه با وعده ها و تصاوٌر مبھم از حکومت اسالمی، نگرانی رسانه های کنجکاو 

اما دٌری نپاٌٌد که . خارجی را نسبت به نظام ناشناخته دٌنی برطرؾ ساخته بود

روٌکرد خشونت طلب، دمکراتٌک ستٌز و واپس گراٌانه اش در تمام ابعاد نماٌان 

.  گردٌد

 تنھا چند روز پٌش از پٌروزی انمالب، ۱۳۵۷ بھمن ۱۶پس از بازگشت به کشور در 

وی . آٌت هللا خمٌنی طی ٌک سخنرانی دولت بازرگان را به عنوان دولت مولت برگزٌد

 خٌزش انمالبی و در دوران درازنایدر اٌن سخنرانی از جاٌگاه والٌت فمٌه که در 

الامت در پارٌس اشاره ای بدان نشده بود مخالفان احتمالی دولت مولت را چنٌن تھدٌد 

من باٌد ٌک تنبه دٌگری هم بدهم و آن اٌن که من که اٌشان را حاکم کردم، : " .... کرد

والٌتی که از طرؾ شارع ممدس دارم، اٌشان را  ی ٌک نفر آدمی هستم که به واسطه

ٌک . اٌشان را که من لرار دادم واجب االتباع است، ملت باٌد از او اتباع کند. لرار دادم

مخالفت با اٌن . حکومت عادی نٌست، ٌک حکومت شرعی است؛ باٌد از او اتباع کنند

لٌام بر علٌه حکومت شرع . حکومت مخالفت با شرع است، لٌام بر علٌه شرع است
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 تھدٌد های 1”. جزاٌش در لانون ما هست، در فمه ما هست؛ جزای آن بسٌار زٌاد است

اٌنچنٌنی حکاٌت از آن داشت که روزگار دشواری علٌه منتمدان و مخالفان سٌاسی رژٌم 

. اسالمی در پٌش رو است

 بھمن همان سال کارزار اعمال خشونت و انتمام گٌری از ۲۲بالفاصله پس از 

کارگزاران دولتی و نظامی رژٌم پادشاهی و حذؾ دگراندٌشان در دادگاه های بدون 

اٌن کارزار از پشتٌبانی . آٌٌن دادرسی عادالنه وناهمسو با موازٌن بٌن المللی آؼاز شد

تشکل های اسالم گرای رادٌکال و برخی از گروه های چپ سکوالر برخوردار گردٌد 

در برابر ضد انمالب دفاع می کردند ؼافل از آنکه اٌن " لاطعٌت انمالبی " که از 

روٌکرد چون نھادٌنه شود زمانی علٌه گروهھای چپ و دگراندٌش نٌز بکار خواهد 

اما بی تردٌد مسئولٌت اٌن کارزار بعھده آٌت هللا خمٌنی بود که دستور برخورد . رفت

 شمار ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۵۷ از بھمن 2.را صادر نمود" بی ضابطه " خشونت آمٌز و 

در بٌن . بودن اعدام شدند" مفسد فی االرض " و " ضد انمالب "  نفر به جرم ۴۹۷

به اتھام جاسوسی برای اسرائٌل ) تن بھاٌی و ٌک تاجر ٌھودی ۳۳اسامی اعدام شدگان 

3.نٌز دٌده می شد (

من حاکم شرع بودم و  : "خلخالی  در ٌکی از بحث برانگٌزترٌن سخنانش گفته است

پانصد و چند نفر از جانٌان و سرسپردگان رژٌم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از 

عوامل ؼائله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و لاچالچٌان 

فمط به : "  وی در باره حك متھمان به داشتن وکٌل گفته بود4" .مواد مخدر را هم کشتم

ولتی کسی عملی مرتکب . کسانی اجازه داده می شود وکٌل داشته باشند که الل باشند

شده و به راحتی می تواند الرار کند که چنٌن عملی را انجام داده و اٌن کار را بدون 

آنکه فشار و شکنجه ای در بٌن باشد، می تواند بٌان نماٌد، بنابراٌن دلٌلی ندارد که وکٌل 

 “ٌکی از اعدام شدگان بدست خلخالی سپھبد نادر جھانبانی بود که تنھا 5" .مدافع بگٌرد

و چھار اسب که  (چون مادرش روس بود)اٌن بود که چشمان آبی داشت " وی ”  گناه

6" .از آنان در اصطبلی موکت دار نگھداری می کرد

1
 فروردیه ۲۰ ،آٌت هللا خمٌنی و تزرٌك خشونت و استبداد به نظرٌه والٌت فمٌهتارنمای ملی مذهبی،  - 

۱۳۹۱ 
2

 همان - 
3

 ۳۱۷ . ص آبراهامٌان، تارٌخ اٌران مدرن، - 
4

  ۱۳۹۲ شھرٌور ۲۵لرٌشی،  کاوه، 'گلوله  زٌر کردها 'شصت؛ دههبی بی سی فارسی، - 
5

 ۱۷رسٌد،  آمرٌکا کنگره گوش به صداٌش که خلخالی اعدام اولٌنبی بی سی فارسی، کامبٌز فتاحی،  - 

۱۳۹۳بھمن 
6

هماٌون کاتوزٌان، جمھوری اسالمی، ترجمه حسٌن شھٌدی - 

http://homakatouzian.com/?p=767 
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آٌت هللا خمٌنی در واکنش به اعتراضات گروه های حموق بشری به نحوه محاکمه 

مع ذلک چند روز نگه - نصٌری است باٌد کشت : "... مجرمٌن دوران پادشاهی گفت

آٌا اٌن جامعه حموق . داشتند و محاکمه کردند و الرارات او را ثبت کردند و او را کشتند

بشر تصور نمی کند که مجرم را باٌد کشت برای حموق بشر، برای اٌنکه حك خواهی 

بشرهاٌی که اٌنھا کشتند، زجر دادند، از بٌن بردند؟ ما اٌنھا را مع - کنٌم ما از بشر 

ذلک محاکمه می کنٌم و محاکمه کردٌم؛ ولٌکن اعتماد ما اٌن است که مجرم محاکمه 

7" .ندارد و باٌد کشت

پس از اعدام کارگزاران رژٌم پادشاهی نوبت به سرکوب گروه هاٌی رسٌد که در 

پٌروزی انمالب نمش مھمی اٌفا کرده اما با سٌاست های دولت اسالمی سازگاری نشان 

محاکمه و اعدام اعضاء و هواداران اٌن گروه ها آٌت هللا منتظری را درسال . نمی دادند

 برآن داشت که طی نامه ای به آٌت هللا خمٌنی به نحوه محاکمات اعتراض و به ۱۳۶۰

به صرؾ تند زبانی بدون " ای اشاره کند که "  دختران سٌزده چھارده ساله" مورد 

 افزون . اعدام شدند8" ..آٌنکه اسلحه در دست گرفته ٌا در تظاهرات شرکت کرده باشند

 ۶۱-۶۰برٌن گراٌش تند آٌت هللا خمٌنی به تئوری توطئه سبب گردٌد که در سال های 

و پس از الدامات خشونت آمٌز سازمان مجاهدٌن خلك، در طی شش هفته هزار زندانی 

لربانٌان اٌن . با اٌن توهم که سازمان سٌا در تدارک انجام کودتا است، اعدام گردند

جناٌت نه تنھا از اعضاء و هواداران مجاهدٌن بلکه شامل سلطنت طلب ها، بھاٌی ها، 

لشماٌی ها، ترکمن ها، اعضای جبھه ملی، چپ . کلٌمی ها، کردها، بلوچ ها، عرب ها

در هٌچ زمانی پٌش از آن، جوخه . ها و حتی دختران جوان ؼٌر سٌاسی نٌز می گردٌد

های اعدام، چنٌن شماری را در چنٌن زمان کوتاهی با چنٌن اتھام بی اساسی به کام 

9.مرگ نفرستاه بود

 و پس از حمله سازمان مجاهدٌن خلك از عراق به ۱۳۶۷اما فاجعه بزرگتر در سال 

اٌران صورت گرفت که بخش هاٌی از کشور با پشتٌبانی ارتش عراق بدست اٌن 

، (لاضی شرع)آٌت هللا خمٌنی طی نامه ای به حجه االسالم نٌری . سازمان افتاد

دستور  (حجه االسالم دمحمی)و نماٌنده ای از وزارت اطالعات  (دادستان تھران)اشرالی 

10" برسر نفاق خود پافشاری کرده و می کنند" داد زندانٌان سٌاسی را که به گفته او 

7
 ۴۶۰ .، ص۶ جلد خمٌنی، امام صحٌفه - 

8
 ۱۰۶۵. کتاب خاطرات آٌت هللا منتظری، ج دوم، ص - 

https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1065 
9

- Ervand Abrahamian, " The Paranoid style in Iranian politics", Khomenism, (Los
Angeles: University of California Press, 1993), p. 131 

10
 ۲۱، ۶۰بی بی سی فارسی، موضع گٌری ممامات جمھوری اسالمی در مورد اعدام های دهه  - 

 ۱۳۹۲شھرٌور 
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با خشم و کٌنه " ...وی از آنان و حاکمان شرع در استانھا می خواهد که . اعدام کنند

آلاٌانی که . انمالبی خود نسبت به دشمنان اسالم رضاٌت خداوند متعال را جلب نماٌند

تشخٌص موضوع به عھده آنان است وسوسه و شک و تردٌد نکنند و سعی کنند اشداء 

تردٌد در مسائل لضاٌی اسالم انمالبی نادٌده گرفتن خون پاک و . علی الکفار باشند

11" .مطھر شھدا می باشد

در پی اٌن فرمان جمع پرشماری از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدٌن خلك و و 

جمعی از زندانٌان گروه های چپ اعدام شدند که دوران محکومٌت بسٌاری از آنان 

 نفر سنجٌده ۳۸۰۰ تا ۲۸۰۰آٌت هللا منتظری شمار کشه شدگان را بٌن . پاٌان ٌافته بود

 اٌت هللا منتظری در دٌدار با لضات اٌن محاکمات بشدت به اٌن اعدام ها 12.است

 سال دٌگر برای آلای خمٌنی لضاوت نکنند و ۵۰می خواهم : " اعتراض و می افزود

13". بگوٌند آلای خمٌنی ٌک چھره خونرٌز، سفاک و فتاک بود

 در اٌران ۱۳۶۷ پارلمان کانادا کشتار زندانٌان سٌاسی سال ۱۳۹۲ خرداد سال ۱۵در 

را جناٌت علٌه بشرٌت سنجٌد و اول سپٌامبر را روز همبستگی با زندانٌان سٌاسی 

 روٌکرد خشونت آمٌز آٌت هللا خمٌنی و پٌروانش در محاکمات لضاٌی 14.اٌران نامٌد

است در نظام بنٌادگرکه برگرفته از لوانٌن شرع  و اٌده ئولوژی اسالم سٌاسی 

 جمھوری ۲۰۱۱برپاٌه گزارش عفو بٌن المل در سال . جمھوری اسالمی نھادٌنه شد

بٌشتر محکومٌن  )اسالمی پس از چٌن رتبه دوم را درجھان از لحاظ اعدام محکومٌن 

15.داشته است (مواد مخدر

اعدام ها و سرکوب دگراندٌشان در رژٌم اسالمی واکنش برخی از هواداران انمالب 

از آن جمله می توان به رٌچارد فالک فعالل حموق بشر و . اٌران را نٌز برانگٌخت

استاد حموق بٌن الملل دانشگاه پرٌنستون اشاره کرد که پس از دٌدار از اٌران و شرکت 

در ٌکی از تظاهرات اعتراضی علٌه شاه به عنوان همدردی و گفتگو با رهبران انمالب 

در "  اعتماد به خمٌنی" در داخل و آٌت هللا خمٌنی در پارٌس طی مماله ای با عنوان 

: نٌورک تاٌمز به محافظه کاران مخالؾ آٌت هللا خمٌنی هشدار می داد و می نوشت

به عنوان فردی خشکه مؽز، مرتجع و  (آٌت هللا خمٌنی)تصوٌری که از وی "...

مسئله دلگرم کننده . متعصب ترسٌم شده است خوشبختانه لطعا ؼلط به نظر می رسد

11
 همان - 

12
 مرداد ۲۰، ۱۳۶۷بی بی سی فارسی، انتشار فاٌل صوتی آٌت هللا منتظری در مورد اعدام های سال  - 

۱۳۶۵ 
13

  همان - 
14

 ۱۶دانست،  «بشرٌت علٌه جناٌت »را اٌران در ۱۳۶۰ دهه اعدام های کانادا پارلمانرادٌو فردا،  - 

 ۱۳۹۲خرداد 
15

 ۲۰۱۲، ۲۷،۳، "جالد حکومت های "شمار در همچنان اٌران اسالمی جمھوریدوٌچه وله،  - 
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 پس از 16" .دٌگر اٌن است که همه همراهان او افراد مٌانه رو و ترلی خواه هستند

آنکه رٌچارد فالک در اثر کارکرد خودکامه حکومت آٌت هللا خمٌنی مورد سرزنش 

واکنش "  تمبٌح جناٌات خمٌنی"  با نوشتن مماله ۱۳۶۲منتمدانش لرار گرفت در سال 

من طبعا : " او درٌن مماله نوشت. نشان داد که وی را به ساده اندٌشی متھم می ساختند

تجربه تلخ اٌران . از مسٌری که انمالب اٌران در پٌش گرفته است عمٌما ؼمگٌن شده ام

فمط می توانم بگوٌم که اکثرٌت لرٌب به . می تواند چٌزهای بسٌاری به همه ما بٌاموزد

اتفاق اٌرانی هاٌی که به حموق بشر و دموکراسی پاٌبند بودند، برای رهاٌی از دوران 

برنامه : "  سپس می افزود17" .از انمالب استمبال کردند (حکومت پھلوی)تارٌک 

او بسٌاری از پٌروان خوش للب و دلسوز خود . خمٌنی برای اٌراِن پس از شاه مبھم بود

خودش هم در مراحل مختلؾ تؽٌٌر موضع . را فرٌب داد و بعد آن ها را سرکوب کرد

18" .داد و به دالٌل مختلؾ جمھوری اسالمی را به ٌک مسٌری اهرٌمنی  هداٌت کرد

فوکو نظرٌه پرداز پسا مدرنٌست فرانسوی نٌز برؼم تردٌد بسٌاری از روشنفکران چپ 

 وی در 19.در سراسر دنٌا در باره ماهٌت انمالب اٌران، از اٌن جنبش پشتٌبانی کرد

.  به اٌران سفر کرد و با اشتٌاق تمام و بدون تردٌد در باره انمالب للم زد۱۳۵۷سال 

وی از جمله تحت تآثٌر از خود گذشتگی انمالبٌون لرار گرفت که از مرگ برای 

فوکو که به شدت به مدرنٌته می . رسٌدن به اهداؾ انمالبی شان استمبال می کردند

تاخت در انمالب اٌران امکان مماومتی معنوی در برابر تجدد می دٌد که با انمالب های 

وی می . چپ متفاوت بود و می توانست کل نظام مدرن و گفتار آنرا زٌرو رو کند

 "سٌاست معنوٌت " می تواند شکل تازه ای از " اسالم " نوشت که الگوی تازه سٌاسی 

(political sprituality)  را نه تنھا برای خاورمٌانه بلکه برای اروپا نٌز عرضه کند

20.که از انمالب کبٌر فرانسه راه و رسم سکوالر را برگزٌده است

در ماه مارس ۱۹۷۹، و پس از آغاز اعدام ھای رژیم بویژه ھم جنس خواھان و 
تظاھرات بزرگ زنان علیھ حجاب اجباری، نوشتھ ھای فوکو در مورد ایران، مورد 

Simone de ) حملھ گسترده قرار گرفت. افزون برین، سیمون دو بوار
Beauvoir) فیلسوف مشھور فمینیست و اگزیستانزیالیست فرانسوی، بھ سرکوب 

حقوق زنان در رژیم خمینی اعتراض کرد و ھمبستگی اش را با آنان اعالم نمود. فوکو 

16
 آٌت هللا به اعتماد از ندامتش رواٌت و انمالبی آمرٌکاٌیتارنمای بی بی سی فارسی، کامبٌز فتاحی،  - 

 ۱۳۹۳ بھمن ۱۴خمٌنی، 
17

 همان - 
18

 همان- 
19

- Janet Afari and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution, (The
University of Chicago Press, 2005), p. 2 
20

- Ibid, p. 3
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از پاسخ دادن بھ انتقادات سرباز زد و تنھا با انتقاد مالیم از نقض حقوق بشر در ایران 
بدون اشاره بھ پایمال شدن حقوق زنان و ھم جنس خواھان، ترجیح داد در مورد مسایل 

21.اٌران سکوت اختٌار کند

نهاد والیت فقیه "  تصویب "ترفند 

آٌت هللا خمٌنی در زمان الامت در پارٌس از حسن حبٌی خواست پٌشنھاد لانون اساسی 

اٌن پٌش نوٌس که ترکٌبی از لانون اساسی دوران مشروطه و . رژٌم تازه را تھٌه کند

دراٌران آٌت هللا از . لوانٌن چند کشور دٌگر بود بوسٌله آٌت هللا به اٌران آورده شد

جمعی از صاحبنظران و حموق دانان از جمله ناصر کاتوزٌان و عبدالکرٌم الهٌجی 

در اٌن پٌشنھاد اثری از نھاد والٌت فمٌه دٌده . خواست پٌش نوٌس تازه ای تھٌه کنند

نمی شد و شکل و اختٌارات شورای نگھبان نٌز با وضعٌت فعلی اٌن نھاد تفاوت اساسی 

پٌش نوٌس تھٌٌه شده پس از تؽٌٌرات جزٌی که از سوٌی آٌت هللا خمٌنی و . داشت

شورای انمالب در آن وارد و اسالمٌزه تر گردٌد به روٌت آٌت هللا شرٌعتمداری و 

آٌت هللا شرٌعتمداری نٌز تؽٌٌرات تازه ای را درخواست کرد و . گلپاٌگانی نٌز رسٌد

آٌت هللا گلپاٌگانی خواستار آن شد که مرد بودن و شٌعه اثنی عشری بودن رٌٌس 

شٌخ فضل هللا انمالب خواهد  "جمھور در پٌش نوٌس لٌد شود در ؼٌراٌنصورت وی 

.  تؽٌرات مورد نظر اٌن دو مرجع نٌز پذٌرفته شد22" .شد

از آنجا که آٌت هللا خمٌنی در نظرداشت که لانون اساسی کشور هرچه زودتر تصوٌب 

لرار برٌن بود که پٌش نوٌس مستمٌما به همه پرسی گذاشته شود اما پس از آماده  .شود

به . شدن آن، موضوع تشکٌل مجلس مإسسان همانطور که وعده داده شده بود، پٌش آمد

شماری با تشکٌل مجلس . عزت هللا سحابی در شورای انمالب دو نظر وجود داشت باور

. مخالؾ بودند زٌرا باور داشتند که دوران بررسی و تصوٌب لانون بدرازا خواهد کشٌد

شماری دٌگر از جمله بازرگان و ٌدهللا سحابی بر تشکٌل آن پافشاری می کردند زٌرا 

هاشمی رفسنجای به برخی از پشتٌبانان تشکٌل . به مردم لول تشکٌل آن داده شده بود

: اٌن مجلس گفته بود

اٌن لدر روی مجلس مإسسان اصرار نکنٌد، با حال و هواٌی که کشور دارد و تجربه " 

ای که ما در اٌن چند ماهه انمالب پٌدا کرده اٌم، مطمئنٌم که اگر انتخابات مجلس 

مإسسان بشود، هفتاد هشتاد درصد اعضای آن آخوند خواهند بود، آن ولت ٌک لانون 

21
- Ibid, p. 6

22
 وٌکٌٌپٌدٌا، پٌش نوٌس لانون اساسی جمھوری اسالمی- 
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اساسی ارتجاعی به شما تحوٌل می دهند که شماها از پشٌمانی انگشت تان را گاز 

23 ".بگٌرٌد

سرانجام با وساطت آٌت هللا طالمانی و موافمت آٌت هللا خمٌنی تصمٌم گرفته شد بجای 

 هزار ۵۰۰به ازاء هر  ) نفره ۷۵مجلس موسسان با نماٌندگان پرشمار، مجلس خبرگان 

اٌن مجلس در پی انتخاباتی که به باور برخی . تشکٌل شود (نفر جمعٌت ٌک نماٌنده

بطور نمونه  )گروه های سکوالر از جمله جبھه دمکراتٌک از سالمت برخوردار نبود 

، با پٌروزی (. درصد واجدٌن در انتخابات شرکت کرده بودند۱۳۰در استان خوزستان 

در اٌن انتخابات ائتالؾ حزب جمھوری .  نماٌنده روحانی به پاٌان رسٌد۵۰حدالل 

 با توجه به شمار کم نماٌندگان نسبت به بنٌادگرااسالمی و گروه های دٌگر اسالم گرای 

جمعٌت شھرها و بھره گٌری از محبوبٌت آٌت هللا خمٌنی در جرٌان تبلٌؽات انتخاباتی، 

.  توانست اکثرٌت نماٌندگان مورد نظر را به مجلس بفرستد

البته آٌت هللا خمٌنی با بھره گٌری از نام برخی از شخصٌت های ملی در لٌست 

انتخاباتی حزب جمھوری اسالمی و چندٌن تشکل محافظه کار دٌگر، پٌروزی آنانرا 

علی افشار اٌن موضوع را چنٌن بٌان . آسان تر و نٌروهای ؼٌر خودی را تضعٌؾ کرد

: می کند

آن گونه که آٌت هللا بھشتی بعدها فاش ساخت، رهبران حزب جمھوری اسالمی نٌز " 

اصرار آٌت هللا خمٌنی باعث اٌن . مذهبی ها را در لٌست لرار دهند- ماٌل نبودند ملی

البته آٌت هللا خمٌنی با هوشٌاری بھتر از آنان فھمٌده بود که اگر اٌن کار . کار شده بود

مذهبی ها در آن ممطع در ائتالؾ با روشنفکران جداگانه فھرست - نمی شد  وملی

24 ".می دادند، حزب جمھوری اسالمی در پٌروزی در انتخابات دچار مشکل می شد

نخست لرار برٌن بود که مجلس خبرگان پٌش نوٌس تھٌه شده را در مدت دوماه 

اما با توجه به ترکٌب مجلس خبرگان که بٌشتر . بررسی و برای همه پرسی آماده سازد

نماٌندگانش را روحانٌون هوادار حزب جمھوری اسالمی تشکٌل مٌدادند پٌش نوٌس 

مزبور از دستور کار خارج شد و اکثرٌت نماٌندگان بطور ؼٌر لانونی تصمٌم گرفتند 

در اٌن مٌان حسن آٌت که رهبری جناح مذهبی حزب . لانون اساسی تازه ای تھٌه کنند

زحمتکشان بماٌی را دردست داشت و توانسته بود در رهبری حزب جمھوری اسالمی 

و مجلس خبرگان وارد شود نمش مھمی را در وارد کردن نھاد والٌت فمٌه در لانون 

23
 ۲۲۹. ، ص۱۳۸۳عزت هللا سحابی، مباحث بنٌادی ملی، گام نو،  - 

24
 بھمن ۲۲امام،  خط بالمنازع حاکمٌت برابر در بازدارندگی و انمالب، علی افشاری، رادٌو فردا- 

۱۳۹۲ 
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علما نباٌد : "  در پٌشنھادی که وی به مجلس ارائه کرد آمده بود25.دکراساسی تازه اٌفا 

مانند مشروطه سرشان کاله برود و لدرت را به روشنفکران واگذار کنند بلکه فمھا باٌد 

 آٌت هللا منتظری نٌز که از هواداران پروپالرص 26. "بر دٌگران والٌت داشته  باشند

. انداختن نھاد والٌت در لانون اساسی نمش شاٌان توجھی داشت والٌت فمٌه بود در جا

 در باره والٌت ۱۱۰اصل  )پٌشنھاد دهنده : " آٌت هللا بھشتی در اٌن مورد گفته است

اٌنھا ....همٌن آلای آٌت و اٌن دوستان پٌشنھاد کننده بودند خود آلای منتظری و (فمٌه

27 ".پٌشنھاد کننده بودند

آٌت هللا منتظری نٌز در خاطرات خود بر نمش خودش، دکتر بھشتی، ربانی شٌرازی و 

سٌد حسن آٌت در پافشاری بر نھاد والٌت تؤکٌد کرده به مخالفت آلای طالمانی و بنی 

28.صدر با اٌن موضوع اشاره می کند

روند ؼٌرلانونی تصوٌب لانون اساسی تازه که شامل نھاد والٌت فمٌه می شد دولت 

اٌن تصمٌم مورد مخالفت شدٌد . مولت را برآن داشت که مجلس خبرگان را منحل کند

: آٌت هللا خمٌنی در اٌن باره گفته است. آٌت هللا خمٌنی لرار گرفت

لضٌه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت مولت اٌن طرح شد " 

آن ولت آمدند آلاٌان . و بعد هم معلوم شد که اساسش از امٌر انتظام بوده و آن مسائل

ما خٌال دارٌم اٌن مجلس : پٌش ما؛ همه اٌن آلاٌانی که، آلای بازرگان و رفماٌش گفتند

! شما چه کاره هستٌد اصلش که می خواهٌد اٌن کار را بکنٌد: من گفتم. را منحلش کنٌم

ولتی . شما چه سمتی دارٌد که بتوانٌد مجلس منحل کنٌد؟ پا شوٌد بروٌد سراغ کارتان

29. "دٌدند محکم است مسئله، کنار رفتند

روٌکرد آٌت هللا خمٌنی در تصوٌب نھاد والٌت فمٌه ٌادآور ترفند همٌشگی وی در 

چنٌن به نظر . پٌشبرد هدؾ های سٌاسی اش در دوران پٌش از پٌروزی انمالب است

می آٌد که پٌش از تشکٌل مجلس خبرگان آٌت هللا خمٌنی اطمٌنان نداشت که با توجه به 

مشکالت پس از پٌروزی انمالب از جمله خطر بازگشت رژٌم گذشته، مخالفت اسالم 

 و نٌروهای ؼٌرخودی و وعده های وی در پارٌس، زمان برای اجراٌی ملی گراگراٌان 

اما هنگامی که مجلس خبرگان بدست روحانٌون . مناسب باشد"  والٌت فمٌه "کردن نھاد 

افتاد و روحانی مبارزی همچون آٌت هللا منتظری " مرتجع " بگفته هاشمی رفسنجانی 

25
 ۲۳۲ . صٌدهللا سحابی، - 

26
 ۲۰۱۲روزآنلٌن، دمحم لوچانی، مظھر بماٌی و آٌت،  - 

27
 همان - 

28
 ۴۵۶. ، ج ا، ص۷۸خاطرات آٌت هللا منتظری، چاپ اول، بھار  - 

29
 ۴۳۸. صحٌفه نور ج چھارم، ص- 
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نٌز تمام لد از نھاد والٌت پشتٌبانی کرد، با سکوت خود از اٌن کنش استمبال نمود بوٌژه 

رفسنجانی نٌز تآٌٌد . مردم به تصوٌب می رسٌد" نماٌندگان " آنکه اٌن نھاد با خواست 

کرده است که آٌت هللا خمٌنی والٌت فمٌه را در مد نظر داشت اما علت آنکه آنرا در 

پٌش نوٌس لانون اساسی وارد نساخت سردرگمی اش در چگونگی طرح آن بوده 

30.است

بخوان )" وحدت کلمه " آٌت هللا خمٌنی دشمنی اش با دگراندٌشی را از آؼاز با شعار 

پس از آنکه شماری از گروه های سکوالر و روزنامه . آؼاز کرد (هرچه من می گوٌم

 نفره اعتراض ۷۵های دگراندٌش به کاهش مجلس مإسسان پرشمار به مجلس خبرگان 

اگر ما از اول که رژٌم فاسد را : " کردند آٌت هللا خمٌنی در ٌک سخنرانی اعالم کرد

شکستٌم و اٌن سد بسٌار فاسد را خراب کردٌم، به طور انمالبی عمل کرده بودٌم، للم 

تمام مطبوعات را شکسته بودٌم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطٌل کرده 

بودٌم و روسای آنھا را به محاکمه کشٌده بودٌم و حزب های فاسد را ممنوع اعالم کرده 

بودٌم و روسای آنھا را به سزای خودشان رسانده بودٌم و چوبه های دار را در 

مٌدان های بزرگ برپا کرده بودٌم و مفسدٌن و فاسدٌن را درو کرده بودٌم، اٌن زحمت ها 

ما . من از پٌشگاه خدای متعال و از پٌشگاه ملت عزٌز عذر می خواهم. پٌش نمی آمد

. اگر ما انمالبی بودٌم، اجازه نمی دادٌم اٌنھا اظھار وجود کنند… مردم انمالبی نبودٌم 

تمام احزاب را ممنوع اعالم می کردٌم، تمام جبھه ها را ممنوع اعالم می کردٌم، ٌک 

و . و آن حزب هللا، حزب مستضعفٌن و من توبه می کنم از اٌن اشتباهی که کردم! حزب

من اعالم می کنم به اٌن لشرهای فاسد در سرتاسر اٌران که اگر سر جای خودشان 

31. "ننشٌنند ما به طور انمالبی با آنھا عمل می کنٌم

ار جمھوری اسالمَی حکومتش را هموزن دٌن اسالم می سنجٌد و همواره انتماد ذبنٌانگ

" افزون برٌن حفظ حکومت را . می سنجٌدو مخالفت با جمھوری اسالمی را کفرآمٌز 

می دانست و تا آنجا پٌش می رفت که ارتکاب هر عمل ؼٌر شرعی و " اوجب واجبات 

لتی که اسالم در خطر است،  و: "ؼٌر لانونی را برای رسٌدن به هدؾ جاٌز می شمرد

ولتی که حفظ دماء مسلمٌن بر . همه شما موظفٌد که با جاسوسی حفظ بکنٌد اسالم را

حفظ جان ٌک نفر مسلمانی، حفظ جانش - فرض کنٌد که - همه واجب باشد، اگر 

اٌن است که شما شرب خمر کنٌد، واجب است بر شما، دروغ بگوٌٌد،  [ به]وابسته 

احکام اسالم برای مصلحت مسلمٌن است، برای مصلحت اسالم  .واجب است بر شما

اگر .  مان باٌد از بٌن بروٌم تا حفظش کنٌم است، اگر ما اسالم را در خطر دٌدٌم، همه

30
 وٌکٌپٌدٌا، والٌت فمٌه- 

31
 ۻ۲۷/۵/۱۳۵۸واشنگتن اسالمی تعلٌمات مرکز مردم، مختلؾ الشار جمع در خمٌنى امام بٌانات- 

 ۲۰۰۶ می ۳۰در شده  بازبٌنی
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دماء مسلمٌن را در خطر دٌدٌم، دٌدٌم که ٌک دسته دارند توطئه می کنند که برٌزند و 

بر همه ما . ٌک جمعٌت بی گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنٌم

حفظ . واجب است که نظر کنٌم و توجه کنٌم و نگذارٌم ٌک همچو ؼائله ای پٌدا بشود

حفظ خود اسالم از جان مسلمان هم باالتر . جان مسلمان باالتر از ساٌر چٌزهاست

اٌن حرفھای احممانه ای است که از همٌن گروهھا الما می شود که خوب، جاسوسی . است

جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نٌست، اما برای حفظ اسالم و برای ! که خوب نٌست

حفظ نفوس مسلمٌن واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب 

32. "است

بدٌن ترتٌب از آؼاز، اعتراضات و تجمعات دگراندٌشان با حمله چمالداران حزب الھی 

طرفداران آٌت هللا خمٌنی به زنان بی . بدون واکنش آٌت هللا خمٌنی روبرو می شد

حمله ور می شدند و آنانرا به پوشٌدن " ٌا روسری و ٌا توسری " حجاب با شعار 

تبعٌض علٌه اللٌت های دٌنی بوٌژه بابٌان و بھاٌٌان . حجاب اجباری ناچار می ساختند

. نٌز در جمھوری اسالمی نھادٌنه شد

نزدٌک ترٌن ٌاران و پشتٌبانان آٌت هللا خمٌنی چه در پٌروزی انمالب و چه در تشکٌل 

در . جمھوری اسالمی نٌز به تدرٌج به حاشٌه رانده شدند و ٌا بشدت سرکوب گردٌدند

حالی که دولت بازرگان وظٌفه گذار از رژٌم پادشاهی به جمھوری اسالمی و استمرار 

حکومت دٌنی را بر عھده داشت با کارشکنی و مخالفت پٌروان نزدٌک آٌت هللا و 

سازمان های چپ روبرو می شد که با اعدام ها و ضبط اموال مخالؾ و هوادار سٌاست 

اٌن دولت پس از چندٌن بار استعفاء که از دخالت نھادهای  33. "[بود]" گام به گام" 

بدٌن . انمالبی و اٌجاد بحران در امور دولت گله مند بود با اشؽال سفارت کنار رفت

 در اجرای برنامه های معتدلش در برابر اسالم سٌاسی ملی گراترتٌب اسالم سٌاسی 

 .  ناکام ماندبنٌادگرا

با اٌنحال برخی از . با استعفای دولت مولت فشار بر نھضت آزادی افزاٌش ٌافت

 با درخواست اخذ ۱۳۶۰در سال . کادرهای نھضت توانستند به مجلس اول راه ٌابند

پروانه رسمی نھضت بدون هرگونه توضٌح لانونی مخالفت شد اما اٌن سازمان به 

پس از بازپس گٌری خرمشھر . فعالٌت سٌاسی، نمد حاکمٌت و سٌاست هاٌش ادامه داد 

 برپاٌان دادن ۱۳۶۷از ارتش عراق، نھضت با ادامه جنگ مخالفت کرد و تا سال 

در اٌن سال با صدور بٌانه ای مستمٌما آٌت هللا خمٌنی را در . جنگ اصرار ورزٌد

مورد ادامه جنگ مورد انتماد لرار داد که سبب بازداشت شماری از شورای مرکزی 

32
 ۱۱۶. ، ص۱۵صحٌفه نور، ج  - 

33
. و پنج دهه کوشش سٌاسی' دموکرات مسلمان" هماٌون کاتوزٌان، نھضت آزادی تشکل  - 

http://homakatouzian.com/?p=584 
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" افزون برٌن گروه های فشار با حمله به مراسم سالگرد تاسٌس نھضت . نھضت شد

مھندس بازرگان و دکتر سحابی و برخی از اعضای نھضت را ربوده وبا چشمان بسته 

به ٌکی از کاروانسراهای مخروبه کھرٌزک بردند و به طور نماٌشی مراسم محاکمه 

، در پی ارسال نامه ی اعتراض ۱۳۶۹ در سال 34. "صحرائی و اعدام را اجرا کردند

 تن از اعضاء نھضت دستگٌر و تحت ۲۲ (رفسنجانی)آمٌز به رئٌس جمھور ولت 

به . شکنجه لرار گرفتند که به نمل از بازرگان، بدترٌن دوره زندگٌش را تشکٌل می داد

در دوران شاه بوده، که خود "  دوران زندان برازجان" باور وی بھترٌن دوره زندگٌش 

35. "در زندان و بسٌاری از دوستانش آزاد بودند

 ارزش  برخی از بابنٌادگراجودی که در مماٌسه با پٌروان اسالم سٌاسی وبازرگان با 

های مدرنٌته از جمله دمکراسی سازگاری بٌشتری نشان می داد اما خوی کمونٌست 

ستٌزش در عمل وی را وا مٌداشت تا گروه های چپ طرفدار جمھوری اسالمی را 

توطئه گر به شمار آورد و از الدامات سرکوب گرانه آٌت هللا خمٌنی در ارتباط با حزب 

: " ... وی در مورد سرکوب اٌن حزب می نوٌسد. توده دفاع و احساس رضاٌت کند

.....  با ٌک حرکت لاطع۶۱خوشبختانه بعد از دو سه سال همگامی و نفوذ در بھمن 

 36.."را دستگٌر و نمشه هاٌشان را آشکار کرد [توده]سران و اٌادی عمده حزب 

مفسد فی " بازرگان در کتاب انمالب اٌران در دو حرکت از امر لصاص و اعدام 

متھم و در چھارچوب لانون اساسی، " حموق انسانی " البته با در نظر گرفتن " االرض 

37.نٌز دفاع می کند

بازرگان در واپسٌن سال های حٌاتش و پس از تجربه ناکام حکومت دٌنی که به 

 استبداد تازه ای انجامٌد، به تجدٌد نظر در باورهای اولٌه اش پرداخت و مٌان راستمرا

همانطور که دٌن برای " وی باور داشت . تفکٌک لائل شد" آسمانی " امور زمٌنی و 

نٌامده است، برای حکومت و التصاد و .... آموزش خانه سازی، خٌاطی، آشپزی و 

رعاٌت عدالت و : امور مشابه آن نٌز جز ٌک سلسله دستورات کلی و زٌر بناٌی مثل

لسط و انصاؾ، ارائه شکل و شٌوه نکرده و همه اٌنھا را به عمل و دانش و کسب 

34
  ۱۳۸۸ دی ۲۵عبدالعلی بازرگان، داستان نھضت آزادی و استبداد،  - 

35
 همان - 

36
،  ۱۳۶۳مھندس مھدی بازرگان، انمالب اٌران در دو حرکت، چاپ چھارم، چاپ مظاهری،  - 

 ۶۶.ص
37

 ۵۸. همان، ص- 
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 برٌن باورند که 39 برخی از جمله حسٌن اشکوری38" .تجربه بشر سپرده است

40.تاکٌد داشته است" جداٌی نھاد دٌن از دولت " بازرگان با اٌن گزاره بر 

کرٌم سنجابی مراسم استمبال . روابط گرم جبھه ملی و رژٌم اسالمی نٌز دٌری نپاٌٌد

مردم به طرح های اٌشان " رای  اعتماد " نشانه " پرشور مردم از آٌت هللا خمٌنی را  

اما .  سنجٌد و خواستار استعفای بختٌار شد41"در باره اٌجاد ٌک جمھوری اسالمی 

جبھھ ملی مدت کوتاھی پس از استعفای سنجابی از دولت موقت با رژیم اسالمی فاصلھ 
گرفت. این تشکل با قانون اساسی مصوبھ مجلس خبرگان مخالت کرد  و آنرا " ایجاد 

جبھه ملی با گروگانگٌری سفارت آمرٌکا نٌز .  نامٌد42"زمٌنه برای سلطه استبداد 

انتشار اسناد سفارت را " دانشجوٌان خط امام " مخالفت کرد و پس از افشاگری های 

در انتخابات مجلس اول شماری از . توطئه ای برای حذؾ نٌروهای مخالؾ سنجٌد

روٌاروٌی . کاندٌداهای جبھه ملی انتخاب شدند اما از ورود آنان به مجلس جلوگٌری شد

 و ۱۳۶۰اشکار اٌن سازمان سابمه دار سٌاسی سکوالر با آٌت هللا خمٌنی در خرداد 

 خرداد ۱۹جبھه ملی در تارٌخ . به مجلس به اوج رسٌد" لصاص " هنگام ارائه الٌحه 

علٌه استبداد، لانون شکنی، خود کامگی، لواٌح ؼٌر "  طی اعالمٌه ای مردم را ۱۳۶۰

 دعوت بھ تظاھرات کرد. آیت هللا خمینی در واکنش بھ این اعالمیھ جبھھ را 43"انسانی 
. اعالم نمود" مرتد " 

برخی از سران جبھه . با اعالم ارتداد جبھه ملی، دستگٌری رهبران جبھه آؼاز گشت

 ۱۳۶۰ خرداد ۲۵در روز . از جمله سنجابی مخفی و سرانجام از کشور خارج شدند

 خسرو لشماٌی عضو با سابمه ۱۳۶۱در سال . صدها هوادار جبھه ملی دستگٌر شدند

 جبھه با توجه به شراٌط ۱۳۶۴ در سال 44.اعدام شد" ارتباط با آمرٌکا " جبھه به اتھام 

کشور که در جنگ با عراق درگٌر بود تصمٌم گرفت تنھا به کار تشکٌالتی ادامه دهد و 

45.تا پاٌان جنگ برای آؼاز فعالٌت سٌاسی منتظر بماند

38
 جداٌی )سٌاست و دٌن رابطه به مربوط نظرات در بازرگان نظر تجدٌدتارنمای ملی مذهبی ها،  - 

 ۱۳۹۱ دی ۳۰ (سٌاست نه دولت از دٌن
39

 بھمن ۲۹تارنمای جرس، حسٌن ٌوسفی اشکوری، روشنفکران دٌنی و سکوالرٌسم در اٌران،  - 

۱۳۹۲ 
40

 همان - 
41

 ۱۳بٌا مثل ادم توبه کن، : تارنمای رادٌو زمانه، سعٌد بشٌرتاش و ابراهٌم نبوی، آٌت هللا خمٌنی -  

 http://www.zamaaneh.com/revolution/2009/02/post_222.html ۱۳۷۸بھمن 
42

 وٌکٌپٌدٌا، جبھه ملی اٌران - 
43

-http://www.iran تارنمای آرشٌو اسناد اپوزٌسٌون اٌران، جبھه ملی اٌران، 
archive.com/start/37 

44
 همان - 

45
 همان- 
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 پس از انقالب بنیادگراچپ سکوالر و اسالم سیاسی 

 گروه های چپ سکوالر و اسالم گرا روبرو شد  بسٌاری ازانمالب اسالمی با استمبال

بگذار اٌن  “آنان می گفتند . که رفتن شاه بھر لٌمت در دستور کارشان لرار گرفته بود

تنھا نٌروٌی ها چپ اٌن دسته از  البته 46” .برود، بعد هرچه می خواهد بشود [ٌعنی شاه]

فردی مانند ابراهٌم ٌزدی نٌز که  در . نبود که رفتن شاه را حالل مشکالت می سنجٌد

 نمش داشت از پٌش بٌنی بنٌادگراشکل گٌری انمالب و پٌروزی اسالم سٌاسی 

مشاور آٌت هللا خمٌنی در پارٌس و وزٌر امور . روٌدادهای پسا انمالب ناکام مانده بود

نتوانسته بود آٌنده را فراتر از  [ٌزدی]نسل انمالبی او  : "خارجه دولت مولت گفته است

  47”. هدؾ کوتاه مدت برکناری شاه به نظر آورد

در اٌن مٌان چپ سنتی با توجه به همراهی و هم گامی کاملش با سٌاست های خارجی 

اتحاد شوروی و جاٌگاه اٌن کشور در جنگ سرد با برنامه و تئوری مشخصی در 

رهبری اٌن حزب با توجه به . دوران پسا انمالب فعالٌت سٌاسی مجددش را آؼاز کرد

سرنگونی شاه، خروج مستشاران آمرٌکاٌی از کشور و پٌوستن اٌران به کشورهای 

در صورتی که انمالب در راستای " ؼٌر متعھد به اٌن توهم دچار شد که 

ضدامپرٌالٌستی و خلمی پٌش برود، حتماً وحدت عمل و اتحاد نٌروهای اصٌل انمالبی و 

 اٌن حزب با توجه به مواضع کمونٌست ستٌز دولت 48. "ضدامپرٌالٌستی محمك می شود

 و گروه های چپ مستمل که از نزدٌکی با 49مولت که موافك با فعالٌت علنی حزب نبود

 دل بست که در بنٌادگرااٌن حزب خودداری می کردند، به همکاری با اسالم سٌاسی 

حزب توده برای رسٌدن به اٌن هدؾ می .  آٌت هللا خمٌنی لرار داشت مرکزٌشکانون

توانست بر پشتٌبانی های که در گذشته از الدامات آٌت هللا خمٌنی علٌه رژٌم شاه به 

 خرداد ۱۵ از شورش واپس گرای ۱۳۴۲اٌن حزب در سال . عمل آورده بود تکٌه زند

پشتٌبانی کرده بود و برخی از اعالمٌه های آٌت هللا خمٌنی را نٌز از طرٌك رادٌو پٌک 

اٌن حزب بر مواضع آمرٌکا ستٌزی آٌت هللا و . اٌران به آگاهی شنوندگانش رسانده بود

رهبران حزب از . حساب می کرد که از بٌگانه ستٌزی شان حکاٌت داشت" خط امام " 

" نه شرلی و نه ؼربی " اٌن والعٌت ؼافل بودند که آٌت هللا خمٌنی بارها بر سٌاست 

50.اش تاکٌد و حتی نفرتش را از کمونٌست ها ابراز داشته بود

46
 هماٌون کاتوزٌان، جمھوری اسالمی - 

47
 همان - 

48
تارنمای بی بی سی فارسی، حزب توده از سموط رضاشاه تا پس از انمالب، مصاحبه شھاب  - 

 ۱۳۹۰ بھمن ۱۵مٌرزاٌی با بابک امٌرخسروی، 
49

 همان - 
50

 همان- 



216 

 فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

بدین ترتیب مبارزات " ضد امپریالیستی " و آمریکا ستیزی در تارک برنامھ ھای حزب 
توده قرار گرفت و در این راه رھبری حزب بھ تئوری پردازی از افکار آیت هللا خمینی 

پرداخت و انقالب بھمن را جزو " جنبش ھای رھایی بخش ملی خلق ھای جھان 
با اشؽال سفارت حزب توده دچار ذوق زدگی فراوان شد و . 51به شمار آورد" سوم 

 به حساب 52... "به عنوان خطی که نماٌندۀ دموکراسی انمالبی است" خط امام را 

" را معٌاری برای تشخٌص نٌروهای " تضاد ضد امپرٌالٌستی " کٌانوری . آورد

 با اٌن تمسٌم بندی مکانٌکی و ساده 53.می سنجٌد" ارتجاعی " از نٌروهای " انمالبی 

انگارانه تکلٌؾ حزب توده با نٌروهای سکوالر منتمد و ٌا مخالؾ حکومت دٌنی 

 نٌروهای منتمد و علٌهاٌن حزب در اعالمٌه مشترکش با فدائٌان اکثرٌت . مشخص شد

الدامات کٌنه : " مخالؾ جمھوری اسالمی و شخص آٌت هللا خمٌنی چنٌن موضع گرفت

پی در .... جبھه متحد دشمنان انمالب اٌران، به سرکردگی امپرٌالٌسم آمرٌکا....توزانه 

اٌجاد آشوب و شورش ضد انمالبی در ........ پی علٌه انمالب ما انجام می گٌرد

امٌر انتظام ها، لطب ... کردستان، توطئه برای مسخ و منحرؾ ساختن انمالب به ٌاری 

" دٌگر لٌبرال های آمرٌکا زده ... زاده ها، ٌزدی ها، بنی صدری ها، سالمتٌان ها، و 

ها و ساٌر گروهک های آمرٌکا ساخته، " رنجبری " ، "نھضت آزادی " ، "جبھه ملی 

بخشی به دست ساواکی ها و سلطنت طلبان و - و سرانجام اجرای نمشه های ترورٌستی

جناٌت کاران حرفه ای و بخشی به دست گمراهان و بازی خوردگان جوانی که به آلت 

54" .بی اراده اجرای دستورهای تبھکارانه رهبران خائن خود تبدٌل شده اند

اسالم .  از حزب توده بھره گٌری ابزاری نٌز صورت گرفت،با توجه به اٌن مواضع

در مٌان چپ های "  برای مدت زمانی به اٌن حزب فرصت داد که بنٌادگراسٌاسی 

 و زمانی  سکوالر دودسته گی اٌجاد کند، آنھا را تضعؾ و سرانجام خلع سالح گرداند

 .که حکومت دٌنی به اهدافش دست ٌافت رهبران حزب دستگٌر و ؼٌرلانونی اعالم شد

"55

51
 همان - 

52
 همان - 

53
 همان - 

 )آرشٌو اسناد اپوزٌسٌون اٌران، بٌانٌه مشترکت حزب توده اٌران و سازمان فدائٌان خلك اٌران  -  54

-http://www.iran ۱۳۶۰، آبانماه (اکثرٌت

archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aksariiat-
bayanie_moshtarak_toode_0.pdf 

55
- Hostage Crisis, Encyclopeadia Iranica
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دشمنی حزب توده با لیبرالیسم و دمکراسی و برخورد فرصت طلبانھ با آزادی سخن تا 
 می شد اما 56"تولٌؾ آٌندگان، بامداد، آهنگر اظھار شادمانی " آنجا پٌش رفت که از 

در عٌن حال حمله به کٌوسک نشرٌات حزب توده، حمله به هواداران حزب در کرمان، 

در سنندج وانفجار دفتر حزب توده اٌران در " نامه مردم " ممنوع شدن فروش 

 که معموال از سوی هواداران پروپالرص آٌت هللا خمٌنی صورت می گرفت 57آستارا

. گله مندی می گردٌد" انمالبی " می افتاد و ٌا از نٌروهای " ضد انمالب " به گردن 

 چنان پٌگٌری می شد بنٌادگراهمسوٌی با لوانٌن و روٌکردهای ارتجاعی اسالم سٌاسی 

 دفاع می 58"حجاب ضد امپرٌالٌستی " که از تضٌٌك آزادی زنان در مورد حجاب از 

و شخص آٌت هللا خمٌنی تا آنجا در مٌان رهبری " خط امام " توهم نسبت به . گردٌد

حزب توده رٌشه دوانده بود که حتی پس از سرکوب حزب و دستگٌری رهبرانش، طی 

برای نجات انمالب پا پٌش " خواسته می شد که " امام خمٌنی " اعالمٌه ای از شخص 

آلای خمٌنی سرکوب حزب را ٌک معجزۀ الھی نامٌد "  اٌن درحالی بود که 59. "بگذارد

60. "و به شکرگزاری پرداخت

بی  چپ ها با عمده کردن مبارزه ضد امپرٌالٌستی و طبماتی،  بسٌاری ازبطور کلی ما

خوار شمردن لٌبرالٌسم و کم بھا دادن به توجھی به اهمٌت جداٌی دٌن از دولت، 

روٌکردهای دمکراسی ستٌزانه و واپس گراٌانه حکومت اسالمی از جمله سرکوب 

دگراندٌشان ؼٌر چپ، اعمال تبعٌض های گسترده علٌه زنان و اللٌت های دٌنی در 

کاتم در باره کارنامه چپ پس از . عمل به تثبٌت اسالم سٌاسی رادٌکال ٌاری رساندٌم

: پٌروزی انمالب می نوٌسد

نٌروهای چپ لدرت سٌاسی و اجتماعی جنبش پوپولٌسستی به رهبری روحانٌت را " 

در اولٌن ماه نخست وزٌری بازرگان که جنبه حٌاتی داشت، چپھا . دست کم گرفتند

برای تضعٌؾ و بٌرون راندن رهبری نٌروهای لٌبرال با روحانٌون تندرو به بطور 

به باور چپھا دولت بازرگان و همکارانش بورژوا و . نانوشته ای همکاری کردند

گروگانگٌری از پشتٌبانی مشتالانه چپھا برخوردار . طرفدار آمرٌکا به شمار می آمدند

با ناکامی لٌبرال ها نماط ضعؾ چپ نٌز .  لٌبرالٌستی خاتمه بخشٌد هایشد و به گراٌش

رژٌم ابتدا .  پی ٌا پی در جرٌان فداٌی نماٌان گردٌد هایآشکار شد که در انشعاب

56
 تارنمای بی بی سی فارسی، مصاحبه با بابک خسروی - 

57
 ۱۳۵۹ اسفند ۲۵نامه مردهم  - 

58
امپرٌالٌستی، مرٌم  ضد چادر تا زنان نفس به اعتماد از: توده حزب تارنمای بی بی سی فارسی،  - 

۱۳۹۰ بھمن ۲۱انصاری، 

59
 تارنمای بی بی سی فارسی، مصاحبه با بابک خسروی - 

60
 همان- 
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مجاھدین و اقلیت را سرکوب و سپس بھ سراغ متحدین چپ آمد و حزب توده و فدائیان 
اکثریت ھمراه روحانیت را از صحنھ خارج ساخت کھ از نیروی شایان توجھی 

برخوردار بودند. جامعھ دوقطبی شد و در این ھنگام جناح خمینی توانست با قدرت 
61" .بالمنازعش به ثبات نسبی رسد

.  ٌاری رساندبنٌادگراالبته چپ تنھا نٌروٌی نبود که به تحکٌم و تثبٌت اسالم سٌاسی 

 نٌز از جنبه های گوناگون در استمرار استبداد ملی گراچپ اسالمی و اسالم سٌاسی 

سازمان مجاهدٌن خلك با تن دادن به خشونت . دٌنی نمش شاٌان توجھی اٌفا نمودند

گزٌنی حکومت و سپس با اتحاد با صدام حسٌن، نٌروها و محبوبٌت اولٌه اش را نابود 

نٌز از جنبه نظری نسبت به اسالم سٌاسی رادٌکال توهم ملی گرا اسالم سٌاسی . ساخت

داشت و با بھره گٌری از تجربه های مدٌرٌتی اش در استمرار نھادهای استبداد دٌنی 

 اسالم و ٬مذهبی ها -برای ملی" به باور علی افشاری . بٌاری تندروها شتافت

اسالم گراٌی مسئله اصلی بود و در ابتدا به ائتالؾ جبھه گسترده مذهبی ها در ممابل ؼٌر 

اما نوع برخورد بسته و فرله  گراٌانه روحانٌت انمالبی و . مذهبی ها می اندٌشٌدند

سنت گراٌان اٌدئولوژٌک برای آنان روشن ساخت که اسالم گراٌی فی نفسه تعٌٌن کننده 

.  سرنوشت ساز است.......نٌست بلکه نوع خوانش از اسالم و نسبت با دٌگر گروه ها 

مذهبی ها و در راس آنھا مھندس بازرگان متوجه نبودند که اسالم موتلفه و - ملی

روحانٌتی که بعدها از مسئوالن طراز اول جمھوری اسالمی شدند از اساس با اسالم مد 

مذهبی ها  -اٌن خطای محاسباتی تبعات مھلکی هم برای خود ملی. نظر آنان فرق می کند

 نٌروهای تشکٌل دهنده انمالب متشکل از چپ سکوالر، اسالمی 62" .و هم جامعه داشت

و ٌا لٌبرال که بتدرٌج سرکوب و به حاشٌه رانده شدند در تشخٌص الوٌت ها و 

تضادهای اصلی و فرعی اشتباهات مھمی مرتکب شدند که به سود رهبران اسالم 

63. منجر شدبنٌادگراسٌاسی 

61
- Richard Cottom, Inside Revolutionary Iran in Iran's Rivolution The search for

consensus, edi. by R. K. Ramazani, (Indiana University Press, 1989), p. 7 

62
 ۲۲تارنمای رادٌو فردا، علی افشاری، انمالب و بازدارندگی در برابر حاکمٌت بالمنازع خط امام،  - 

 ۱۳۹۲بھمن 
63

 همان- 
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تثبیت جمهوری اسالمی در سه پرده 

در دوران کوتاه دولت مولت دو خط مشی متفاوت در : (انمالب دوم)تسخٌر سفارت - 

 به رهبری مھندس ملی گرااسالم سٌاٌسی . برابر ٌکدٌگر صؾ آراٌی می کردند

بازرگان و سکوالرهای جبھه ملی که در دولت مولت شرکت داشتند در پی آن بودند که 

در مورد مسائل داخلی . روابط رژٌم نوپا را با ؼرب بوٌژه دولت آمرٌکا عادی سازند

نٌز از تصوٌب پٌش نوٌس لانون اساسی کمتر دٌنی که به تصوٌب آٌت هللا خمٌنی نٌز 

 به رهبری روحانٌون بنٌادگرادر برابر اسالم سٌاسی . رسٌده بود پشتٌبانی می کردند

تندروی جمھوری اسالمی و طرفداران آٌت هللا خمٌنی لطع روابط با آمرٌکا و پاٌان 

دادن به پٌوندهای سٌاسی و نظامی جمھوری اسالمی با اٌن کشور را در دستور کار 

در امور داخلی اسالمی کردن تمام شئون کشور و برلراری حکومتی . لرار می دادند

رپی دورود شاه به آمرٌکا . در تارک برنامه هاٌشان لرار داشت (تئوکراتٌک)دٌنی 

فشار هواداران شاه در دولت کارتر به منظور معالجات پزشکی صورت گرفت و به 

اٌن سٌاستمداران در نظر داشتند تالش های . عنوان الدامی انسان دوستانه توجٌه گردٌد

دولت بازرگان و کارتر را برای عادی سازی روابط دولت انمالبی اٌران و آمرٌکا 

با ورد شاه به آمرٌکا خاطره . خنثی سازند که به سود رژٌم انمالبی تازه می انجامٌد

 مرداد برای بخش مھمی از اٌرانٌان زنده شد که آنرا توطئه ای علٌه ۲۸کودتای 

بسٌاری از در پی اٌن روٌداد هر روزه اطراؾ سفارت از . جمھوری اسالمی دانستند

هواداران گروه های چپ انباشته می شد که می کوشٌدند به مبارزات ضد امپرٌالٌستی 

دامن زنند و دولت مولت را به کم کاری و ضعؾ در پس گرفتن شاه و درک توطئه 

چپ ها با برچسب های گوناگون رفرمٌسم بسٌاری از . هاٌی آمرٌکا متھم می ساختند

دولت بازرگان را مورد شدٌد ترٌن انتمادات لرار می دادند و انمالب را بسوی تندروی 

 پس از ماللات 64. تمام می شدبنٌادگرابٌشتر سوق مٌدادند که به سود اسالم سٌاسی 

" خط امام " بازرگان و ٌزدی با برزٌنسکی در الجزاٌر بھانه بدست دانشجوٌان تندرو 

اٌن دانشجوٌان در دانشگاه . علٌه دولت بازرگان بپردازند افتاد تا به روٌاروٌی آشکار

و در نتٌجه " خرده بورژوا "ها با چپ سکوالر در رلابت شدٌد لرار داشتند که  آنھا را 

 در اٌن شراٌط انمالبی 65.می دانستندسازش پذٌر در برابر امپرٌالٌسم آمرٌکا 

64
- Encyclopaedia Iranica, Iranian Hostage Crisis.

65
- Ibid.
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دانشجوٌان اسالم گرا مصمم بودند لدرت مانور خوٌش را در برابر چپ سکوالر حفظ 

66.و ابتکار عمل را از دست رلبا خارج سازند

 سه روز پس از ماللات بازرگان و برژٌنسکی، سفارت آمرٌکا ۱۳۵۸در مھرماه سال 

آٌت هللا خمٌنی پس از ٌک روز تاخٌر و . به تصرؾ دانشجوٌان خط امام در آمد

" جنگ مٌان اسالم و کفر " ارزٌابی واکنش ها از تصرؾ سفارت پشتٌبانی کرد و آنرا 

. شٌطان بزرک ناتوان تراز آنست که به اٌران لطمه ای وارد سازد" و افزود که . نامٌد

 با اشؽال سفارت از سوی ۵۷ بھمن ۲۵ اٌن در حالی بود که آٌت هللا خمٌنی در 67"

مخالفت کرد که به پاٌان اشؽال  (احتماال چرٌک های فداٌی )ٌک گروه چپ رادٌکال 

 حزب 68.چپ گراٌان تبدٌل شدبسٌاری از با اشؽال سفارت اٌن محل به کعبه . انجامٌد

" توده از گروگانگٌری در سفارت بشدت استمبال کرد و آنرا پٌروزی بزرک بر 

 اما گروه های دٌگر نسبت به اٌن کنش اشتٌاق کمتری نشان سنجٌد" امپرٌالٌسم آمرٌکا 

69.دادند

دولت بازرگان اشؽال سفارت را محکوم و آنرا نمض لوانٌن بٌن الملل و دٌپلماسی 

وی خواستار آزادی فوری آنان شد و دانشجوٌان را متھم ساخت که . متمدنانه دانست

دانشجوٌان درخواست دولت را . اٌران را در معرض روٌاروٌی با آمرٌکا لرار داده اند

 در پی آن دولت 70.رد کردند و بازرگان را به همکاری با دولت آمرٌکا متھم ساختند

بدٌن ترتٌب . بازرگان استعفا داد و تلوٌحا اٌت هللا خمٌنی را مسئول اٌن الدام دانست

نٌروهای معتدل ناسٌونالٌست در جھت دادن به روٌدادهای اٌران با ناکامی روبروشدند 

71. در استمرار حکومت دٌنی گام بزرگی به پٌش برداشتبنٌادگراو اسالم سٌاسی 

. از آؼاز روشن بود که کلٌد پاٌان بحران گروگان گٌری در دستان آٌت هللا خمٌنی است

برخاسته از آن برای استمرار نھادهای نظام " شورو شوق ملی " وی از اٌن روٌداد و 

دٌنی و خاموش کردن مخالفان به بھترٌن گونه بھره گرفت و آنرا انمالب دوم نامٌد که 

دانشجوٌان خط امام برای بی اعتبار کردن مخالفان اسالمی . از انمالب اول بزرگتر بود

اٌنان با بھم چسباندن اسناد . شدن کشور از ابزار افشاگری های گزٌنشی بھره جستند

 را به همکاری با ملی گراخرد شده سری سفارت مخالفٌن لٌبرال و اسالم گراٌان 

سفارت آمرٌکا متھم ساختند در حالی که روابط روحانٌون با سفارت آمرٌکا از افکار 

66
- Ibid.

67
- Ibid

68
- Ibid

69
- Ibid

70
- Ibid

71
- Ibid
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آنھا منتمدٌن لانون اساسی بوٌژه نھاد تحمٌلی والٌت . عمومی پنھان نگه داشته می شد

فمٌه را به همکاری با سفارت متھم می ساختند و پس از درگٌری بنی صدر و رهبران 

مھمترٌن لربانی اٌن  72.حزب جمھوری اسالمی وی را مامور سازمان سٌا خواندند

به سبک راٌج نامه نوٌسی  افشاگری ها عباس امٌر انتظام بود که ٌک دٌپلمات آمرٌکاٌی

خطاب کرده بود و به باور دانشجوٌان "  آلای امٌر انتظام عزٌز" در ؼرب وی را 

 امٌر انتظام بجرم 73.سنجٌده می شدآمرٌکا " عزٌز " مسلمان ضد امپرٌالٌست وی 

اٌن افشاگری ها  بدٌن ترتٌب در . جاسوسی سال های درازی را در زندان به سربرد

و با وجود مخالفت چپ های سکوالر، "  ضد امپرٌالٌستی" گٌرو دار تب احساسات 

 و حتی برخی از مراجع تملٌد از جمله آٌت ملی گراملی گراها، هواداران اسالم سٌاسی 

هللا شرٌعتمداری، لانون اساسی دٌنی به تصوٌب رسٌد، حزب خلك مسلمان سرکوب و 

74.آٌت هللا شرٌعتمداری در خانه زندانی شد

هرروز که از تصوٌب رفراندوم می گذشت روشن تر می شد که برای پاٌان دادن به 

ٌکی از سٌاستمداران مسلمان . بحران گروگانگٌری آٌنده نزدٌکی تصور پذٌر نٌست

خمٌنی تا استمرار نھادهای اصلی . اٌرانی به ٌک دٌپلمات سفارت آمرٌکا گفته بود

 در والع آٌت هللا خمٌنی  75.جمھوری اسالمی اجازه آزادی گروگان ها را نخواهد داد

تنھا پس از برگزاری انتخابات رٌاست جمھوری، انتخابات مجلس و تشکٌل دولت 

رجاٌی، تصمٌم گٌری بر شروط آزادی گروگان ها را به مجلس شورای اسالمی واگذار 

کرد که اکثر نماٌندگانش را طرفداران آٌت هللا تشکٌل می دادند و رٌاست اٌن مجلس به 

بحران گروگانگٌری ؼرب ستٌزی . عھده رفسنجانی شخص مورد اعتمادش لرار داشت

و دشمنی با ارزس های مدرنٌته را در جمھوری اسالمی نھادٌنه ساخت، دولت عراق 

پس از آن . را به حمله به اٌران ترؼٌب و از شکوفاٌی التصاد کشور جلوگٌری کرد

. اٌران در انزوای سٌاسی فرو رفت

دولت کارتر با لطع خرٌد نفت اٌران، لطع ارسال تجھٌزات نظامی و بلوکه کردن تمام 

داراٌی های اٌران در آمرٌکا به گروگانگٌری واکنش نشان داد و پس از آنکه الدامات 

دٌپلماتٌک بی نتٌجه ماند برای آزادی گروگان ها به صحرای طبس کماندو فرستاد که 

سرانجام در پی مذاکرات دولت رجاٌی و . اٌن طرح در اثر شراٌط بد جوی ناکام ماند

آٌت هللا خمٌنی با .  روز آزاد شدند۴۴۴مٌانجٌگری دولت الجزاٌر گروگان ها پس از 

تماضای آٌت هللا منتظری برای آزادی گروگان ها پٌش از برگزاری انتخابات رٌاست 

72
- Ibid

73
 هماٌون کاتوزٌان، جمھوری اسالمی، ترجمه حسٌن شھٌدی، تارنمای هماٌون کاتوزٌان- 

74
- Encyclopaedia Iranica, Iran Hostage Crisis.

75
- Ibid
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 به باور وی فرلی مٌان دو حزب جمھوری خواه و 76.جمھوری در آمرٌکا مخالفت کرد

 کارتر دمکرات در انتخابات شکست خورد و رٌگان ٌکی از 77.دمکرات دٌده نمی شد

راست گراترٌن رئٌس جمھورهای آمرٌکا وارد کاخ سفٌد گردٌد 

انمالب فرهنگی : (انمالب سوم)انمالب فرهنگی و اسالمی کردن سپھر همگانی - 

 که به کانون مماومت آنھا و تسلط کامل بر مراکز آموزشیبمنظور سکوالر زداٌی از 

. اپوزٌسٌون علٌه رژٌم اسالمی بدل شده بود در دستور کار رژٌم نوپا لرار گرفت

دانشگاه ها در جرٌان انمالب ضد سلطنت ٌکی از مراکز مھم مخالفت و مبارزه با رژٌم 

اٌن مراکز فرهنگی و علمی  پس از . شاه بود که در سال منتھی به انمالب تعطٌل شد

دانشگاه ها بٌشتر در . بازگشاٌی دوباره  به مرکز فعالٌت سٌاسی دانشجوٌان تبدٌل گردٌد

دست نٌروهای چپ و مجاهد بود که از جمله به مکان ٌارگٌری تشکٌالتی اٌن نٌروها 

از اٌن روی انمالب فرهنگی به منظور بٌرون راندن سازمان های چپ . تبدٌل شده بود

از اٌن مراکز،  لطع شرٌان حٌاتی اپوزٌسٌون و تصفٌه اساتٌد سکوالر که به ؼرب 

. زدگی متھم بودند صورت می گرفت

در اٌن دوران دانشگاه به محل رلابت و روٌاروٌی دانشجوٌان چپ سکوالر و مجاهد از 

ٌک سو و دانشجوٌان هوادار ولی فمٌه تبدٌل شده بود که از سوی حزب جمھوری 

چپ ها در شوراهای دانشجوٌان و اساتٌد اکثرٌت را در دست . اسالمی هداٌت می شدند

 در دانشگاه صنعتی تشکٌل شد ۱۳۵۸در سمٌناری که درتابستان  سال . داشتند

و از منافع طبمات  دانشجوٌان خواستار استمالل دانشگاه شدند که از آزادی برخوردار

در لطنامه پاٌانی همچنٌن خواسته شده بود که دانشگاه ها بوٌژه . زحمتکش دفاع کند

والع شده اند در جھت زنده کردن " خلك های اٌران " آنھاٌی که در مناطك سکونت 

 با توجه بنٌادگرا روشن است که اسالم سٌاسی 78.فرهنگ و زبان خلك ها گام بردارند

به مواضع ضد کمونٌستی آٌت هللا خمٌنی که در مذاکرات با نماٌنده کارتر در پارٌس 

 انحصارگراٌانه اش حضور و تسلط چپ را در  هایبرآن تاکٌد شده بود و گراٌش

. دانشگاها برنمی تابٌد

پس از اشؽال سفارت آٌت هللا خمٌنی زمٌنه چپ زداٌی از دانشگاه ها را فراهم دٌد و 

سپس نوبت  به سخنرانی وی . در پٌام نوروزٌش بر اسالمی شدن دانشگاه ها تاکٌد کرد

: " رسٌد که در آن در عمل به دانشجوٌان اعالم جنگ داد۱۳۵۹ فروردٌن سال ۲۹در 

76
- Ibid

77
- Ibid

78
- Shahrzad Mojab, The State and University: The " Islamic Cultural Revolution"

in the Institutions of Higher Education of Iran, (Univirsity of Illinios at Urabana- 
Chamaign, 1979) , p. 76 
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ما از دانشگاه های ؼربی و . ما از محاصرهٔه التصادی و تجاوز نظامی نمی هراسٌم

 در پی اٌن 79. "آموزش جوانان ما در جھت منافع شرق و ؼرب است می هراسٌم

سخنان و مھلت سھ روزه شورای انقالب بھ چپ گراھا و مجاھدین برای بستن دفاتر 
شان در سراسر دانشگاه ھا درگیری ھایی شدیدی در مراکز آموزش عالی در تھران و 

چند شھر بزرگ دیگر روی داد کھ در آنھا ۳۷ نفر کشتھ و۲۰۰  نفر زخمی شدند. 
افزون برین روز ۱۵ خرداد بعنوان روز پایان نیمھ سال تحصیلی در دانشگاه ھا اعالم 

گردید. این تعطیلی کھ بیش از دو سال ادامھ داشت  بھ اسالم گرایان بنیَادگرا فرصت داد 
تا تغییرات مھمی را برای اسالمیزه کردن دانشگاه ھا و سپھر ھمگانی بھ اجرا

80در آورند.

انمالب فرهنگی که از آن به عنوان انمالب سوم نٌز ٌاد شد ، به اخراج هزاران دانشجو 

در اٌن دوره سٌل . انجامٌد (نٌمی از استادان کشور )و هشت هزار استاد ؼٌر خودی 

انمالب فرهنگی با تشدٌد تبعٌض . مھاجرت نخبگان به خارج کشور به اوج خود رسٌد

تفکٌک جنسٌَتی، محروم کردن دختران از برخی از رشته . علٌه زنان نٌز همراه بود

های دانشگاهی و حجاب اجباری در کنار ورود بٌشتر لوانٌن شرع در لوانٌن مدنی 

کشور به دست آوردهای مبارزات زنان در دوره های گذشته اسٌب های فراوان وارد 

عبدالکرٌم سروش ٌکی از اعضای ستاد انمالب فرهنگی به انتماد از روش ها و . ساخت

 ]"... نتاٌج انمالب فرهنگی بوٌژه در زمٌنه اسالمی کردن علوم انسانی اٌران گفته است 

ما اعضای هفتگانه . هٌچ درک مشترکی از انمالب فرهنگی وجود نداشت [درستاد

ٌکدٌگر را لبالً ندٌده بودٌم و نمی شناختٌم و ننشسته بودٌم گفتگو کنٌم و فکرهاٌمان را 

با همه اٌن گفتگوها، علوم … پس از تشکٌل ستاد هم چنٌن نکردٌم. ٌک کاسه کنٌم

انسانی راه خود را در پٌش گرفت زٌرا دانشگاه ها نمی توانستند معطل فتواهای لم ٌا 

تا طلبه صفر کٌلومتر می خواست در علوم  اصالحاتی بمانند که مدرسه بالرالعلوم با چند

81. "انسانی بکند

آٌت هللا خمٌنی برخالؾ وعده هاٌش در : صدور انمالب و تنش افزاٌی در خارج- 

پارٌس در لباس ولی فمٌه به صدور انمالب به دٌگر کشور ها می اندٌشٌد که در جنگ 

. اٌران و عراق بتدرٌج نماٌان گردٌد

دالٌل آؼاز جنگ اٌران و عراق را جاه طلبی های سٌاسی، کٌنه شخصی صدام و آٌت 

هللا خِمنی، اختالفات مرزی و اٌدئولوژٌک حکومت اسالمی و حکومت بعث دانسته 

79
 وٌکٌپٌدٌا، انمالب فرهنگی اٌران - 

80
 همان - 

81
 همان- 
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  پس از پٌروزی انمالب اسالمی، دولت عراق سٌد دمحم بالر صدر را عامل برخی 82.اند

عراق . از نا آرامی های سٌاسی می دانست که با تشوٌك اٌران صورت می گرفت

نٌز   از حزب و الدعوه ؼٌر لانونی عراق از سوی رژٌم انمالبی اٌران راپشتٌبانی

 صدام از داشتن همساٌه انمالبی شٌعه که صدور انمالب را در دستور 83.برنمی تابٌد

ولی فمٌه در سالگرد پٌروزی انمالب اسالمی . کار لرار داده بود دل خوشی نداشت

 اٌران نٌز عراق را به .ما انمالبمان را به تمام جھان صادر می کنٌم: اظھار داشته بود

پشتٌبانی از خواسته های جمعٌت عرب خوزستان و ارسال اسلحه برای آنان متھم می 

عراق در چندٌن مورد به شھرهای مرزی کرد نشٌن اٌران نٌز حمله کرده . ساخت

84.بود

 مٌان وی و شاه ۱۹۷۵افزون برٌن دٌکتاتور عراق از لرارداد الجزاٌر که در سال 

بنابراٌن پنداشت که می تواند از نابسامانی های پس از . امضاء شده بود رضاٌت نداشت

انمالب در اٌران بھره گٌرد و با تصرؾ بخش هاٌی از کشور ادعاهای ارضی اش را 

 با تشوٌك بخشی از بازماندگان ۱۳۵۹ شھرٌور سال ۳۱وی در . به اٌران تحمٌل کند

 با ٌک تجاوز ؼافلگٌرانه بخش هاٌی از 85رژٌم گذشته که در خارج کشور الامت داشتند

.  ؼرب کشور را به تصرؾ درآورد

جنگ اٌران و عراق با توجه به از خود گذشتگی نٌروهای اٌرانی بسرعت به سود 

 ٌعنی دوسال پس از آؼازجنگ خرمشھر باز پس ۱۳۶۱اٌران تؽٌر جھت داد و در سال 

پس از اٌن پٌروزی مھم عربستان پٌشنھاد داد که ؼرامت جنگ را بپردازد و . گرفته شد

به گفته اسپنسر تکر ممامات اٌران اٌن . " صدام از کلٌه مناطك اشؽالی خارج شود

پٌشنھاد را رد کرده و خواهان بازگشت ٌکصد هزار شٌعه عرالی به کشورشان شده 

به گفته تکر شرط دوم اٌران پرداخت . بودند که توسط صدام بٌرون رانده شده بودند

 مٌلٌارد دالر پٌشنھادی عربستان و شرط سوم ۷۰ مٌلٌارد دالر ؼرامت به جای ۱۵۰

86. "برکناری صدام از لدرت بوده است

در " راه لدس از کربال می گذرد "  هللا خمٌنی با شعار جنگ طلبی و تنش افزاٌی آٌت

ٌکی از طوالنی ترٌن جنگ های سده بٌستم ادامه ٌافت و حتی هنگامی که جنگ پاٌان 

: می ٌافت اعالم کرد

82
- Encyclopaedia Iranica, Iran-Iraq War

83
- Ibid

84
- Ibid

85
-Ibid

86
 وٌکٌپٌدٌا، جنگ اٌران و عراق- 
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ما بار ها اٌن حمٌمت را در باره سٌاست خارجی و بٌن المللی اسالمی خود اعالم " 

کرده اٌم که می خواهٌم نفوذ اسالم را در جھان گسترش بدهٌم، و سلطه جھانخواران را 

حاال اگر نوکران آمرٌکا می خواهند اٌن فکر را توسعه طلبی و لصد تاسٌس . کم کنٌم

امپراتوری جھانی توصٌؾ کنند، اما از اٌن کار آنان دلسرد نخواهٌم شد، و حتی از آن 

87. "استمبال خواهٌم کرد

اٌن روٌکرد سبب گردٌد که تمام کشورهای اسالمی و عربی بجز سورٌه و لٌبی به 

البته اسرائٌل نٌز به اٌران مخفٌانه اسلحه می فروخت به . هواداری از عراق روی آورند

 آرمان های جاه طلبانه ولی فمٌه سبب شد که اٌن 88.اٌن امٌد که جنگ طوالنی تر گردد

برآورد می شود که در اٌن جنگ حدود ٌک مٌلٌون .  سال ادامه ٌابد۸جنگ به مدت 

 هزار ۱.۱۹نفر از دوطرؾ کشته و ٌا زخمی شدند و خسارت مالی دوکشور به  

 سال از اٌن جنگ خانمان سوز سرانجام ۸ پس از گذشت 89.مٌلٌارد دوالر بالػ گردٌد

به پاٌان جنگ رضاٌت " جام  زهر " ، ولی فمٌه ناچار شد با نوشٌدن ۱۳۶۷در سال 

حکومت اٌران پس از گذشت دهه ها هنوز در بازسازی کلٌه مناطك جنگ زده . دهد

.  ناکام مانده است

ناکامی :  شورای امنٌت را چنٌن برشمرده اند۵۹۸ناظران پذٌرش لطعنامه شماره 

نٌروهای اٌرانی در آخرٌن حمله عراق که ناشی از کمبود سالح و انزوای بٌن المللی 

و  ( درصد۲۸.۶ درصدی و بٌکاری ۵۰-۴۰تورم  )اٌران بود؛ وضع وخٌم التصادی 

اما دلٌل مھم دٌگر اٌن بود که ادامه جنگ . حضور نٌروهای آمرٌکا در خلٌج فارس

 بر ناکارآمدی هاَی رژٌم  نھادندٌگر به پٌشبرد اهداؾ جمھوری دٌنی از جمله سرپوش

احساسات وطن پرستانه . ٌاری نمی رساند بلکه به تھدٌدی علٌه رژٌم تبدٌل شده بود

اٌرانٌان با ادامه جنگ جاٌش را به ناامٌدی نٌروها در جبھه و ترس از استفاده دوباره 

90.سالح شمٌٌاٌی علٌه نٌروهای اٌرانی از سوی نٌروهای عرالی داده بود

⃰ ⃰  ⃰

 از جمله اسالمی شدن تدرٌجی واکاوی کامل مٌراث دوران والٌت فمٌھی آٌت هللا خمٌنی

از  تنھا در زمٌنه آزادی های سٌاسی که.  در اٌن نوشته نمی کنجدتمام شئون کشور

اهداؾ مھم انمال ب بھمن بود می توان گفت که با استمرار جمھوری اسالمی و در پاٌان 

ارش تمام نٌروهای سٌاسی شامل ملٌون، ملی مذهبی ها، مجاهدٌن، چپ ذزندگی بنٌانگ

87
 هماٌون کاتوزٌان، جمھوری اسالمی- 

88
- Encyclopaedia Iranica, Iran-Iraq War

89
- Ibid

90
- Ibid
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گراھا، دمکرات ھا، سکوالرھای دمکرات، اقلیت ھای قومی، کنشگران حقوق بشر، 
سلطنت طلب ھا و زنان و مردانی کھ تنھا در آرزوی دست یابی بھ آزادی و رعایت 

حقوق بشر در پیروزی انقالب نقش مھمی ایفا کرده بودند، پس از سرکوب ھای 
وحشیانھ از صحنھ سیاسی کشور حذف  و یا بھ حاشیھ رانده شدند. زنان ایرانی بسیاری 

از دستاوردھای حقوقی و اجتماعی شان را از دست دادند. تنھا ھواداران پروپاقرص 
والیت در قالب جناح راست وخط امام یکھ تاز میدان سیاست کشور گردیدند. میلیون ھا 

نفر بناچار بھ غربت پناه بردند. کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ در خاطره ایرانیان 
دمکرات و آزادی خواه بھ عنوان میراث آیت هللا خمینی پا برجا خواھد ماند. 

ولی مطلقه فقیه 

آٌت هللا خامنه ای که پس از مرگ ولی فمٌه اول به ممام رهبری رسٌد در جوانی  تحت 

را " انمالب اسالمی " تاثٌر نواب صفوی  لرار گرفت و بگفته خودش اولٌن جرله های 

 تا ۱۳۳۷ با آٌت هللا خمٌنی آشنا شد که از سال ۱۳۳۶ در سال 91.در وی برانگٌخت

 دستگٌر و ۱۳۴۲ خرداد ۱۲اولٌن بار در .  ٌکی از استادان حوزوی اش بود۱۳۴۳

 چندٌن بار دستگٌر و به ۱۳۵۶ وی تا سال 92.پس از ده روز از بازداشتگاه آزاد گردٌد

 تا شھرٌور ۱۳۵۳مدت های کوتاه روانه زندان شد که طوالنی ترٌنش از دی ماه 

ظاهرا علت دوران کوتاه دستگٌری های حجت االسالم خامنه ای، .  بوده است۱۳۵۴

برخالؾ دوران طوالنی بازداشت مخالفٌن چپ را باٌد در اٌن والعٌت جستجو کرد که 

 خرداد خطر روحانٌت رادٌَکال ۱۵شاه درٌن توهم بسر می برد که با سرکوب شورش 

افزون برٌن ساواک، اسالم سٌاسی ضد کمونٌزم را در جنگ سرد هم . منتفی شده است

والٌتی شٌوه . سنگر به شمار می آورد و آنان را در تبلٌؽات اسالمی آزاد می گذاشت

مبانی مبارزاتی منابعی چون لرآن  " مبارزاتی حجت االسالم خامنه ای را برگرفته از 

93.می سنجد" و احادٌث در تمابل با اندٌشه های مادی گراٌانه و مارکسٌستی و لٌبرال 

پس از پٌروزی انمالب با پٌشنھاد آٌت هللا مطھری از مشھد به تھران دعوت شد و 

در شورای انمالب نسبت به شماری از . سرانجام به عضوٌت شورای انمالب درآمد

وی از الٌحه زمٌن های شھری و حضور . اعضاء اٌن نھاد مواضع پٌشرفته تری داشت

در شواری انمالب پشتٌبانی کرد که تصوٌب " طاهره صفارزاده " ٌک نماٌنده زن 

در .  آلای خامنه ای پست معاونت وزارت دفاع را در دولت مولت پذٌرفت94.نشد

91
 ۱۳۹۲ دی ۲۵ جام جم آنلٌن، عطرفروشی که جرله های انمالب را در دل رهبر انداخت،  -  

92
 ۱. آٌت هللا سٌد علی خامنه ای، مرکز داٌره المعارؾ بزرگ اسالمی، ص - 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/16337 
93

 وٌکٌپٌدٌا، سٌد علی خامنه ای - 
94

 ۲۱۷. ، ص۱۳۸۳عزت هللا سحابی، مباحث بنٌادی ملی، گام نو،  - 



 سرکوب دگراندٌشان و استمرار حکومت دٌنی

227 

 و در سال ۱۳۵۸ بمدت سھ 95شورای انقالب مسئول کمیسیون امنیتی شورای انقالب
 اٌن نشان می داد از ابتدا نزدٌکی و .ماه به سرپرستی سپاه پاسداران منصوب گردٌد

 .کارکردن با نھادهای نظامی و امنٌتی را ترجٌح می داد

 در انتخابات اولٌن دوره مجلس شورای اسالمی در تھران ۱۳۵۹در اردٌبھشت سال 

در . نفر پنجم شد که نشان می داد نسبت به رلبا از محبوبٌت کمتری برخوردار است

 در سال 96.اٌن مجلس در برکناری بنی صدر از رٌاست جمھوری نمش مھمی اٌفا نمود

 نامزد رلٌبش رد صالحٌت شدند و آشکار بود که ۴۶ نفر از ۴۳ در حالی که ۱۳۶۰

در . نامزد مورد پشتٌبانی حکومت است بعنوان سومٌن رئٌس جمھور انتخاب گردٌد

 در دوره چھارمٌن انتخابات رٌاست جمھوری باردٌگر بسٌاری از نامزد ۱۳۶۴سال 

. های رلٌب از جمله مھدی بازرگان رد صالحٌت شدند و وی سمت اش را حفظ نمود

چون حاکمٌت می دٌد که ممکن است ما  " :بازرگان با توجه به رد صالحٌت ها نوشت

در انتخابات حائز اکثرٌت باشٌم، چنٌن تصمٌمی گرفت لذا انتخابات رٌاست جمھوری 

اٌران کامالً اجباری، مخدوش و عامل سلب حاکمٌت مردم است وبه نظر نھضت آزادی 

97" .شرکت در انتخابات رٌاست جمھوری اٌران امضای سند اسارت ملت است

 بالفاصله پس از مرگ آٌت هللا خمٌنی مجلس خبرگان رهبری برای ۱۳۶۸در سال 

از وٌدئوٌی که در فضای مجازی دست به دست . انتخاب رهبر تازه تشکٌل جلسه داد

حجت االسالم خامنه ای  روشن گردٌد که بمدت " انتخاب " گردٌد زواٌای تازه ای از 

 در اٌن وٌدئو جحت االسالم خامنه ای به بی صالحٌتی اش . سال پنھان مانده بود۲۸

واکاوی جزئٌات اٌن وٌدئو از چھارچوبه اٌن  .برای احراز پست والٌت اعتراؾ کرد

 نوشته  خارج است

هاشمی رفسنجانی که رٌاست جلسه را بر عھده داشت برای برکشٌدن آلای خامنه ای 

من والعاً آلای خامنه " وی اعالم نمود . کردبرهبری جمھوری اسالمی ماهرانه تالش 

اما نه اٌنکه اٌشان . صاحب نظر جدی در مسائل فمھی. ای را صاحب نظر می دانم

ٌعنی االن اگر ٌک مساله : رفته مسائل را استنباط کرده  و سپس چنٌن ادامه می دهد

اجتماعی ای برای کشور مطرح بشود و اٌشان بخواهد نظر فمھی پٌدا بکند، با همان 

با ٌک ممدار کار کردن، ٌا ٌک ممدار کمک گرفتن از کسانی که منابع ... روش سنتی

کمک کنند برای پٌدا کردن مصادر، اٌشان - چون ولت ممکن است نداشته باشند - را 

می تواند بھ نظر [فقھی] برسد. حاال ما رأی می گیریم، دیگر بحث ھم نمی کنیم. ظاھرا 
 .با توضٌحات ساده آلای رفسنجانی عدم صالحٌت شرعی آلای خامنه ای منتفی گردٌد

95
 ۲۴۴. همان، ص- 

96
 ۱۳۸۹، مھر ۱۳۶۸ تا ۱۳۵۷رادٌوفردا، آٌت هللا خامنه ای از  - 

97
 ۱۳۸۹، مھر ۱۳۶۸ تا ۱۳۵۷رادٌو فردا، آٌت هللا خامنه ای از  - 
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ھاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ می نویسد: "خبر آماده باش نیروھای 
عراقی در منطقھ عین خوش کھ در اثنای جلسھ توسط دکتر [حسن] روحانی رسید و من 

بھ جلسھ اطالع دادم، تاثیر زیادی در آمادگی خبرگان برای ختم کار داشت. موفقیت 
اٌن در حالی بود که  آتش بس ٌک سال پٌش از آن از سوی دو . 98" .بزرگی است

 "طرؾ متخاصم پذٌرفته شده بود و نٌروهای سازمان ملل بر آتش بس نظارت داشتند و 

99" .هٌچ نمض آتش بس جدی و لابل ذکری توسط ٌونٌماگ ثبت نشده است

افزون برٌن در اٌن جلسه هاشمی رفسنجانی سه گفتار به آٌت هللا خمٌنی نسبت داد که 

بر مبنای آن صالحٌت آلای خامنه ای برای احراز رهبری از سوی ولی فمٌه اول تائٌد 

اٌن در حالی بود که نمل لول از آٌت هللا خمٌنی حتی در صورتی که مورد . می گردٌد

تائٌد چند شاهد لرار گٌرد با توجه به معٌارهاٌی ذکر شده در وصٌت نامه اش خالی از 

آٌت هللا خمٌنی در وصٌت نامه اش تاکٌد داشت که تنھا گفتاری که کتبا . اعتبار می شد

از سوی وی اعالم شده باشد و ٌا در رادٌو و تلوٌزٌن در اختٌار افکار عمومی لرار 

نامه سرگشاده زهرا مصطفوی دختر آٌت هللا . گرفته باشد از اعتبار برخوردارست

خمٌنی به آٌت هللا خامنه ای پس از رد صالحٌت آلای رفسنجانی در انتخابات رٌاست 

.  ابھام در نمل لول های منتسب به ولی فمٌه اول را افزاٌش می دهد۱۳۹۲جمھوری 

عالوه بر آلای خامنه ای، الای رفسنجانی " وی در اٌن نامه تاکٌد کرده است که پدرش 

 ابھام سوم در صحت گفتار منتسب به 100" .را هم مناسب جانشٌنی خود دانسته است

آیت هللا خمینی را در این واقعیت می توان جستجو کرد کھ ولی فقیھ اول در چندین 
مورد از جملھ برکناری آقای موسوی از نخست وزیری کھ بھ جناح چپ تعلق داشت و 

ٌا در باره اختٌارات مطلك حکومت اسالمی آشکارا با آلای خامنه ای بعنوان رئٌٌس 

 مواردی که از اختالفات مھمی مٌان 101.جمھور و امام جمعه تھران مخالفت کرده بود

آٌت هللا خمٌنی و آلای خامنه ای حکاٌت داشت و پشتٌبانٌش از والٌت فمٌھی آلای خامنه 

.  ای را با تردٌد روبرو می ساخت

آلای هاشمی همچنٌن اعالم کرد که رهبری آلای خامنه ای تا زمان برگزاری رفراندوم 

چنانکه از وٌدئوی اٌن جلسه بر . لانون اساسی جدٌد مولتی است و اعالم نخواهد شد

می آٌد ظاهرا اٌن شرط نٌز توانست فضای جلسه را برای برگزٌدن آلای خامنه ای 

 خرداد ۱۴بدٌن ترتٌب رهبری مولت حجت االسالم خامنه ای در جلسه . مساعدتر سازد

98
حسٌن باستانی، ناگفته های وٌدٌوی افشاشده از انتخاب آٌت هللا خامنه ای به رهبری، بی بی سی  - 

 ۱۳۹۶ دی ۲۰فارسی، 
99

 ۱۳۹۵ خرداد ۱۵نمد،  ترازوی در رهبری خبرگان ۶۸ خرداد اجالسمحسن کدٌور،  - 
100

حسٌن باستانی، ناگفته های وٌدٌوی افشاشده از انتخاب آٌت هللا خامنه ای به رهبری، بی بی سی  - 

 ۱۳۹۶ دی ۲۰فارسی، 
101

تارنمای هماٌون کاتوزٌان، هماٌون کاتوزٌان، جمھوری اسالمی، ترجمه حسٌن شھٌدی - 
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 با نمض لانون اساسی و پنھان کردن مولتی بودن رهبری آلای خامنه ای از ۱۳۶۸

جالب اٌنجاست که حکومت دٌنی برای انتخاب ولی . افکار عمومی به تصوٌب رسٌد

فمٌه که بگفته نظرٌه پردازانش ناٌب امام زمان است با بن بست روبرو گردٌد و ناچار 

شد با زٌر پاگذاشتن موازٌن شرعی و  لانونی ٌعنی شرط مرجعٌت و ٌا مجتھد بودن 

.  رهبر، آخوندی سٌاسی را بنا بر مصالح کامال زمٌنی و عرفی به رهبری برگزٌند

وی که در واکنش به پٌشنھاد . اما روٌکرد آلای خامنه ای در اٌن گزٌنش لابل تامل است

رهبرٌش از سوی هاشمی رفسنجانی با صدالت تمام به بی صالحٌتی خودش الرار 

آٌا . کرده بود پس از رای گٌری و انتخابش به اٌن سمت کامال سکوت اختٌار کرد

اعتراؾ به بی صالحٌتی از روی شکسته نفسی بود؟ پاسخ منفی است چرا که وی 

حجت االسالمی بٌش نبود که توانست با بھره گٌری از نزدٌکی با ولی فمٌه اول، 

پشتٌبانی حلمه اطراؾ آٌت هللا خمٌنی و البته با اتکاء به هنر سخنوری اش از پلکان 

اما اٌن امتٌازات نمی توانست صالحٌت شرعی و لانونی اش را برای . لدرت باال رود

. احراز ممام رهبری حکومت دٌنی تاٌٌد کند

چنٌن به نظر می رسد که پشتٌبانی حلمه لدرتمند اطراؾ آٌت هللا خمٌنی به کارگردانی 

اکثرٌت اعضای مجلس خبرگان با رهبر تازه، به آلای " بٌعت " هاشمی رفسنجانی و 

خامنه ای لوت للب داد که با وجود بی صالحٌتی دٌنی لادر خواهد بود در روٌاروٌی با 

دی جدی مماومت ورزد و بر بحران مشروعٌت ارمخالفت های ؼٌر رسمی و در مو

. خوٌش سرپوش گذارد

در . فرآٌند ولی فمٌه سازی آلای رفسنجانی پس از جلسه خبرگان نٌز ادامه ٌافت

اطالعٌه مربوط به انتخاب آلای خامنه ای که از سوی هاشمی رفسنجانی تھٌه شد 

پس از آن به توصٌه وی کلمه رهبر که در .  بکاربرده شد"خامنهایآٌت هللا " عنوان 

در جلسات . مورد ولی فمٌه اول بکار برده می شد شامل حال آلای خامنه ای نٌز گردٌد

 آلای هاشمی همچنٌن موفك شد از آٌت هللا 102.برای اسم اٌشان هم صلوات می فرستند

منتظری کھ مخالف رھبری آقای خامنھ ای بود و آیت هللا گلپایگانی برای رھبر تازه 
تاییدیھ بگیرد. 

درسال ھای بعد و زمانی کھ جای پای رھبر تازه در نظام کامال محکم شد تالش ھایی 
از سوی ھواداران پروپا قرصش برای دست یابی بھ مشروعیت دینی آقای خامنھ ای 

آغاز گردید و وی بھ عنوان مرجع تقلید اعالم گردید. در سال ۱۳۷۶ با این تالش ھا در 
آغاز از سوی آیت هللا آذر قمی و سپس آیت هللا منتظری مخالفت شد کھ پس از حملھ 

102
 خاطرات در ای خامنه آٌت هللا تصوٌر: ۶۸ ساز سرنوشت سالتارنمای بی بی سی فارسی،  - 

 ۱۳۹۱ اسفند ۲۲رفسنجانی،  هاشمی
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بھ خانھ و محل کار ھردو آیت هللا ، بھ زندانی شدن خانگی ھر دو مرجع  انجامید. در 
مجلس خبرگان انتخاب رھبر تازه، آذری قمی اولین کسی بود کھ از آقای خامنھ ای 

برای این سمت نام برد اما پس از گذشت ۸ سال از بھ اشتباه انداختن خبرگان از خدا و 
ملت ایران پوزش می طلبید. منصوبان آیت هللا خامنھ برای دست پا کردن مشروعیت 

دینی رھبرشان از پای ننشتند. در تازه ترین آنھا در سال ۱۳۹۳، احمد خاتمی امام 
جمعھ تھران از کتابی رونمایی کرد کھ در آن آیت هللا خامنھ ای " مرجع اعلم " اعالم 

شده بود. آیت هللا وحید خراسانی کھ در میان روحانیون ایران و کشورھای دیگر از 
اعتبار باالیی برخوردار است در واکنش طنز آمیزی بھ این " جھش " رتبھ دینی آیت 
کھ بعضی ھا یک جفتک می اندازند  هللا خامنھ ای گفتھ است: " کار بھ جایی رسیده 
آیت هللا می شوند، یک جفتک دیگر می اندازند آیت هللا العظمی می شوند، حاال ھم 

جفتک انداختھ می خواھند مرجع تقلید اعلم شوند. " 
103

 تالش های بی ولفه آلای رفسنجانی برای به رهبری رساندن (moslem )مھدی ُمسلم

آلای خامنه ای را در جاه طلبی های شخصی وی جستجو می کند که از راهھای 

رهبری ضعٌؾ آلای خامنه ای و عدم صالحٌت دٌنی اش " ماکٌاولٌستی و با توجه به 

در نظر داشت در ممام رٌاست جمھور به شخص لدرتمند نظام " در احراز ممام رهبری 

 اما تفاوت روٌکرد و اختالؾ در مساٌل سٌاسی مٌان آلای خامنه ای و 104.تبدٌل گردد

رهبر تازه در ٌکی از اولٌن سخنرانی هاٌش مواضع . آلای هاشمی بزودی آشکار گردٌد

ضد آمرٌکاٌی اش را آشکار ساخت که با سٌاست آشتی جوٌانه هاشمی رفسنجاٌی 

آلای خامنه . مؽاٌرت داشت و احتمال گشاٌشی را در روابط اٌران و آمرٌکا نوٌد می داد

دولت آمرٌکا پس از رژٌم اشؽالگر لدس منفورترٌن دستگاه حکومتی نزد " ای گفته بود 

 وی همچنٌن امکان مذاکره و برلراری روابط با آمرٌکا را شدٌدا 105. "ملت اٌران است

رد کرده بود که هنوز پس از گذشت سه دهه اساس سٌاست خارجی جمھوری اسالمی 

ارزٌابی آلای رفسنجانی در باره رهبر تازه بتدرٌج نادرست از آب . را تشکٌل می دهد

در آمد و آلای خامنه ای با تشدٌد اختالفات نمک خورد و نمک دان شکست و در نھاٌت 

اتحاد با راست افراطی و تندرو را به همراهی با دوست لدٌمی مصلحت گراٌش که وی 

اختالفات اٌندو بحدی رسٌد که حتی مرگ آلای . را بمدرت رسانده بود ترجٌج داد

106.رفسنجانی از سوی برخی ناظران مشکوک سنجٌده شده است

103
 وٌکٌپٌدٌا، حسٌن وحٌد خراسانی - 

104
- Mehdi Moslem, Factional Politics In Post-Kohmeini Iran, (Syracus University

Press, New York, 2002),p. 83 
105

 هاشمی خاطرات در ای خامنه آٌت هللا تصوٌر: ۶۸ ساز سرنوشت سالتارنمای بی بی سی فارسی،  - 

 ۱۳۹۱ اسفند ۲۲رفسنجانی، 
106

 ۱۳۹۶ دی ۲۰مسٌح مھاجرانی، مرگ هاشمی مشکوک است، آفتاب نٌوز، - 
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. دوماه پس از انتخاب رهبر تازه جلسات شورای بازنگری لانون اساسی تشکٌل گردٌد

در نشست های اٌن مجلس از آؼاز آشکار بود که با روی کار آمدن آلای خامنه ای 

جناح چپ بازنده خواهد شد چرا که با مرگ آٌت هللا خمٌنی از پشتٌبانی های وی 

 افزون برٌن روشن بود که آلای خامنه ای به جاٌگاه رهبری  و 107. بودشدهمحروم 

آلای رفسنجانی به ممام رٌاست جمھوری دست خواهند ٌافت و محافظه کاران از 

 شامل مھدی کروبی کوشٌدند  نماٌندگان جناح چپ. رهبری تازه بھره مند خواهند گردٌد

از افزاٌش اختٌارات رهبر تازه  در لانون اساسی بازنگری شده جلوگٌری کنند اما در 

108.اٌن راه ناکام ماندند

بازنگری لانون اساسی در پی تجدٌد نظر آٌت هللا خمٌنی در شراٌط احراز ممام والٌت 

به باور آبراهامٌان .  می دانستیفمٌه انجام می گردٌد که شرط اجتھاد را ؼٌر ضرور

، زمانی که برگزٌدن (۱۳۶۸)آٌت هللا خمٌنی در پاٌان زندگی و سه ماه پٌش از مرگش 

وی . رهبری تازه به مٌان آمد، تشخٌص داد که شراٌط برگزٌدن ولی فمٌه با ٌد تؽٌٌر کند

ٌکم آنھاٌی که در باره مسائل مذهبی : در اٌنراه روحانٌت را به دو دسته تمسٌم کرد

شامل شرٌعت آگاهی دارند و دوم آندسته که در باره مسائل جھان بوٌژه سٌاسی، 

وی افزود که دسته ی دوم باٌد فرمان رانند زٌرا آن ها با . التصادی و اجتماعی مطلعند

انرواٌی م سال پافشاری بر اٌنکه لباس فر۲۰پس از . مسائل روز بٌشتر در تماس اند

تنھا مناسب لامت مراجع تملٌد است، اکنون ابراز می داشت که روحانٌون سٌاسی باٌد به 

پس از آنکه تمام عمر با سکوالرٌسم به عنوان " جالب اٌنجاست که . اٌن ممام دست ٌابند

ٌک انحراؾ اخاللی ؼربی مخالفت کرده بود اکنون تا حدودی نتٌجه می گرفت که امور 

109. "اٌن جھانی از برداشت شرٌعت جداست

بدٌن ترتٌب بخت به ٌاری حجت االسالم خامنه ای آمد که آخوندی سٌاسی بود و توانسته 

بود در دسته بندی های آندوره اعتماد نزدٌکان آٌت هللا خمٌنی از جمله  هاشمی رفسنجانی 

را جلب کند و در والع چنانکه دٌدٌم تالش های وی در رهبری آلای خامنه ای نمش 

تعٌٌن کننده ای اٌفا کرد 

اما پٌمودن اٌنراه در گرو دوختن لباس تازه ای بود که به لامت آخوندی که از جاٌگاه 

از اٌنروی تؽٌٌر لانون . دٌنی و سٌاسی ولی فمٌه اول فاصله بسٌار داشت برازنده آٌد

اساسی پٌشٌن در دستور کار مجلس بازنگری لرار گرفت و شرط مرجعٌت از شراٌط 

107
- Mehdi Moslem, Factional Politics In Post-Kohmeini Iran, (Syracus University

Press, New York, 2002), p. 82 
108

- Ibid
109

- Ervand Abrahamian, Khomeinism, Essays on the Islamic Republic,

(University of California Press, 1993), p. 21 
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به والٌت " مطلمه " افزون برٌن با افزودن کلمه . انتخاب شدن ولی فمٌه حذؾ گردٌد

فمٌه، اختٌارات رهبر از نظر سٌاسی نا محدود گردٌد که آنرا اختٌارات فرادستوری 

لواعد و ممرراتی است که حاکم بر ساٌر اصول لانون " اٌن اختٌارات . خوانده اند

اساسی و لوانٌن و ممررات دٌگر است؛ مثل برتری احکام شرٌعت ممدس اسالم بر 

 در جلسات شورا حجت االسالم خامنه  ای بعنوان پشتٌبان، 110. "ساٌر لوانٌن و ممررات

های  من به ٌاد همه دوستانی که در جرٌان.. ”لزوم والٌت مطلمه را چنٌن توجٌه کرد 

" های کور اٌن نظام را گشوده همٌن  آورم که آن چٌزی که گره اجراٌی کشور بودند، می

اگر مسؤله والٌت مطلمه امر که مبنا و لاعده ... بوده و نه چٌز دٌگر" والٌت مطلمه امر 

آنجاٌی که اٌن ... دار شود؛ ما باز گره کور خواهٌم داشت اٌن نظام است ذره ای خدشه 

کند و کارآٌی ندارد، آن ولت والٌت مطلمه از باالی  ها برخورد می  سٌستم با ضرورت

 جاٌگزٌنی ولی مطلمه فمٌه با ولی فمٌه به 111. "کند شود و گره را باز می سر وارد می

 آلای خامنه ای اجازه می داد به اختٌارات فرالانونی گسترده ای دست ٌابد که پٌش از

.  دٌنی اش از آن بھره مند می شدتٌک وکارٌزماجاٌگاه آن آٌت هللا خمٌنی با تکٌه بر 

مخالفت با شوراٌی بودن رهبری و تمرکز لدرت در دست ولی فمٌه از پشتٌبانی جناح 

در برابر جناح چپ کوشٌد از لدرت مجلس شورا دفاع . محافظه کار برخوردار گردٌد

نامه آلای کروبی به نماٌندگان  112.کند که در آنزمان زٌر تسلط  اٌن جناح لرار داشت

 دو نکته مھم را در مورد جلسه بازنگری لانون ۱۳۹۷مجلس خبرگان در مھرماه 

ظاهرا افزودن واژه مطلمه به لانون اساسی بؽٌر از آلای خامنه ای . اساسی فاش می کند

محدودٌت ده ساله مدت والٌت . از پشتٌبانی آلای رفسنجانی نٌز برخوردار بوده است

فمٌھی در اٌن مجلس به تصوٌب می رسد اما با رای گٌری مجدد آلای هاشمی اٌن 

آلای کروبی حتی در مورد صحت شمارش آرا بوسٌله آلای . محدودٌت حذؾ می گردد

هاشمی نٌز تردٌد داشته است که تذکر وی به آلای هاشمی با شوخی و خنده مواجه می 

 .گردد

در دهه های بعد بلند پروازی های دٌنی و اٌدئولوژٌک رهبر تازه با توجه به اختٌارات 

آلای . فرالانونی اش برمال شد و وی از سوی نزدٌکانش رهبر مسلمٌن جھان نامٌده شد

تمامی اختٌاراتی که برای امام معصوم بالی مانده : اشکوری در اٌن مورد می نوٌسد

بود، آن را امروز فمٌِه شٌعِی ولی و مطلك در جمھوری اسالمی به خودش اختصاص 

داده است، چرا که فمٌه امروز حکومتی تشکٌل داده که خودش را به نوعی معصوم 

می داند و در   نھاٌت به عنوان نماٌندهٔه امام زمان، حکومتی شرعی و الھی دارد، بنا 

110
  http://www.zohooremahdi.blogfa.com/post-78.aspx در انتظار ظھور،  - 

111
 و 1637، 3مذاكرات شوراى بازنگرى لانون اساسى جمھورى اسالمى اٌران، ج  مشروح- 

1368 
112

- Mehdi Moslem, p. 83
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خب اگر اٌن . براٌن ولی فمٌه مطلمه تمام اختٌارات پٌؽمبر و امام معصوم را داراست

امام . مسٌر طی شود من می پرسم که چه جاٌی دٌگر برای امام زمان بالی خواهد ماند

ممکن است که گفته شود که امام . زمان می آٌد که چه کاری کند که ولی فمٌه نمی کند

زمان لرار است حکومت جھانی تاسٌس کند که آن را هم ولی فمٌه امروز به خودش 

آٌت هللا . اختصاص داده است و حامٌانش ولی فمٌه را ولی امر مسلمٌن جھان می دانند

ولی فمٌه، والٌت بر کل : آذری لمی آن ولتی که معتمد به والٌت فمٌه بود می گفت

خب، امام زمان را می گوٌند که ٌک والٌت تکوٌنی هم دارد که آن را هم . بشرٌت دارد

113.دارند از امام زمان می گٌرند و به آلای خامنه ای می دهند

لانون اساسی باز نگری شده با حفظ تبعٌضات بسٌار علٌه زنان، دگر اندٌشان و اللٌت 

 در نظر گرفته شده بود التدار ۱۳۵۸های دٌنی که در لانون اساسی سرتا پا دٌنی سال 

، وظاٌؾ رهبر ۱۳۵۸ لانون اساسی سال ۱۱۰برپاٌه اصل . رهبر را افزاتش بسٌار داد

در عزل و نصب فرماندهان نٌروهای مسلح، انتصاب فمھای شورای نگھبان و رئٌس 

لوه لضائٌه، اعالم جنگ، عفو زندانٌان و عزل رئٌس جمھور پس از حکم دٌوان عالی 

، اختٌارت گسترده تری برای ولی مطلمه ۱۳۶۸در تؽٌٌرات سال . کشور خالصه می شد

فمٌه در نظر گرفته شد که شامل تعٌٌن رئٌس صدا و سٌما، تعٌٌن سٌاست های کلی نظام، 

114.نظارت بر اجرای آن، حل معضالت نظام و فرمان همه پرسی بدان افزوده گردٌد

با وجوی که لانون اساسی جمھوی اسالمی عناصری از مدرنٌته را به عارٌت گرفته 

اما اختٌارات نا محدود ولی مطلمه فمٌه، ؼٌر  (تفکٌک لوا، انتخابات و ؼٌره )است 

پاسخگو بودن وی  و مجموعه نھادهای انتصابی زٌر نظارتش با اٌجاد ٌک استبداد 

دٌنی، حك تعٌٌن سرنوشت فردی و اجتماعی ملت را نفی و بنام حکومت االهی و ٌا 

.  شناخته شده است Theocratic " "روحانی 

بیت رهبری و قدرت مطلقه آیت هللا خامنه ای 

بٌت رهبری آٌت هللا خامنه ای برخالؾ بٌت آٌت هللا خمٌنی بٌشتر سٌاسی و کمتر 

 اٌن نھاد 115.مذهبی است که به باور آلای خلجی در تارٌخ معاصر تشٌع بی سابمه است

در والع دفتر سٌاسی آٌت هللا خامنه ای است که بدون برخورداری از جاٌگاه مرجعٌت 

بٌت رهبری از طرٌك نماٌندگی ها و امامان جمعه بر . از عنوان بٌت بھره گرفته است

کلٌه امور کشور از دانشگاه ها گرفته تا نٌروهای مسلح، ادارات دولتی و فعالٌت های 

نماٌندگان رهبر همچنٌن . نظارت می کند... گوناگون التصادی، فرهنگی و اجتماعی و

113
 .تارنمای اٌران امروز، م رها، ولی مطلمه فمٌه از باالی سر وارد می شود - 

114
 ۱۳۸٦لانون اساسی جمھوری اسالمی، جھانگٌر منصور، نشر دٌدار،  - 

115
 پٌچٌدگی های کانون رهبری، بٌت: دٌگر نگاهیتارنمای فارسی بی بی سی فارسی، مھدی خلجی، - 

 ۱۳۸۸ خرداد ۱۵اٌران،  سٌاست
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لدرت آنان از وزٌران . وظٌفه دارند از انحرافاؾ اٌدئولوژٌک مسئولٌن جلوگٌری نماٌند

 از اٌن روی بٌت آٌت هللا خامنه ای بٌشتر وٌژگی 116.و مدٌران دولتی بٌشتر است

بوروکراتٌک و سکوالر دارد تا بٌت مراجع که ازجمله بطور سنتی به جمع آوری 

 نفر ۶۰۰، شمار کارمندان بٌت رهبری ۱۳۷۹در سال . وجوهات دٌنی می پردازند

117.برآورد شده است

آٌت هللا خامنه ای برای گسترش رهبری اش در مٌان مسلمانان جھان از سازمان های 

افزون برٌن دفاتر فرهنگی . بھره می گٌرد" مجمع جھانی اهل بٌت " گوناگون از جمله 

در سفارت خانه های اٌران در کشور های خارجی وظٌفه سپردن کمک های مالی 

را بر عھده دارد که معموال با سٌاست های " همسو " رهبر به جنبش های مسلمانان 

رسمی خارجی کشور در تعارض است اما اٌن دفاتر از مصونٌت سٌاسی سفارت خانه 

بخشی از درآمد نفت و بٌنادها به اٌن منظور اختصاص می . ها برخوردار می باشد
118

.را تکرار کنند" نه لبنان جانم فدای اٌران 

یابد. در کتابی کھ بھ تازگی ( اواخر مرداد ۱۳۹۷) از سوی مرکز بررسی ھای 
استراتژیک ریاست جمھوری انتشار یافتھ است گفتھ شده کھ جمھوری اسالمی با 

میلیارد تومان  ارجحیت دادن بھ " امت " در برابر " ملت " در ۴۰ سال گذشتھ صدھا
از ثروت کشور را در اختیار مسلمانانی قرار داده کھ بھ باور حاکمان نیازمند کمک 

ھای خود شعار " نھ غزه  ھای مالی اند. این امر سبب شده است کھ ملت در تظاھرات 
119

آٌت هللا خامنه ای بالفاصله پس از انتخاب به رهبری، اداره بٌت را به دو تن از 

به باور آلای خلجی شاٌد . معاونان وزارت اطالعات در زمان رٌاست جمھورٌش سپرد

ابھام در مشروعٌت جاٌگاه دٌنی اش وی را برآن داشت که بجای چھره های حوزوی 

 اما باٌد بٌاد داشت که وی حتی در زمان عضوٌت در 120.از عناصر امنٌتی بھره گٌرد

شورای انمالب ترجٌح می داد مسئولٌت کار با نھادهای نظامی و امنٌتی را به عھده 

تکٌه . در برابر آٌت هللا خمٌنی از دخالت مستمٌم در امور نظامی پرهٌز می کرد. گٌرد

بر نٌروهای امنٌتی و نظامی مھمترٌن راهبرد حکومتی آٌت هللا خامنه ای را تشکٌل می 

. دهد

116
- Wilfried Buchta, Who Rules Iran? , (A joint Publication of The Washington

Institue for Near East Policy and the Konrad Adenauer Stiftung, 2000), p. 47 
117

- Ibid
118

- Ibid, p. 50
119

 ۱۳۹۷ شھرٌور ۲۱. تارنمای اٌران گلوبال، ثروت اٌران خرج مسلمانان جھان می شود - 

http://www.iranglobal.info/node/68100 

120
 همان- 
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اما در بٌت آٌت هللا خامنه .  بطور سنتی پسر ارشد مجتھدٌن اداره بٌت را بعھده دارند

ای تنھا نشانه هاٌی از نفوذ گسترده مجتبی خامنه ای دردست است که از سوی منتمدٌن 

به دخالت در انتخابات و برکشٌدن احمدی نژاد به رٌاست جمھوری در سال های 

در اٌن بٌت عناصری از نٌروهای مسلح بوٌژه سپاه .  متھم شده است۱۳۸۸ و ۱۳۸۴

پاسداران از نفوذ وٌژه ای برخوردارند و گزارشات و رهنمود های امنٌتی را در اختٌار 

سپاه که از سوی آٌت هللا خمٌنی از دخالت در سٌاست منع شده . رهبر لرار می دهند

بود با رهبری آٌت هللا خامنه به تعٌٌن کننده ترٌن نٌروی سٌاسی، امنٌتی و نظامی و 

التصادی کشور تبدٌل شد که در طراحی سٌاست های داخلی و خارجی کشور و صدور 

آشکار ترٌن گونه دخالت سپاه در سٌاست داخلی . انمالب نمش شاٌان توجھی اٌفا می کند

ظاهرا اٌن دخالت از انتخابات مجلس پنجم با . کشور دخالت در انتخابات بوده است

به مجلس کلٌد " لٌبرال ها " موافمت تلوٌحی آٌت هللا خامنه ای برای جلوگٌری از ورود 

 و پٌش از آن سردار مشفك به دخالت در 122 اعترافات سردار جعفری121.خورد

 و تؽٌٌر نتٌجه آن در وٌدئوٌی که در فضای مجازی موجود است ۱۳۸۸انتخابات سال 

شاهدی بر دخالت های اٌن نھاد نظامی در بی اعتبار کردن جمھورٌت نظام و انتخابات 

امنٌتی شاٌسته - واکاوی نفوذ سپاه و کارکرد اٌن نٌروی نظامی . در کشور است

. بررسی جداگانه ای است که از داٌره اٌن نوشته خارج است

 سال گذشته، در وضعٌت التصادی، ۳۰کارنامه رهبری آٌت هللا خامنه ای در دوران 

. سٌاسی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور و جاٌگاه جھانی اٌران لابل سنجش است

نمض گسترده حموق بشر در اٌران، اصرار در اجرای لوانٌن شرع که منجر به نمض 

دخالت در کشورهای دٌگر . حموق زنان، دگر اندٌشان و اللٌت های دٌنی گردٌده است

که ناشی از بلند پروازی های نظامی و اٌدئولوژٌک رهبری جمھوری اسالمی است به 

شعار استمالل در حکومت . انزوای کشور و تحمٌل تحرٌم های التصادی منجرشده است

جمھوری . اسالمی مفھومی اٌدئولوژٌک دارد که با منافع ملی کشور در تضاد است

پاٌگاه  )اسالمی برای اولٌن بار در تارٌخ کشور ٌکی از پاٌگاه های نظامی اش را 

برای جنگ در سورٌه ( روسٌه) مورد بھره برداری ٌک کشور خارجی  (هواٌی نوژه 

. لرار داده است

در داخل بحران های محٌط زٌستی شامل کمبود آب، رٌز گردها و هوای آلوده شھر ها 

که ناشی از راهبردهای تخرٌبی نظام حاکم در بھره برداری از منابع آبی و طبٌعی 

121
 ۲۰۰۹/۹/۳۰دوٌچه وله، معمای نمش سپاه پاسداران در ساختار لدرت سٌاسی،  - 

122
  ۱۳۹۲ خرداد ۱۱، ۸۸رادٌو فردا، از مشفك تا جعفری؛ سپاه و انتخابات - 

https://www.radiofarda.com/a/f14_iran_revolutionary_guard_2009_election/25
406346.html 
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کشور است بھ یکی از معضالت جدی تبدیل شده است. بخشی از بحران ھای دیگر 
کشور کھ شاخص بی کفایتی و ناکارآمدی حکومت دینی است عبارتند از: رشد جمعیت 
حاشیھ نشین کھ از ۱۱ تا ۱۶ میلیون تخمین زده می شود: جمعیت گرسنگان از ۲ تا ۵ 

میلیون برآورد می گردد: تعداد مراجعھ کنندگان بھ کمیتھ امداد در سال ۱۳۹۶ حدود 
124: مٌلٌون نفر می رسد۱۹ شمار افراد بد مسکن به 123: درصد افزاٌش ٌَافته است۵۰

 ۶۰، بٌکاری گسترده که در برخی از شھرها به (ۺ۲۲)نرخ بٌکاری دوبرابری زنان 

 از ناکامی 126 درصد می رسد،۳۵ و در مٌان جوانان دانش اموخته به حدود 125درصد

. های آشکار حکومت ولی فمٌه در زمٌنه اشتؽال است

براساس آمارهای رسمی در . آمار مربوط به آسٌب های اجتماعی شگفت انگٌز است

 در صد ۲۲براساس اٌن آمار .  مٌلٌون نفر بوده است۳ شمار معتادان ۱۳۹۴سال 

 به باور خانم مالوردی سن اعتٌاد در مٌان 127. درصد زنان معتادند۸کارگران و 

 به باور خانم سلحشوری نماٌنده مجلس دهم، 128. سالگی رسٌده است۱۵دختران به 

در جھان را داراست که سبب مرگ و مٌر بسٌار " خشونت اجتماعی " اٌران رتبه اول 

 به گزارش ٌکی از مسئوالن سازمان بھزٌستی، در شش ماهه اول سال 129.می شود

 شمار دختران فراری از خانه به سه هزار نفر می رسٌد که نسبت به سال پٌش ۱۳۹۶

131. نفر در اٌران خود کشی کرده اند۴۵۰۰ در همٌن مدت 130.افزاٌش نشان می داد

 سال توسط ۱۵در ساٌه لوانٌن اسالمی حاکم ساالنه ده ها هزار دختر و پسر زٌر 

132خانواده هاٌشان مجبور به ازدواج می شوند

123
 اسفند ۱۵است،  ٌافته افزاٌش درصد ۵۰ امداد کمٌته به مراجعه: فتاح پروٌزتارنمای رادٌو فردا،  - 

۱۳۹۶ 
124

است، سوم ژانوٌه  حاکمٌت کل اٌران در گرسنه مٌلٌون دو وجود مسئولتارنمای اٌران فردا،  - 

۲۰۱۸ 
125

 ۹است،  رسٌده درصد ۶۰ به شھرها بعضی در بٌکاری: اٌران کشور وزٌرتارنمای بی بی سی،  - 

 ۱۳۹۶مھر 
126

 ۱۵ درصد گذشت، ۳۵تارنمای حموق بشر در اٌران، نرخ بٌکاری جوانان تحصٌل کرده از  - 

 ۱۳۹۶فروردٌن 
127

بار،  نخستٌن برای اٌران در مخدر مواد مصرؾ کنندگان آمار انتشارتارنمای بی بی سی فارسی،  - 

 ۱۳۹۶اول آذر 
128

 اٌران در زنان اعتٌاد و نوزادفروشی گسترش به نسبت موالوردیتارنمای ار اؾ ای فارسی،  - 

 ۲۲/۰۶/۲۰۱۵داد،  هشدار
129

 آذر ۱۸دارد،  دنٌا در را اجتماعی خشونت اول رتبه اٌران: مجلس نماٌندهتارنمای اٌران فردا،  - 

۱۳۹۶ 
130

  ۱۳۹۶ دی ۲۰امسال،  اول نٌمه در خانه از اٌرانی دختر هزار سه فرارتارنمای رادٌو فردا،  - 
131

 ۱۲اٌران،  در اجتماعی های آسٌب دهنده تکان آمارهای تارنمای انتخاب، معاون اجراٌی مجلس،  - 

 ۱۳۹۶اسفند 
132

 ۱۳۹۷ فروردٌن ۱۲تارنمای آفتاب نٌوز، آٌنده کودکان با صٌؽه محرمٌت، - 
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در ساٌه سرکوب مطبوعات و ؼٌر مستمل بودن لوه لضاٌٌه فساد در کشور نھادٌنه شده 

 برپاٌه داده های سازمان بٌن المللی شفافٌت، جاٌگاه ۱۳۹۴است بطوری که در سال 

پرونده های بزرگ فساد التصادی در .  ام بوده است۱۳۰ کشور ۱۶۸اٌران در مٌان 

برپاٌه ٌک نظر . سال های اخٌر خبرساز شده اما فساد اداری گسترش بسٌار ٌافته است

 در صد پاسخگوٌان باور داشته اند که بدون پرداخت رشوه ۸۶، ۱۳۹۲سنجی در سال 

133.امکان انجام کار اداری ناممکن است

در ساٌه رهبری آٌت هللا خامنه ای اختٌارات نظارتی و اجراٌی نھاد های انتخابی رو 

در حالی که در لانون اساسی دخالت رهبر در چٌنش کابٌنه پٌش بٌنی . بکاهش است

نشده است انتخاب وزٌران دولت دوازدهم با دخالت آٌت هللا خامنه ای صورت 

 تا ۱۵ به باور صاحب امتٌاز روزنامه جمھوری اسالمی رئٌس جمھور تنھا 134.گرفت

135. درصد لدرت را در کشور در دست دارد۲۰

در تصوٌب صالحٌت   (حذؾ ؼٌر خودی ها) روٌکرد  استصوابی شورای نگھبان 

کاندٌداهای مجالس شورا و شورای خبرگان نھاد های انتخابی را بی خاصٌت و ٌا مطٌع 

بنٌاد های مذهبی و ارائه دهندگان خدمات اجتماعی موازی . اوامر ولی فمٌه کرده است

 واحد می رسد به اضافه سپاه و بسٌج بنا به برآوردهای دولتی نٌمی ۴۵که تعدادشان به 
و تخمین ھای غیر رسمی ۶۵ درصد اقتصاد کشور را دردست دارند کھ معموال از 136

پرداخت مالیات معافند و تنھا بھ رھبر پاسخگو می باشند. نفت و گاز کھ مھمترین منبع 
 علی الرٌجانی 137.در آمد کشور است در اختٌار دولت، بٌت رهبری و سپاه لرار دارد

 درصد درآمد نفت در کنترل رهبر است که به صندوق ۳۲رئٌس مجلس گفته است که 

ذخٌره ارزی وارٌز می شود و دولت بدون اجازه اٌشان حك بھره برداری از اٌن 

 به باور حجارٌان رئٌس جمھور والعی کشور آٌت هللا خامنه 138.صندوق را ندارد

139.است

ولی مطلمه فمٌه که دچار بٌماری توهم توطئه است اؼلب مشکالت کشور و ٌا خٌزش 

نسبت می دهد که واژه کلٌدی سخنرانی " دشمن " های طبمه متوسط و تھٌدست را به 

. نٌروهای سپاه و بسٌج عمود خٌمه والٌت را تشکٌل می دهند. هاٌش را تشکٌل می دهد

133
 ۱۳۹۵ مھر ۱۴تارنمای مٌھن، حمٌد مافی، جمھوری فساد،  - 

134
،خامنه ای «هماهنگی »با کابٌنه انتخاب از مجلس نماٌنده سه انتمادتارنمای بی بی سی فارسی،  - 

 ۱۳۹۶/تٌر/۳۰
135

 ۱۳۹۶ بھمن ۷تارنمای آفتاب نٌوز، مٌزان لدرت رئٌس جمھور از نگاه جمھوری اسالمی،  - 
136

 ۱۳۹۵ مھر ۱۴تارنمای مٌھن، حمٌد مافی، جمھوری فساد،  - 
137

   ۹۴ دی ۱ وهابی، جاٌگاه سپاه در التصاد اٌران، مھردادهمان،  - 
138

 ۲۰۱۸ ژانوٌه ۳۰ درصد از درآمد نفت در کنترل رهبر، ۳۲تارنمای خبرنامه گوٌا،  - 
139

 ۱۳۹۷ فروردٌن ۴. تارنمای آفتاب نٌوز، سعٌد حجارٌان، رئٌس جمھور والعی، ممام رهبری است- 
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آیت هللا خامنھ ای می کوشد با بھره گیری از تظاھرات ھای ادواری حکومتی و میزان 
مشارکت رای دھندگان در انتخابات ھا بھ نظام تحت فرمانش مشروعیت بخشد اما از 

مشکالت کشور می پرھیزد.   برگذاری ھمھ پرسی در باره 

نیروھای امنیتی و نظامی و قوه قضاییھ غیر مستقل تکیھ گاه اصلی ولی مطلقھ فقیھ 
است کھ در سرکوب مخالفت ھا و واکنش علیھ سیاست ھای رژیم اسالمی بکار گرفتھ 

می شود. اما " اراذل و اوباش " نیز در این سرکوب ھا نقش مھمی ایفا می کنند کھ 
بطور سنتی در دوره قاجار بازوی نظامی برخی از روحانیون ارشد را تشکیل می 
دادند و بھ " لوطیان " شھرت داشتند. نمونھ بھره گیری از این نیروھا در مصاحبھ 

سردار ھمدانی کھ مسئولیت حفظ " امنیت " تھران در جریان اعتراضات سال ۸۸ را 
بعھده داشت آشکار می گردد. " با کار اطالعاتی اقدامی انجام دادیم کھ در تھران صدا 
کرد. پنج ھزار نفر [کھ] ... از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم ... بعد اینھا را 
عضو گردان کردم. بعداً این سھ گردان نشان دادند کھ اگر بخواھیم مجاھد تربیت کنیم 

در روز .... باٌد چنٌن افرادی که با تٌػ و لمه سروکار دارند را پای کار بٌاورٌم

140. "عاشورا همٌن سه گردان ؼائله را جمع کردند

اگر دردوران دمحم رضا . تظاهرات حکومتی در نظام والٌی نمشی امنٌتی نٌز اٌفا می کند

شاه منبع ترس و وحشت در مٌان  مخالفٌن پادشاه در سازمان مخوؾ ساواک تمرکز 

" خود جوش " ٌافته بود امروزه عالوه بر سازمان های متعدد امنٌتی تظاهرات 

. حکومتی نٌز برای سرکوب مخالفٌن و منتمدٌن مورد بھره برداری لرار می گٌرد

140
 ۱۳۹۴ مھر ۱۷تارنمای تابناک، آخرٌن گفتگوی سردار شھٌد حسٌن همدانی، - 
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 ریزش در محبوبیت دینی

به فاصله کوتاهی از دو رفراندوم نارضاٌتی از جھت گٌری ها و کارکرد رژٌم نوپا  

در رفراندوم اول برای تعٌٌن نوع حکومت بٌش از . در برپاٌی استبداد دٌنی نماٌان شد

بٌست مٌلٌون نفر شرکت کردند اما در رفراندوم تصوٌب لانون اساسی شمار شرکت 

به عبارت دٌگر با وجود تھدٌدات آٌت هللا . کنندگان به شانزده مٌلٌون نفر کاهش ٌافت

به باور .  درصد از دادن رای به لانون اساسی دٌنی خودداری کردند۱۷خمٌنی 

بدٌن ترتٌب علما به لانون اساسی تئوکراتٌک خود دست ٌافتند، اما اٌن " ابراهامٌان 

 اٌن رٌزش در 1."دستٌابی به لٌمت به تحلٌل رفتن بخشی از پاٌکاه گسترده مردمی بود

و در انتخابات اولٌن دوره  ( مٌلٌون نفر۱۴)انتخابات رٌاست جمھوری ادامه ٌافت 

مجلس شورای اسالمی، تنھا کمتر از ٌک سال پس از اولٌن رفراندوم، شمار شرکت 

. کنندگان به شش مٌلٌون و صد هزار نفر کاهش ٌافت

اٌن رٌزش در دگرگونی افکار عمومی نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی دوران 

خمٌنی و پسا خمٌنی آشکار گردٌد که مھمترٌن آن کاهش محبوبٌت روحانٌت در مٌان 

مردم بعنوان نماد حکومت دٌنی بوده است 

در دوران سلطنت پادشاهان مستبد، بٌت بخشی از روحانٌون که در ارتباط تنگاتنگ با 

مردم لرار داشت به کانون تظلم خواهی در برابر پادشاهان و حاکمان مستبد تبدٌل می 

1
 ابراھامیان، تاریخ ایران مدرن، ص. ۲۹۹ -
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شد. با استقرار اسالم سیاسی فقیھ ساالر، روحانیون با ھدف سکوالرزدایی از قدرت 
سیاسی و اجرای قوانین شرع جایگزین کارگزاران کلیدی و بخشی از مدیران غیر 

روحانی شدند. بدین ترتیب ولی فقیھ بھ جای پادشاه، رئیس جمھور شیعھ بجای نخست 
وزیر تکنوکرات و نمایندگان روحانی رھبر در نھادھای فرھنگی، سیاسی، اقتصادی و 
نظامی کشور بجای بازرسان شاھنشاھی برای پیشبرد منویات ولی فقیھ و جلوگیری از 

انحرافات ایدئولوژیک، اداره کشور را در دست گرفتند. افزون برین دستگاه قضایی 
کشور، و بخش فقاھتی نھاد پرقدرت شورای نگھبان و تقریبا تمام نمایندگان مجلس 

خبرگان نیز در اختیار متولیان دین قرار گرفت و قدرت در قبضھ روحانیون درآمد. از 
اینروی نھاد روحانیت جایگاه سنتی اش را از دست داد و بھ عنوان حکمران، قانون 

گذار، قاضی و تصمیم ساز در معرض فساد قرار گرفت و جایگاه پادشاه مستبد و 
کارگزارانش را تصاحب نمود.  

افرون برین روحانیت را در فعالیت ھای بیشتر اقتصادی درگیر کرد کھ بھ باور مھدی 
براٌن پاٌه، روحانٌون فارغ .  انجامٌد2"سرماٌه داری روحانٌون " خلجی به شکلی از 

از منابع مالی که دولت در اختٌار آنان لرار می دهد توانسته اند از راه شبکه های مالی 

 به باور اٌن 3.مستمل، فعالٌت های التصادی تازه ای را برای خود دست پا کنند

پژوهشگر مراجع برخالؾ دوران پٌش از انمالب، وجوهات درٌافتی از مملدٌن را 

صرؾ سرماٌه گذاری های گوناگون می کنند و در نتٌجه بتدرٌج از نظر مالی خودکفا 

 در اٌران شمار روحانٌون مرد سٌصد و پنجاه هزار، روحانٌون زن حدود 4.می گردند

5.شصت هزار و روحانٌون ؼٌر اٌرانی بٌست هزار تن تخمٌن زده می شود

ناکامی های حکومت دٌنی در تحمك وعده هاٌش و اجرای لوانٌن مرتجعانه شرع به 

افت شدٌد محبوبٌت روحانٌون انجامٌده است که برخی از مراجع از جمله شبٌری 

 هاشم زاده هرٌسی سٌد مھدی طباطباٌی عضو ارشد جامعه روحانٌت مبارز و 6زنجانی،

 به باور مھدی خلجی روشنفکران 7.عضو مجلس خبرگان بآن اعتراؾ کرده اند

نمش دنٌای . سکوالر و دٌنی نٌز در تؽٌٌر نگاه مردم نسبت به روحانٌت سھٌم بوده اند

مجازی و شبکه های اجتماعی را نٌز نباٌد فراموش کرد که برخی از کاربران از جمله 

2
روحانٌت؛ انمالب در منابع التصادی و ممام اجتماعی، تارنمای بی بی سی فارسی، مھدی خلجی،  - 

 ۱۳۹۲ بھمن ۲۲
3

 همان - 
4

 همان - 
5

 همان - 
6

تارنمای شفمنا، آٌت هللا شٌبری زنجانی، ورود طالب به فعالٌت های سٌاسی محبوبٌت آنان را کم می  - 

 ۱۳۹۶ آذر ۱۷. کند
7

 ۱۳۹۶ آذر ۲۷مردم دٌگر روحانٌت را پناه خود نمٌدانند، : تارنمای کلمه، هاشم هرٌسی- 
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با تکثٌر سخنان مراجع که بعضا با ممتضٌات زمانه در تعارض است، نمطه ضعؾ های 

 پی آمدهای تشکٌل حکومت اسالمی برهبری فمھا و 8.آنان را آشکار می سازند

روحانٌت از سوی آخوند خراسانی در بٌش از صد سال پٌش در مناظره با مٌرزای 

شاٌسته نٌست که رو : " ناٌٌنی بٌان شده بود که از نظرٌه والٌت فمٌه پشتٌبانی می کرد

حانٌت خودرا درگٌر امر حکومت کند زٌرا هم به خود و هم به دٌن و باور مردم ضربه 

9. "مً زند

در سال های پس از پٌروزی انمالب آثار کاهش نفوذ و محبوبٌت روحانٌت در افکار 

در نظر خواهی که توسط فرامرز رفٌع پور استاد جامعه شناسی . عموی نماٌان گردٌد

10دانشگاه شھٌد بھشتی در تھران انجام شد افت اٌن محبوبٌت شاٌان توجه بود

 زٌاد بوده ۱۳۶۵ درصد جامعه آماری باور داشتند که محبوبٌت روحانٌت در سال ۸۶

در پژوهش .  درصد رسٌد۳۲ به حدود ۱۳۷۱درصورتٌکه اٌن درصد  درسال . است

 انجام شده اٌن نسبت ۷۳دٌگری که از سوی شورای پژوهش های علمی کشور در سال 

11. درصد رسٌده است۲۹به 

کاهش محبوبٌت روحانٌت در شمار نماٌندگان دوره های گوناگون مجلس شورای 

شمار راه ٌافتگان روحانی  (۱۳۵۹ )در مجلس اول . اسالمی نٌز بخوبی نماٌان است

کاهش حضور روحانٌت در .  نفر رسٌد۱۶به  (۱۳۹۵) تن بود که در مجلس دهم ۱۶۴

مجلس از اٌنروی با اهمٌت است که نماٌندگان روحانی مجلس همه ساله بطور جداگانه 

12.با آٌت هللا خامنه ای ماللات می کنند

علم الھدا در . افت محبوبٌت روحانٌت عناصر کلٌدی حاکمٌت را به هراس انداخته است

: اٌن مورد چنٌن واکنش نشان داده است

متاسفانه امروز حتی جرٌان های سٌاسی متدٌن به اٌن رسٌدند که روحانٌت را " 

براندازند؛ در حالی که همه باٌد بدانند اگر نظام از روحانٌت مجرد شد، همه چٌز نٌست 

13" .و نابود می شود

8
 همان - 

9
 تارنمای روز آزادی، دالٌل آخوند خراسانی در مخالفت با حکمٌت فمھا ٌا والٌت فمٌه - 

10
 ۱۶۶ . ص ،۱۳۷۰فرامز رفٌع پور، توسعه و تضاد، شرکت سھامی انتشار، چاپ پنجم،  - 

11
 ۱۶۷همان  - 

12
کمترٌن روحانی، بٌشترٌن : تارنمای بی بی سی فارسی، فرشته لاضی، رکورد تازه مجلس اٌران - 

 ۱۳۹۵ اردٌبھشت ۱۲زن، 
13

تارنمای خبرنامه گوٌا، امروز حتی جرٌان های متدٌن هم می خواهند روحانٌت را براندازند، به نمل - 

 ۲۰۱۷ آگوست ۲۳از خبرگزرای انتخاب، 
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کاھش محبوبیت روحانیت با کاھش شتابان نفوذ دین در جامعھ ھمراه بوده است. برپایھ 
نظر خواھی پیشین حدود ۸۳ درصد پاسخ گویان باور داشتھ اند کھ در سال ۱۳۶۵ 
اعتقاد مردم نسبت بھ دین زیاد بوده است. این رقم برای سال ۱۳۷۱ بھ حدود ۴۳ 

درصد رسید. کاھش نفوذ ارزش ھای دینی نیز در جامعھ تامل برانگیز است. در ھمین 
نظر خواھی حدود ۸۶ درصد جامعھ آماری باور داشتھ اند کھ در سال ۱۳۶۵ عدم 

 ۴۱ به حدود ۱۳۷۱رعاٌت حجاب از نظر مردم عٌب بوده است اٌن نسبت در سال 

 درصد جامعه آماری باور ۸۱در اٌن سال همچنٌن حدود . درصد کاهش ٌافته است

اما اٌن نسبت برای سال . داشته اند که مردم به خانم های چادری احترام می گذاشته اند

14. درصد رسٌده است۳۶ به حدود ۱۳۷۱

، انجام فرائض دٌنی در مٌان گروه های دانش آموخته ۹۰برپاٌه پژوهشی در دهه 

بررسی در . نسبت به گروه های کمتر تحصٌل کرده  بطور شاٌان توجھی کمتر است

 دانشگاه کشور نشان داده که دانشجوٌان متول تر گراٌش کمتری نسبت به فرائض ۲۰

 کاهش شرکت در آٌٌن های عبادی نٌز شاهدی بر افت گراٌش 15.دٌنی نشان می دهند

:ممصود فراستخواه در اٌن مورد می نوٌسد. ها دٌنی در سال های اخٌر است

 ، روندی ۸۰ و۷۰مناسک گراٌی جمعی بوٌژه در مٌان جوانان، در طی دو دهۀ " 

 ۷۰ شمسی، طبك تحمٌك اسدی، حدود ۵۰در حالی که در دهۀ . نزولی داشته است

 ۷۰درصد مردم اظھار داشته اند که معموال به مسجد می روند، اٌن شاخص در دهۀ 

در پاسخ به سإال از شرکت در نماز جماعت بنا به تحمٌك محسنی، به چھل وچند 

 تا ۵۰، شرکت جوانان در نماز جماعت در حد ۷۰در دهۀ . درصد کاهش ٌافته است 

 درصد تنزل ۴۰ و۳۰، به حد واسط مٌان  ۸۰ درصد بود، اما اٌن شاخص در دهۀ ۶۰

 عدم تماٌل دانش آموزان به نماز، حکومت را برآن داشته است که در 16. "ٌافته است

17.مدارس نماز اجباری برگذار کند

تماٌل به حضور در مساجد نٌز رو بکاهش نھاده است بطوری که برخی نھادهای دٌنی 

برای تشوٌك شھروندان به رفتن به مساجد و شرکت در مراسم دٌنی همچون تبلٌؽات 

پدٌده ای که در تارٌخ . تجاری به نصب بٌلبرد در سطح شھر تھران مبادرت ورزٌده اند

18. ساله اسالم در اٌران بی سابمه بوده است۱۴۰۰

14
 ۱۶۷. فرامز رفٌع پور، ص - 

15
 ۱۳۹۰تارنمای ممصود فراستخواه، آٌا اٌرانٌان سکوالرتر خواهند شد؟، اسفند  - 

16
 همان - 

17
 ۱۳۹۷ فروردٌن ۱۲تارنمای رادٌو فردا، تشوٌك به نماز اجباری در مدارس،  - 

18
تارنمای اٌران امروز، به نمل از عصر اٌران، تبلٌػ برای کشاندن مسلمانان به مسجد؛ اشکال از  - 

 ۱۳/۰۹/۲۰۱۷ ،  کجاست؟
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رشد گرایش ھای سکوالریستی 

جامعھ ایران در ۴۰ سال گذشتھ از زمان تصویب نھاد والیت فقیھ تاکنون دست خوش 
دگرگونی ھای چشمگیری شده است. با وجودی کھ ھنوز میلیون ھا بی سواد در کشور 
وجود دارند اما در صد باسوادان از ۴۷ در صد در سال ۱۳۵۵ بھ ۹۱ درصد در سال 

۱۳۹۰ رسیده است. پیش از انقالب شمار دانشجویان بھ ۱۸۰ ھزار نفر می رسید 

امروزه تعداد آنھا بھ بیش از ۴ میلیون نفر می رسد. ۴۵ درصد دانشجویان در رشتھ 
ھای علوم انسانی درس می خوانند. بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه در سطح کشور فعالند. 

پراکندگی دانشگاه ھا و مراکز آموزشی حتی در شھرھای کوچکتر کشور رواج اندیشھ 
ھای نو در میان شھروندان سراسر کشور را آسان تر کرده است. افزایش با سوادان و 

شمار دانشگاه دیدگان را می توان از دست آوردھای جمھوری اسالمی سنجید. 

در این مدت جماعت شھر نشینبان نیز افزایش چشمگیری داشتھ است. در سال ۱۳۵۵ 
تنھا ۴۷ درصد در شھرھا زندگی می کردند اما این رقم در سال ۱۳۹۳ بھ بیش از ۷۲ 

19.در صد رسٌده است

اما تحول مھم در اٌن مدت انمالب رسانه ای در جھان است که برؼم تمام محدودٌت 

های اٌجاد شده در داخل، امکان دسترسی کاربران راٌانه ها و بٌنندگان ماهواره ها به 

آخرٌن تحوالت سٌاسی و اجتماعی اٌران و جھان، بدور از سانسور و خوانش استبداد 

، بٌش از ۱۳۹۶به گزارش اٌسنا در پاٌان ساُل . زده از والعٌت ها را فراهم می سازد

برپاٌه نتاٌج نظر خواهی اٌسنا، .  مٌلٌون کاربر اٌنترنت در کشور وجود داشته اند۴۱

 درصد روستاٌٌان از شبکه های ماهواره ای ۳۲ درصد مردم شھرها و ۴۰حدود 

. در دوسال گذشته شمار بٌندگان ماهواره ها رو به افزاٌش بوده است. استفاده می کنند

گزارش ها، نظر سنجی ها و اظھارات گوناگون نشان می دهد که با رشد طبمه متوسط 

نسل نوٌن خانواده های سنتی، حرفه مندان آزاد و تحصٌل کردگان بوروکرات )مدرن 

، افزاٌش شمار باسوادان، شمار باالی کاربران راٌانه و شبکه های اجتماعی و باال (

. رفتن آگاهی جمعی جامعه اٌرانی رو به سکوالر شدن در حال حرکت است

از  مموله های  (مانند آلاٌان شرٌعتی و آل احمد )اگر روشنفکران دٌنی دوران انمالب - 

سخن به مٌان می آوردند و ٌا در پی رٌشه های " ؼرب زدگی " و " امام وامت " 

اسالمی اٌرانٌان می گشتند و از بازگشت به خوٌش دم می زدند که جملگی آب به 

19
 شد مٌلٌونی 12.5 پاٌتخت/ کشور در شھرنشٌن مٌلٌون 56تارنمای خبرگزاری دانشجوٌان اٌران، - 
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از کم و بٌش آسٌاب اسالم سٌاسی رادٌکال می رٌخت،  روشنفکران دٌنی امروزه 

.  سکوالرٌسم سٌاسی و جداٌَی دٌن از دولت دفاع می کنند

سکوالرٌسم به شکل های گوناگون حتی در حوزه های دٌنی نٌز نفوذ کرده است که 

نفی احکام " اجتماعی می نامد و - دکتر خسرو پناه ٌک وجه آنرا سکوالرٌسم سٌاسی 

را ٌکی از نشانه های آن به شمار " اجتماعی اسالم در اثر شبھات جدٌد دنٌای مدرن 

: می آورد و می گوٌد

هٌچ روحانی احکام اجتماعی اسالم را نفی نمی کند، اما شبھاتی در دنٌای مدرن اٌجاد " 

شده است که باعث شده برخی از افراد در حوزه ها پٌدا شوند که احکام اجتماعی اسالم 

مانند منشور حموق بشر و ٌا کنوانسٌون رفع : " وی افزوده است " .را فدای اٌنھا کنند

تبعٌض علٌه زنان که برخی افراد تحت تؤثٌر اٌنھا تفاوت ارث زن و مرد و ٌا احکام 

اٌن افراد نمی گوٌند . دٌه را رد می کنند و نتوانستند از احکام اجتماعی اسالم دفاع کنند

با توجه به شراٌط روز اٌن احکام : که اسالم احکام اجتماعی ندارد، بلکه می گوٌند

 به باور رئٌس اٌن 20".دٌگر کاربرد ندارد، پس اٌن نگاه تھدٌدی برای حوزه است

مإسسه وجه پنجم سکوالرٌسم اجتماعی در حوزه ها بی تفاوتی نسبت به نظام جمھوری 

عده ای، نه جمھوری اسالمی را نفی می کنند و نه اثبات می کنند، : " اسالمی است

اٌن افراد ادای ممدس مؤبی دارند و می گوٌند ما با . بلکه نسبت به آن بی تفاوت هستند

21. "سٌاست کاری ندارٌم

جواد شرٌفی طلبه حوزه مشھد تحوالت فکری و نظری در اٌن نھاد دٌنی را چنٌن بٌان 

 :می کند

به التضای صرؾ ده سال از عمرم در حوزه علمٌه و تجربه و مشاهده و " 

در مٌان " ارتداد خفی " مصاحبه های مکرر با بسٌاری از طلبه ها می توانم مدعی وجود 

از آتش  [شعله ای]اٌن است که لبسی " ارتداد خفی " منظورم از . حوزوٌان باشم

مدرنٌته و جھانی شدن و علوم انسانی دامن حوزه علمٌه را نٌز گرفته و اٌن سه گانه 

. جادوٌی، ذهن و ضمٌر بسٌاری از طلبه ها را با تشکٌک های جدی روبرو کرده است

نرم های اعتمادی که از سوی حوزه علمٌه به طلبه ها تحمٌل می شوند دٌگر به اندازه 

کافی لانع کننده نٌستند و بسٌاری طلبه ها اٌن اعتمادات را پس می زنند اما به علل 

گوناگونی که اٌنجا مجال طرحش نٌست توان اٌن که بی اعتمادی خود را آشکار کنند 

20
 سکوالرٌسم / حوزه در سکوالرٌسم خطر : پناه خسرو دکتر حجت االسالمتارنمای تی وی شٌعه،   - 

 ۱۳۹۵ شھرٌور ۲۳دارد،  خطراتی چه و چٌست
21

همان - 
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 والٌت مداران از جمله شخص رهبر بارها علٌه تؽٌٌرات سبک زندگی 22. "ندارند

مردم بوٌژه طالب و حزب هللا سخن گفته اند که بصورت های گوناگون از جمله زندگی 

خودنماٌی می " لباس مارک دار پوش " های انمالبی؛ حزب هللا  (الکچری  )دوگانه 

" نورث فٌس " ظاهرا حتی لاسم سلٌمانی نٌز در تصوٌری با کاپشن برند . کند

23.امرٌکاٌی ظاهر شده است

هر کسی : " احمد خاتمی از نبود شور انمالبی در حوزه ها گله مند است و گفته است 

شور و هٌجان ممدس 'که ٌک نگاه اجمالی به صحن حوزه علمٌه بٌندازد می بٌند که آن 

24".که در شؤن حوزه علمٌه لم و همانند اول انمالب باشد، وجود ندارد  انمالبی

از کناره گٌری  (نظرٌه پرداز اصالحات )کنشگران سٌاسی همچون سعٌد حجارٌان 

روحانٌت از لدرت سخن می رانند و آنرا راه حل مشکالت کشور می داند وی می 

: نوٌسد

مادامً که نھاد روحانٌت در نھاد لدرت ادؼام شده است، اٌن لافله به سرمنزل " 

ً  کردن لدرت ٌکً از وظاٌؾ جدي  نخواهد رسٌد بنابراٌن تالش براي عرف

25. "اصالح طلبان است

 های زٌر چنٌن بٌان گزاره را در ممصود فراستخواه، نشانه های سکوالر شدن جامعه 

: می کند

ش اٌن است که گروه های درخور توجھی از مردم  اعالٌم[سکوالر شدن جامعه]" 

آنھا . برای بسٌاری از مسائل خودشان به منابع ومراجعی ؼٌر از دٌن رجوع می کنند

دٌن را لزوما نفی نمی کنند ولی اوال فکر می کنند دٌن، جوابگوی بخشی از مسائل 

زندگی است و در بمٌه مسائل ، چشم به نھادها ، ارزشھا و مبانی بشری و اٌن جھانی 

 از .می دوزند وثانٌاً از دٌن هم، اؼلب برداشتھای انسانی وامروزی به عمل می آورند

مذهبی ترٌن آدمھا نٌز می شنوٌم که می گوٌند برداشت ها از دٌن مختلؾ است، استنباط 

26. "من چنٌن است وچنان است

22
 تارنمای ایران امروز، آتش مدرنیتھ، جھانی شدن و علوم انسانی در حوزه علمیھ، بھ نقل از تارنمای  -

 ۱۳۹۷ فروردٌن ۹" دٌن و جامعه " 
23

تارنمای رادٌو فردا، بھنام للی پور، نسل جدٌد حزب هللا و طالب در اٌران؛ برند باز و مصرؾ  - 

 ۱۳۹۷ شھرٌور ۱۹گرا، 
24

 ۱۳۹۴ اسفند ۲۸، "حوزه ها در انمالبی شور نبود" به خاتمی احمد اعتراضتارنمای رادٌو فردا،  - 
25

 ۱۳۹۶ اسفند ۱۲روزنامه شرق، کدام اصالحات،  - 
26

 ۱۳۹۰تارنمای ممصود فراستخواه، آٌا اٌرانٌان سکوالر می شوند؟ اسفند - 
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 امروزه دیندارترین قشرھای جامعھ نیز برای پاسخ خیلی چیزھا بھ عقل مستقل بشری 
و بھ علم  مراجعھ می کنند، با کسی دعوایشان می شود راه حلش را از کارشناس حقوق 

می خواھند، برای مشکالت رفتاری وخانوادگی دنبال روان شناس می روند، راه حل 
آسیب ھای اجتماعی را از جامعھ شناس می پرسند، برای مسائل اقتصادی شان با اقتصاد 

دان صحبت می کنند. اوقات فراغت خود را با انواع سرگرمی ھایی پر می کنند کھ 
مذھبی نیست؛ کتابھا، فیلمھا وموسیقی ھایی کھ  مضامینی این جھانی وعرفی دارند. 

ھنر دنیوی فضای زندگی شان را پرکرده است.  حتی بھ زیارت ھم کھ می روند خالی 
از اھداف تفریحی ودنیوی  نیست، مثال در مشھد اگر بھ حرم می روند چندین برابر آن را  

با  مکانھای خرید و رستورانھا و انواع سرگرمی ھا وگردشھا محشورند. این فقط بھ 
زوجھایی کھ برای ماه عسل می روند اختصاص ندارد، اغلب مسافران چنین اند. در 

27. "حرم نٌز ،بٌشتر به فکر  تعمٌب حاجات دنٌوی هستند

هرچه سن جوانان دانشجو افزاٌش می ٌابد، دٌنداری آنھا ضعٌؾ تر می شود و آنھا " 

تماٌل کمتری به انجام مناسک و شعائر دٌنی دارند و حضورشان در نھادهای دٌنی نٌز 

بنا به تحمٌمی، حدود نٌمی از جوانان تھرانی عمٌده دارند که للب پاک و . کمتر می شود

نٌکوکاری ٌا تجربۀ معنوٌت، می تواند جاٌگزٌن اعمال دٌنی از جمله اعمال واجب 

28. "بشود (همچون نماز و روزه)

اٌن جامعه شناس دالٌل سٌاسی و اجتماعی سکوالر شدن جامعه اٌران را چنٌن بٌان می 

امروز که فضای اٌران مملّو از تبلٌؽات رسمی مذهبی و پر از برنامه های : " کند

شٌعی سازی دولتی با بودجه های هنگفت عمومی است، در عکس العمل به آن شاهد 

عالٌم اٌن را در نجواها وگفتمانھای . مماومتی خاموش از نوع سکوالرٌستی هستٌم

مردمان، رفتارهای فرهنگی آنھا، صحبت هاٌشان در تاکسی، در مٌھمانی های شان، 

در سبک های زندگی ، نوع لباس پوشٌدن، پٌامھای کوتاه، َمتَلکھا، فٌس بوکھا، در 

29."فضاهای ؼٌر رسمی  ومانند آن می بٌنٌم

 را در تسلط کاملش در آورد همگانیاز ابتدای انمالب، جمھوری اسالمی کوشٌد سپھر 

اولٌن الدام در اٌن مورد اجرای حجاب اجباری بود که . و از آن سکوالر زداٌی کند

بتدرٌج با مماومت زنان طبمات متوسط  و متمول روبرو گردٌد و امروزه  در شھرهای 

" بد حجابی " بزرگ و کوچک کشور و حتی در شھر مذهبی لم ظواهر آن بصورت 

همه گٌر شده است به طوری که نگرانی نخبگان و نھادهای حکومتی را برانگٌخته 

جنگ " حجاب هشدار داد و آنرا بخشی از " بدتر شدن " حداد عادل در مورد . است

27
همان - 

28
 همان - 

29
 همان- 
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 تارنمای خبری لم نگار نٌز در باره از 30.سنجٌدعلٌه جمھوری اسالمی " نرم دشمن 

موهای " و رواج " نماد و نشانه شھر لم " مٌان رفتن گام به گام پوشش چادر به عنوان 

در شھر مذهبی لم " هفت رنگ و آراٌش تند و صدای موزٌکال تك تك پاشنه کفش ها 

واکنش آشکار دختران جوان به " دختران خٌابان انمالب "  پدٌده 31.انتماد کرده است

. حجاب اجباری است که برؼم فضای امنٌتی حاکم علٌه لوانٌن شرعی شورٌده اند

سکوالرٌسم فرهنگ " رئٌس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه اٌران باور دارد که 

هدؾ اصلی سکوالرٌسم اٌن است که تفکر اسالمی را از ... سٌاسی ما را تھدٌد می کند

فضای سٌاسی کشور دور کند که در اٌن راستا دو موضوع تحجر و روشنفکری را 

32. "بٌان می کند

رابطه مٌان دختر و پسر از دٌگر موضوعات اجتماعی است که از کنترل حکومت 

 درصد دختران ۸۰بر اساس گزارش روزنامه جام جم . دٌنی کامال خارج گشته است

33.اٌرانی دوست پسر دارند

ٌکی از عارضه های نماٌان حکومت دٌنی تبعٌض علٌه زنان بر پاٌه لوانٌن شرعی 

است که از جمله در مخالفت حاکمان با سپردن پست های وزارت و مدٌرٌت های کالن 

ٌکی از شاخصه های سکوالرٌسم اجتماعی مخالفت اکثرٌت . به زنان تجلی داشته است

جامعه با اٌن تبعٌض جنسٌتی است که در ٌکی از نظر خواهی های اٌسپا در سال 

 درصد جامعه آماری با حضور ۱۰در اٌن نظر خواهی تنھا .  نماٌان شده است۱۳۹۶

34.زنان در پست های مدٌرٌتی مخالؾ بوده اند

اما در سال های اخٌر کارکرد مسجد " مسجد خانه خداست " در حالی که به تعبٌری 

به . زمٌنی و دٌنوی شده است و برخی از مساجد به مراکز تجاری تبدٌل گردٌدی اند

بسٌاری از مساجد در چند سال اخٌر با فرض اٌجاد فضای " گزارش آفتاب نٌوز 

تجاری و در نظر گرفتن واحدهای تجاری در کنار، همکؾ ٌا زٌر همکؾ محٌط مسجد 

بسٌاری از مساجد فمط در ساعات اذآن، در " که در نتٌجه آن ." آماده و ساخته شده اند

30
 تٌر ۲۵. تارنمای باشگاه خبرنگاران جوان، وضعٌت حجاب در جامعه روز به روز بدتر می شود - 

۱۳۹۵ 
31

اختالط مٌان زن و مرد در خانواده های مذهبی هم نفوذ کرده : تارنمای رادٌو فردا، علم الھدی - 

 ۱۳۹۵ دی ۱۷، .است
32

 شھرٌور ۳تارنمای خبرگزاری فارس، سکوالرٌسم فرهنگ سٌاسی اٌرانٌان را تھدٌد می کند،  - 

۱۳۹۳ 
33

 ۱۲تارنمای رادٌو فردا، مجٌد دمحمی، پنج روند اجتماعی در ممابله با حکومت تمامٌت خواه دٌنی،  - 

 ۱۳۹۵تٌر 
34

 ۱۳۹۷ فروردٌن ۳ نفر از هر چھار اٌرانی از شراٌط کشور ناراظٌند، ۳تارنمای ترٌبون زمانه، - 
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ھای مسجد را باز می گذارند و بھ این ترتیب رسما عملکردشان بھ عنوان مسجد چند 
ساعت در روز [است]

سکوالر شدن جامعھ نتایج سیاسی، اجتماعی و فرھنگی گوناگونی در پی داشتھ است کھ 
بھ باور مقصود فراستخواه جامعھ را بھ واکنش و مقاومت برانگیختھ است: 

اٌن تب وتاب سکوالر، ممکن است با کوچکترٌن فرصت، تظاهرات اجتماعی "

شاٌد برای همٌن است که شاهد  شٌوه . وفرهنگی وحتی سٌاسی شدٌدی نٌز پٌدا بکند

جامعه را . های کنترل حداکثری در معمولی ترٌن مناسبتھای جامعه کنونی مان هستٌم

دچار وضعٌتی ساختٌم که نمی تواند روند طبٌعی آرام داشته باشد وهمه چٌز باٌد از باال 

 که از نوع  "سکوالرٌسم" در هرحال به نظر می رسد  اٌن . مھندسی بشود مدٌرٌت و

واکنشی ومماومتی است، حاال حاالها  دست از  اٌران برنخواهد داشت ورشد خواهد 

مگر اٌنکه شراٌط عوض بشود . چون به لدر کافی براٌش علل واسباب وجود دارد. کرد

36."وعمالنٌتی در امرحکومت داری به مٌان بٌاٌد که با شواهد موجود بعٌد می نماٌد

به باور نگارنده مخالفت الشار گوناگون با جمھوری اسالمی را نمی توان تنھا در رشد 

 سکوالرٌستی خالصه نمود بلکه سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی، یگراٌش ها

نمض گسترده حموق بشر، تبعٌض علٌه زنان، ؼٌر خودی ها و اللٌَت های دٌنی و لومی 

به انضمام دخالت های منطمه ای جمھوری اسالمی، ناکارآمدی نظام دٌنی در حل 

سبب خٌزش های ادواری در دهه های نٌز مشکالت التصادی و معٌشتی اکثرٌت جامعه 

 روٌدادهای مھم اعتراضی در چھار دهه حٌات جمھوری اسالمی .گذشته بوده است

. شاهد اٌن مدعاست

اسالم سیاسی سکوالر 

از پدٌده دٌگری که واکنشی سکوالرٌستی در برابر حکومت دٌنی در اٌران بود رشد 

پٌش از .  سکوالرٌستی اسالمی است که به وٌژگی هاٌش خواهم پرداخت هایگراٌش

 سخن رفت در اٌنجا تنھا اشاره به گسترده در باره سکوالرٌسم بطور اولٌن در فصل 

اٌن نکته الزم است که جداٌی دٌن از دولت در کشورهای دمکراتٌک به درجات 

گوناگون صورت گرفته است و اٌن جداٌی نه تنھا به معنی دٌن ستٌزی نٌست بلکه ادٌان 

.  و فرله ها در کشورهای دمکراتٌک بمراتب از حکومت های دٌنی آزادترند

35
 ۱۳۹۶ شھرٌور ۱۶آفتاب نٌوز، مسجد ولنجگ ٌا پاساژ ولنجگ،  - 

36
 ۱۳۹۰تارنمای ممصود فراستخواه، آٌا اٌرانٌان سکوالر می شوند؟ اسفند - 

35
" 
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جداٌی دٌن از دولت در کشورهای دمکراتٌک به معنی رفع تبعٌض از زنان، اللٌت 

های دٌنی، دگر اندٌشان، ؼٌر خودی ها، احترام به حموق بشر و تساوی حموق سٌاسی، 

فرهنگی و اجتماعی کلٌه شھروندان است که در حکومت های دٌنی بطور گسترده نمض 

در دولت . می گردد و اٌرانٌان در دوران چھل ساله جمھوری اسالمی شاهد آن بوده اند

های سکوالر دمکراتٌک آزادی فرد برسمٌت شناخته شده است، تؽٌٌر مذهب افراد 

کامال مجاز است و تک تک افراد بدون در نظر گرفتن جنسٌت و گراٌش ها دٌنی و 

لومی شان در صورتی که از سوی رای دهندگان پذٌرفته شوند می توانند در راس 

. دولت لرار گٌرند

- اسالم سٌاسی سکوالر در اٌنجا به باورهای روشن بٌنان دٌنی و برخی از فعاالن ملی 

مذهبی اطالق می شود که با وجود اعالم وفاداری به جداٌی دٌن از دولت بر عدم 

به باور نگارنده روشن بٌنان دٌنی پس از انمالب با . تفکٌک دٌن و سٌاست تاکٌد دارند

 ملی گرا و مدرنندوجود اختالفاتشان با ٌکدٌگر، ادامه دهندگان گفتمان اسالمی سٌاسی 

 و در عمل زمٌنه بودندکه مھندس بازرگان و دکتر علی شرٌعتی از عناصر اصلی آن 

فرهنگی و سٌاسی پٌروزی اسالم سٌاسی رادٌکال به رهبری آٌت هللا خمٌنی را فراهم 

پس از پٌروزی انمالب اسالمی، تالش های اٌن نحله فکری در روٌاروٌی  با . ساختند

واپسکراٌی ها، انحصارطلبی ها و خشونت گزٌنی اسالم سٌاسی رادٌکال چه در ؼالب 

دولت مولت و چه در جامعه مدنی با ناکامی روبرو گردٌد و از دل اٌن ناکامی ها 

روشن بٌنی دٌنی زاٌٌده شد که دخالت دٌن در دولت را نفی و به سکوالرٌسم با وٌژگی 

در اٌن گفتمان نمش پررنگ دٌن در سٌاست نماٌان . های دٌنی و اسالمی اش روی آورد

و رجوع به لوانٌن دٌنی در نظامی که بر مبنای اسالم سٌاسی سکوالر پاٌه گذاری گردد 

امکان پذٌر است  

التدار " : (تاکٌد از نگارنده )محسن کدٌور باور دارد که در نظام سکوالر مورد نظرش

ممامات انتخابی نماٌندگان . دٌن به شکل طبٌعی از طرق فرهنگی پاس داشته می شود

اگر لانون . همٌن مردمند و لوانٌن می باٌد مصالح و ارزشھای همٌن مردم را لحاظ کند

مصوب نماٌندگان مردم به نظر برخی عالمان دٌن خالؾ شرع است، عرصه فرهنگ 

اگر اٌشان توانستند نبض افکار عمومی . عمومی برای نمد و تحلٌل انتمادی گشوده است

را بدست بگٌرند، المحاله لانون به نفع برداشت اٌشان در روندی دموکراتٌک اصالح 

چنٌن توفٌمی زمانی نصٌب عالمان دٌن می شود که مسئله مورد بحث . خواهد شد

 بدٌن 37. "براستی از موازٌن اسالم و مورد اتفاق همه علمای طراز اول اسالم باشد

ترتٌب کدٌور نه تنھا پای عالمان دٌنی را در نمد و بررسی لوانٌن به مٌان می کشد بلکه 

. بازگشت لوانٌن دٌنی را در صورت تصوٌب نماٌندگان امکان پذٌر َمی داند

37
 ۱۳۸۹ شھرٌور ۱۳تارنمای محسن کدٌور، جداٌی دٌن از دولت، پاسخ به پرسش های لٌنک سبز، - 



 فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران

250 

دمحم ارسی نٌز در مماله ای با دفاع جانانه از سکوالرٌسم، با جداٌی دٌن از سٌاست 

مخالفت می کند. وی ھمچنین امکان تصویب و اجرای قوانین شرعی را در نظام 
سکوالر مورد نظرش مجاز می سنجد (تاکید از نگارنده): " جدایی دستگاه قضایی از 

نھادھای مذھبی و دادن ھویتی غیر مذھبی بھ نظام قضایی یکی از اصول شناختھ شدهء 
سکوالریسم و الئیسیتھ است. در این زمینھ، قوانین حقوقی و قضایی، تنھا با تصویب و 

رأی نمایندگان مردم می تواند معین گردد و منشأ اثر باشد. یعنی ھیچ قانون مذھبی، 
بدون تائٌد مجلس ملی لانون گذاری نمی تواند منشؤ حك ٌا شکاٌت و مجازاتی تلّمی 

38 ".گردد

بی تردید در یک جامعھ دمکراتیک سکوالر تمام گرایشھای دینی نیز می توانند از حق 
تشکیل احزاب سیاسی مورد نظرشان برخوردار گردند ھمانگونھ کھ احزاب دمکرات 

مسیحی در اروپا در چھارچوبھ نظام دمکراتیک سکوالر بھ فعالیت ھای سیاسی و 
کنشگری اجتماعی تن می دھند. اما در گفتمان نو اندیشان دینی حد و مرز این سیاست 
ورزی مبھم است. آیا احزاب دینی می توانند با تکیھ بر راھبردھای عوام گرایانھ و یا 

ھدایت رھبران دینی کاریزماتیک قوانین تبعیض آمیز دینی علیھ زنان، دگراندیشان و یا 
اقلیت ھای دینی را در مجلس نمایندگان بتصویب رسانند؟ در این صورت تکلیف شعار 

جدایی دین از دولت در عمل چھ خواھد شد؟ آیا اسالم سیاسی سکوالر در پی بازگرداندن 
دین بھ دولت (البتھ برپایھ خوانش ھای نوین از دین) پس از ناکامی استبداد دینی در اداره 

کشور نیست؟ اگر امکان چنین چرخشی وجود دارد راھکارھای نوین اسالم سیاسی 
سکوالر برای نمونھ در مورد حقوق ھم جنس خواھان و یا اقلیت بھایی و بابی چیست؟ 

واقعیت این است کھ در گفتمان اسالم سیاسی سکوالر ابھامات بسیاری وجود دارد کھ 
الزم است روشن بینان دینی و فعاالن ملی - مذھبی در رفع این ابھامات بویژه در باره 

: برای نگارنده اٌن سطور پرسش های زٌر مطرح است. تالش کنند" مصادٌك " 

": اسالمی سکوالر " آٌا در ٌک نظام 

 اگر پاسخ مثبت است هدؾ از رسمٌت ٌافتن لانون اساسی دارای دٌن رسمی است؟- ۱

 دٌن در لانون اساسی چٌست؟

پوشش، سمط جنٌن و نشستن در جاٌگاه نخست وزٌر و ٌا آزاد زنان از حك انتخاب -  ۲

رٌاست جمھوری برخوردارند؟ 

38
 ۱۳۹۱ تٌر ۲۶مذهبی ها، دمحم ارسی برای ٌک سکوالرٌسم انسانی، - تارنمای ملی - 
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 پاٌبندی به حموق بشر تا چه حد خواهد بود- ۳

در تبلٌػ باورهای  (بی خداٌان  )بابٌان و بھاٌٌان، دٌگر اللٌت های دٌنی و ناباوران - ۴

شان آزادند؟ 

حك تؽٌٌر دٌن به رسمٌت شناخته می شود؟ - ۵

 آزاد است؟  "حرام " مواد خوراکی و نوشٌدنی فروش - ۶

نمد احکام دٌن و لوانٌن شرعی امکان پذٌر است؟ - ۷

پاسخ به پرسش های باال راه همکاری سکوالرهای دمکرات و هواداران اسالم سٌاسی 

 سکوالر را هموارتر خواهد ساخت 

پایان سخن 

از زمان صفوٌه که مذهب شٌعه به دٌن رسمی کشور در آمد تا پٌروزی انمالب 

در . اصلی جامعه را تشکٌل می داده اندسٌاسی اسالمی، روحانٌت و سلطنت دو نٌروی 

 )دورانی که پادشاهان متدٌن از لدرت سٌاسی و نظامی ناپاٌداری برخوردار بودند 

به لدرت علما افزوده می شد و دخالت آنان در سٌاست افزاٌش می  (دوران لاجار 

در برابر در زمان هاٌی که پادشاه از التدار سٌاسی و نظامی باالٌی برخوردار . ٌافت

و ٌا  (نادرشاه افشار )بود و تا حدودی نسبت به مذهب موضعی بی طرفانه داشت 

، روحانٌت به (رضاشاه )مدرن سازی کشور را در تارک برنامه هاٌش لرار می داد 

با اٌنحال پادشاهان بطور کلی برای اداره کشور به مشروعٌت . حاشٌه رانده می شد

بخشی متولٌان دٌن نٌاز داشتند و بھمٌن علت ناچار بودند نظرات فمھی و دٌنی آنان را 

البته در دوره هاٌی مجتھدٌنی نٌز می . در اداره امور کشور مورد توجه لرار دهند

آٌت هللا حائری و  )زٌستند که بطور نسبی از دخالت در سٌاست دوری می گزٌدند 

. و تا حدودی دست دولت را در انجام برخی اصالحات باز می گذاشتند (بروجردی

بطور کلی می توان گفت با توجه به روٌکرد دخالت جوٌانه بسٌاری از رهبران مذهب 

شٌعه در سٌاست، رشد و توسعه مدرن کشور اٌران با کندی و مشکالت بسٌاری روبرو 

. بوده است که بوٌژه در دوران لاجار و پھلوی به بسٌاری از موارد آن اشاره رفت

روحانٌون ارشد شٌعه برای اجرای لوانٌن شرعی و حفظ نفوذ سنتی شان در لوه 

لضاٌٌه، آموزش و پرورش و التصاد کشور همواره با اصالحات مدرن دولت ها به 

مخالفت برخاسته اند و از ابزار های سنتی شان از جمله فتوا و بسٌج دٌنداران علٌه 

برخی از روحانٌون برای حفظ منافع شخصی و جاه . حکومت های ولت بھره گرفته اند

طلبانه شان در زدو بند با استبداد سلطنتی و دولت های استعمارگر نٌز تردٌدی بخود 
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بطور نمونه می توان به همکاری برخی از روحانٌون با دربار شاه و . راه نداده اند

. کشورهای آمرٌکا و انگلٌس در سرنگونی دولت ملی گرای دکتر مصدق اشاره کرد

دوره ھایی دخالت روحانیت در سیاست نتایج مثبتی بھمراه داشتھ است. فتوای   البتھ در 
میرزای شیرازی علیھ اعطای انحصار خرید و فروش تنباکو بھ یک شرکت انگلیسی کھ 

مشروطیت  رنگ و بوی استعماری داشت  و رھبری روحانیون روشن بین در دوره 
کھ تحت تاثیر منورالفکران و تجددخواھان، در پیروزی انقالب و کاھش اقتدار استبداد 
سلطنتی نقش تعیین کننده ای ایفا نمود، ازین جملھ اند. ھرچند این ھمکاری بھ ورود 

دین در دولت انجامید 

انقالب اسالمی توازن قوا را بطور کلی بھ سود روحانیت و علیھ نظام پادشاھی دگرگون 
ساخت. این رویداد در زمانی اتفاق افتاد کھ اسالم سیاسی بنیادگرا توانست با بھره گیری 

از رشد گرایش ھای دینی در دھھ پنجاه، بحران اقتصادی،  و نامیدی 
نیروھای اپوزیسیون از گشایشی در توسعھ سیاسی کشور، قدرت را بدست گیرد. 

جمھوری اسالمی برھبری آیت هللا خمینی دین، سیاست و دولت را در ھم آمیخت و بھ 
آرزوی دیرینھ برخی از روحانیون دخالت گرا در سیاست تحقق بخشید کھ فقھا را تنھا 

نیروی واجد شرایط برای فرمانروایی در دوران غیبت می سنجیدند. 

انقالب اسالمی و تشکیل حکومت دینی در دوران پسامدرن  توھم روشنفکران دھھ ھای 
چھل و پنجاه را مبنی بر بومی گرایی و  بازگشت بھ خویش درھم شکست و آرزوھای 

توده ھای مذھبی را برای برقراری "عدالت اسالمی " بھ  یآس مبدل ساخت. این 
حکومت با توسل بھ خشونت، تبعیض گسترده علیھ زنان، دگراندیشان و اقلیت ھای 

قومی و دینی، ابعاد تازه ای از سرکوب و پایمال کردن حقوق فردی و اجتماعی 
شھروندان را بھ نمایش گذاشت. بی کفایتی، فساد، گسترش تھی دستی و ناکارآمدی 
کارگزاران این نظام بھ اتالف منابع کشور و تخریب محیط زیست، رشد بیکاری و 

بحران ھای اقتصادی انجامید و جاه طلبی ھای ایدئولوژیک، کشور را در انزوای بین 
المللی فرو برد.  

بھره گیری گسترده از فن آوری ھای نوین ارتباطی و دسترسی ساده تر بھ اطالعات، 
افزایش شمار باسوادان و دانش آموختگان دانشگاھی و رشد طبقھ متوسط، جامعھ ایران 
را با تحول فرھنگی شگفت انگیزی روبرو ساختھ است. ورود اندیشھ ھای نو از جملھ 
آشنایی با موازین حقوق بشر و میثاق ھای جھانی ضد تبعیض سبب رشد گرایش ھای 

سکوالریستی بھ درجات گوناگون در بسیاری از اقشار و طبقات جامعھ و حتی در 
برخی از نھادھای دینی گردیده است. امروزه بسیاری از افراد و اقشار دریافتھ اند کھ 
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حکومت دٌنی، دخالت روحانٌت در سٌاست و اجرای لوانٌن شرعی نه تنھا به ابتداٌی 

. ترٌن نٌازهاٌشان پاسخ نداده بلکه بر مشکالت به مراتب افزوده است

 دمکراسی خواهانه و  هایسرخوردگی جامعه از حکومت فمھا و رشد گراٌش

. سکوالرٌستی، حکومت و ملت را آشکارا بطور ادواری در برابر هم لرا داده است

 برؼم تماٌل ولی مطلمه فمٌه به کاندٌدای ۷۶پٌروزی دمحم خاتمی در انتخابات دوم خرداد 

، اعتراضات سال ۷۸راست گرا، جنبش دانشجوٌی علٌه سرکوب مطبوعات در سال 

، و اعتراضات پی ۹۶ در پی تملب انتخاباتی و خٌزش دهھا شھر کوچک در سال ۸۸

 و کشاورزان نمونه هاٌی از نارضاٌتی الشار ملت از حکومت دٌنی اندر پی کارگر

 اصلی کانونوٌژگی اٌن روٌدادها نشان می دهد که باگذشت زمان ناراضاٌتی ها، . است

براساس نظر خواهی که . را نشانه گرفته است" ولی امر مسلمٌن جھان " لدرت ٌعنی 

ٌط موجود کشور اظھار ا درصد جامعه آماری از شر۷۵ انجام شده است ۹۶در سال 

 پشت کردن کشاورزان شرق 39. درصد از آن دفاع کرده اند۸.۳نارضاٌتی و تنھا 

اصفھان به منبر امام جمعه اصفھان در صحن مسجد و دشمن شمردن وی نشان می دهد 

حتی الشاری که روزی از پشتٌبانان اصلی جمھوری دٌنی  (۹۷)که در سال جاری 

 معجزه" بشمار می آمدند امروزه به اٌن نتٌجه رسٌده اند که از اٌن امامزاده نمی توان 

. انتظار داشت" ای 

هرچند روٌاروٌی با حکومت دٌنی و سرپٌچی از فرامٌن رهبران کشور گونه ای از 

سکوالرٌسم اجتماعی را در خود پنھان ساخته است اما نمی توان انگٌزه های التصادی، 

سٌاسی و محٌط زٌستی پررنگ اٌن اعتراضات را در عصر ارتباطات مجازی از نظر 

در جامعه اٌران زمانی امکان " تب و تاب سکوالرٌستی " به باور نگارنده . دور داشت

خواهد ٌافت که  به اصالحات سکوالرٌستی مادٌت بخشد که تشکلی پر لدرت متشکل 

دمکرات، بعنوان بدٌل، رهبری اٌن اعتراضات را برعھده - از اپوزٌسٌون سکوالر 

. گٌرد
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