
نیمبرا درهم  هااقتدار مالتوانیم آیا م   ؟ش
  فاضل غیبی

 

ان گذار  ازملموس ای هنوز نشانه، است حاکمیت شتاب یافته "ریزش درون"روند با آنکه  ، اماگذرندم از پی همها سال ام
ومت جهل ر شود. دیده نمو جنایت  از ح ومت مخالفانهای گوناگون آید که شاخهنظر مه بچنین از سوی دی ، ح

و فساد  ناتواندر مورد » افشاگری«، اما نه اندیافتند انجام دادهم آمدکه کاررا هایی ات خود را بیان داشته و فعالیتینظر
ومتگران اسالمها و خیانتدربارۀ جنایتو نه روشنگری حاکم رژیم  حفظ خود به  دررژیم این ای بر عزم خدشه های ح

  اورده است. هر قیمت وارد نی
ومت اسالم هشدار د مبارزه باانگاری در در برابر ساده ت که صاحب این قلم هموارهبر خوانندگان پوشیده نیس و  ادهح

ارهای مفید در راه گذار  زیرا  ؛استکوشیده  ستادر حدّ خود در این را ،دانسته از آن را در گرو شناخت درستپیوسته راه
،نظر از نقاط اشتراک با دو نصرفپوشیده نیست که  این نیز از نظر فلسفۀ  که هاویژگبرخ  ظام توتالیتر هیتلری و استالین

ومتموجب دوام  سیاس ومت اسالم گردم توتالیتر هایح   د. شودیده نمد، در ح
انه ویژگ از آغازهمان ، از سالماانقالب نیز  در واق انه ویژگ ؛برخوردار بود ایی آسای برخاستن سیل باعثای که ی

سران کشورهای بزرگ جهان را  تا های پیرو از کمونیست ،سویمدرن فرانموج شد که از کاسب بازاری تا فیلسوف پست
 "پیشتاز گروه"تا چین، از انقالب فرانسه تا روسیه و از کوبا  ،گذشته هایانقالب درداشت. موا به کرنش ساخته، جذوبم

ومت  توانسته بود  رهبرکس در چهرۀ هیچ ،اما پیش از پیروزی ؛ندک سرنگون در نهایتوجود را کمابیش متزلزل و مح
 !دیده شوددر ماه  اوچهرۀ ، تا چه رسد که بودقداست ندیده نشان از  بانقال

اه رهبری شیعشناخت جا از اینرو هم کند و ی این رخداد نامنتظره کم میبه درک چراهم پیش از انقالب اسالم  یانی
ومت درآوردن راه به زانو   دهد. گذار از آن را نشان مو این ح

دند که تودۀ هوادار انقالب از نفوذ و قدرت برخوردار بو برخاستن پیش ازحت انقالب اسالم  رهبرانباید پذیرفت که 
ان دست یابندر مدت کوتاه  شدباعث  یران بنگریم، اگر به تاریخ معاصر اد. در پی یافتن این زمینۀ مناسب به چنین اقبال هم

ه استثنای دوران رضاشاه همواره رو به رشد ن بآنا ه قدرتبلیابیم شته را رو به افول نمدر دو سدۀ گذ هامال نه تنها نفوذ
ومت سیاس نیز  سودر آن البتهته است. داش اه ح روزافزون برخوردار  تقدر از گسترش ودستکم از همان دوران رضاشاه پای
ومت همواره  حال بود، در» خالصانه و داوطلبانه«به رهبران مذهبی متبا این تفاوت که سرسپردگ اُ ،شد که دستگاه ح

  شد. مو دیده عنوان نهادی نامطلوب و زورمدار درک ه حت از سوی باالترین مقامات ب
حب توجه داشت. فرد یا گروه صا Authority »اقتدار«ین چیستان باید به مفهوم گشودن ا برایبه باور صاحب این قلم، 

گردن  پیرامونیان به ارادۀ او تاشود باعث م خود و همچنین رفتاری که در گذشته از خود نشان داده اقتدار با تکیه بر قدرت
ماندگ عنوان پاسداران مظاهر عقبه ب پهلوی، نوسازی دوران ان بهایر در گذاربایست قشر مالها م ،گاهدیداین از  .نهند

اما با برکناری ند. رفتماز صحنۀ اجتماع ایران کنار  هایسا و یا دعانوهگیرمانند جنبرای مثال  و ددنشم، حذف جامعه
با ظاهر پدید آمد و پیوستن نسل جوان به جریان  هاگ در موقعیت مالرضاشاه و به میدان آمدن جریان چپ، چرخش بزر

ریتسلط  اتجددخواهانه اما بدون برخورد ب ان داد تا ب ،زندگ فردی و اجتماع بر شیعی ر قتداراه رهبری مذهبی ام  سرکوب
ار و پنهان عمامه، رایج خالف تصوربدین معن . پنهان کند خود را بود  گستردهان در جامعه عمیق و دا چنهبسراقتدار آش

  شد. مز آن به تقویت بازهم بیشترش منجر ا رهاییدر مسیر  که هر حرکت
سیاست کشور را تثبیت کرد و جنبش ارکان بر  هاطلبان ایران بود، نظارت قانون مالپیشرفت انقالب مشروطه که خواست

راس نیم ٣٢سال  کردن نفت درمل  یم بند و به از دست رفتن دم ه در  ،»حوزه علمیه«تح شهرهای تمام نه تنها در قم بل
یم  ،منجر شد ،مهم ایران ه گرفتسایۀ سنگین خود  زیرنه تنها کل نظام آموزش کشور را که تح خط «همچنان ، بل

  جرأت نیافتش.) ١٣۴٠بروجردی (الله آیتش از مرگ پیتا شاه . نمونه آنکه، کردرا تعیین مسیاست کشور های »قرمز



های واگذار شده به دهقانان را تهدید کرده بود که در این صورت زمین بروجردیطرح اصالحات ارض را اجرا کند زیرا 
 !اعالم خواهد کرد» حرام و نجس«

ه زندردگ خود را جار نمسرسپ کسهیچطبعاً البته   که سرسپردگ دهدجلوه مبا توسل به دورویی چنان  چنان برعکس، بل
ان است.و عالقۀ شخص  ناش از احترام وی نمایانگر واکنش جمع به » سازیجوک«و  حت تمسخر در فضای هم

  است. مالها » ناپذیرتحملاقتدار «
ه ب دلبخواه »شاه زدگمذهب«شود وانمود م آنچه بنابراین خالف ر ه و شخص نبود بل طور نمادین کرنش او و دی

 ۵٧تا خرداد  بر تخت نشستن آغاز از همان او فتار سیاسر .دادم پوششبعنوان عالقۀ شخص را  هادولتمردان در برابر مال
شاه نیز مانند ناصرالدین اوگذارد که نم یجار رفت از دیدگاه امروز ش ب» ضامن آهو«به زیارت » شهبانوی چادری«که با 

ه ی یبه صورت فرمانرواهرچند هر دو نقش خود را ». راندفرمان م«ی که رهبری مذهبی تعیین کرده بود، ادر نهایت در باری
 کردند. خوبی بازی مبه را توجیه کند  هامال »خواهعدالت«بایست مستبد که م

ان جامعه ب ه کل نخب   آنان و کردندم ایفا نیز »روشنفکران«ویژه ه البته این نقش دوگانه را نه تنها بدنۀ حاکمیت سیاس بل
در فضاهای نوین دوباره  زپس از پروا» کبوتری جلد«که مانند  درست بدین سبب از ایفای نقش روشنگری خود بازماندند

ر چهرۀ گشتند. ازماسالم خود ب به آشیان زدگ مزمن بود که زیر ظاهر مدرن جامعۀ ایران اسالمبه بدین ترتیب روی دی
آن به چهرۀ واقع  در چشم برهم زدن رویۀ زیرین و پنهان جامعه را به صحنه، آنانار بود و با ورود برقر هاسلطۀ اقتدار مال

 بدل ساخت.
راس ه چرخش ب ان سیاس اواخر دوران شاه کهبحر در کوران چپ " تازیپیشای که به داد، تودهمنوید نیز را سوی دم

ومتکه  گسترده شدسریع ان دها ریخت، چنبه خیابان "اسالم  چهار ماه به ریزش طول فقطرا در   به ظاهر مقتدرح
اقتداری بود؛ در دوران گذشته رهبری مذهبی برتر در درجۀ نخست، پیامد اقتدار بدین معن پیروزی انقالب اسالم  ؛واداشت

،  که راس همۀ قدرت  برای حفظ بقای خودمالها از بیم آن، باخت و برای همیشه رنگ مدر صورت تحول به سوی دم
   . ندرا به میدان آوردهیوالیی خود 

 محابابیدر چند دهۀ گذشته که  رژیم را دریافت "مشروعیتبنیادهای "توان م هاد اقتدار مالتنها با توجه به ابعابر این مبنا 
یم اقتدار خود نیز هست ‐کند و در راه گسترش اسالم م "کشورداری" در گونه جرم و جنایت از هیچ ‐ که در واق تح

   ندارد.  ییمنطقه و جهان ابا
شت آن پژوهید و های فراوان، باید اسالم را در سرفراز و نشیب ورایدر دو سدۀ گذشته در  هااقتدار مال شناخت رایبحال 
اسیر خوار و هولناک خود چالۀ اعتقادات سیاهانان را از کودک در ه مسلمبل ،است ترین دیننه تنها خودکامه داد که نشان

ّ هاللّ «فرد را در سایۀ و  سازدم ی و از سوی ریاکارسویی به  ناگزیر ازوی که  کندان تحقیر مدچن» منتقمو قهار  ،ارم
ر به شفاعت مال  د. یابنیاز م هادی

بیرون راندن سو برای : از یاندرکشیدههمتا در دنیا ببه دو دلیل خودکام دستگاه شیع را به نحوی بی هشیع هایمال
ر رقبای فرقه یم سلطۀ خود بر ایران که همۀ دی ر، برای تح  در پیامد ای خود (مانند صوفیان و اخباریون) و از سوی دی

ست    .رفت تا ریشۀ اسالم را از ایران برکنداز روسیه و پیدایش جنبش بابی م ش
 ناپذیرپایان هایعزاداریی را بر دو پایه استوار ساختند:  بر امت ، اقتداری خویشبرای حفظ بقابنا به اعتراف خود  هامال

ری افسانۀ » حسین در کربال« برای ن نبود هامال سو عزاداری حسین بدونزیرا از ی. »امام دوازدهم ظهور«و دی و  مم
ر شیعیان باید از سوی د در رکاب ی نخواهد پایید که انجام دهند، دیر خواهندم هارا مال هر آنچه اگر داشتند،باور می

   دست خواهند یافت.  به آقایی بر جهانیانامروزی از خفت  »امام غائب«
رد مخالفان برخوردارند، اما هنوز هم  ابزارگونه مه طبعاً از ه تخت حاکمیت سیاس های نشسته برامروزه مال سرکوب و پی
ری  اکثریت که دهدآمار نشان مهرچند اینکه است و شاهد آن » اقتدار«آنان همان گاه تکیهباالترین  ایرانیان از شیعی

خود انسان  وقترین حقاز کوچ که اندازه عزت نفس ندارند ه آنهستند که ب هاان مرعوب مالدچنکماکان اند، اما بریده
  کنند! پاسداری اکمانند آزادی خوراک و پوش



توان چیستان درماندگ ایران در دو سدۀ گذشته و سپس رویداد م آن کمه کلیدی است که ب مفهوم» اقتدار« ین ترتیببد
ومت اسالم را گشود. انقالب اسالم و از آن مهم ستن اقتدار البته نه آنکه در ایران کوشش برای درهمتر راز بقای ح ش

اقتدار ارباب  ای برای رهایی ازهای فداکارانهمشابه چنین کوشش یس، شاید در هیچ کشوربرعکنشده باشد، انجام  هامال
های حوزه«همۀ نهادهای کشور به استثنای پیش از انقالب اسالم  ان نشان دادتوکه م تا به حدی ؛صورت نگرفته باشددین 

  بودند:نین کوشش چدرگیر » علمیه
ن نمکه جبود با سرسپردگان به دستگاه مذهبی  همبارزعرصۀ  ،ادارات دولت سراسر) ١    دانستند،ز فساد و کارش
  .گرفتصورت مها ای گسترده و روزمره با خرافات و بدآموزیمبارزهدر آن که  ،کل نظام آموزش )٢
  .درگیر بودند جدال جانسوز با عملۀ مذهبها در ها و هدایتکسرویامثال در آن جبهۀ روشنفکری که ) ٣

وم ها ایرانمبارزۀ میلیوناما  ست بود، زیرا در برابر  با خرافات اسالم و اقتدار آخوندی مح غ و منسجم تبلی فشاربه ش
یرانه به پیش رود، خاصه آنکه، جبهۀ مبارزه با نم دوستانایرانی شیعیان مبارزات پراکندۀ رهبر قدرت مادی توانست پی

ومتپشتیبان اقتدار آخوندی از  در  بود وهرچند که چنانچه نمونۀ ترکیه نشان داد، این نیز کاف نم برخوردار نبود. ح
ان مانند  »بابیان«بطور مثال شد که م فراهمصورت در ران شیعه، راندن حاکمیت رهببرای عقب مورد ایران تنها ام

اه بیرون از حیطۀ قدرت به در اروپا،  »لوتریان«  کردند. دست پیدا ممالها پای
ستِتصور اشتباه نزد روشنفکران ایران فراتر از این، دو  که  بود و هستبر آن آنکه تصور  ی :اقتدار مالیان بود مان ش

ای پدیده دینکه  حال شود، درتنگ م نفوذ مالیان دامنۀ اناندیشاست و با گسترش شمار روشن ای فردیدین پدیده
انات خود همواره نسل جدید امت را بازتولاجتماع است و رهبران مذهبی م   ید کنند. توانند با استفاده از ام

ر آنکه تابند به را برنم دینو چون اعتقادات  است اعتقادات دگرگون در »دینرفرم «هدف که د روتصور مچنین  دی
ستن اقتدار  درهمدینرفرم  که هدف اصل حال درنگرند.  به دیدۀ تحقیر مدینهای رفرم جنبش و رهایی  دینارباب ش

انۀ رفرم که است. چناناندیشه از سرسپردگ  (که  تر پرداختکه مارتین لوبود نه در اعتقادات نوین   لوتر نیزدیناهمیت ی
ه در تر بودنکاتولی نیز ارتجاع هایآموزهستیزی از ستیزی و زنبرخ مانند یهودی اربابان کلیسا اقتدار  مقابله باد)، بل

  ود. ب
ستن اقتدار اربااروپاییان با درهمبدین ترتیب  به استقالل  نخست به سرافرازی جمع و سپستوانستند گام به گام  بان کلیساش

بش رفرم نه تنها جن، کامال مخالف مسیریاما در ایران در رفت از قرون وسط را بیابند. و راه بروناندیشه نزدی شوند 
ل  بابی به شدیدترین دین ه ش  به کم آن هامالد که در نیم سده دوران قاجار اهرم بو» کشیباب«سرکوب شد، بل

انتظار «پایان یافتنبا ایران خواستند از بابیان که م ،وامت را وادارند ندسازاقتدار خود را هرچه استوارتر بنیان توانستند 
  . ، پرهیز کنندنوین گام نهد به دوران ،»رظهو

ر اقلیتیاز بابیان و سپس بها هامال ستاننفرت و دشمن جان ، زیرا هرچند اشتد دینهای یان سرشت کامال متفاوت از دی
ری ماننکند، دار ممذهب مسلط را خدشه» حقانیت انحصاری« وجود دگراندیشان اصوال  هاد آنان اقتدار مالهیچ گروه دی

به نبرد  هایان که از درون امت شیعه برخاسته بودند برای مالیتهاجم تبلیغ بابیان و سپس بهابه حدّی که  ؛را هدف نگرفت
   .ل شدمرگ و زندگ بد

یریم بست در نظر ا یابیم کافدست یان با رهبری مذهبی یاز نبرد روشنگرانۀ بابیان و سپس بهاتر روشنتصوری به برای آنکه 
ام اسالم را ب نانآکه  بازیافت سرافرازی انسان یان یبهابرای کردند و » نس و فس« هاعنوان اهرم اعمال قدرت ماله اح

فت نیست که . رفتبه شمار مواالترین هدف  هابسردر تضاد با اقتدار عمامه دوران اوج اقتدار در از این نظر جای ش
  : به ایرانیان ندا داد نامید و» جهال«را » علما«یان، یپیشوای بها ندها،وحشیانۀ آخو

و اى مردم،... از ظلمت حز   )١۴١ص ‐۴جلد  ‐مائده آسمان (ب شيعه  خود را خارج نماييد" "ب
ر مالیالبته روشن است که مبارزۀ بها ه بساط جدید پهن کردن براینه  هایان با اقتدار سرکوب ن برابری کشیدبر عطوف بهم، بل
   در همان آغاز کار نوشت:ش دست دوست داد و خوی با پیروانالله ءرو بهاو برادری انسان بود. از این



ر خویشتن را قامت خم نکنید و سر فرود نیاورید. زیرا هرگز کس را نم چون به نزدم آمدید« رسد که در برابر کس دی
، ص(» خوار دارد.   )٨٣علیمراد داودی، انسان در آیین بهائ
جلب کنند و » خروج از حزب شیعه«های بسیار امت شیعه را به و قربان هایان نتوانستند با وجود فداکارییبهادر هر حال 

به بیشتر از آن نکبت معنوی بایست پس از انقالب اسالم درماندگ مادی و د مدیدنمردم که تصویر خمین را در ماه م
سقوط به دامان فرسا است، دشوار و توان ز اقتدار مذهبیرهایی ا به همان میزان کهزیرا  ؛ندتجربه کنرا تری مراتب گسترده

 فکری آسان است.  سرسپردگ
ر مراکز تمدنبر دهدهمتایی است که نشان متاریخ ایران پس از یورش اعراب نمونۀ جهان بی کهن مانند  هایخالف دی

های به آیین ده قرن در برابر سلطۀ حاکمان عرب و ترک، یابه درازدر اکثریت خود، ه (سوریه امروز) ایرانیان مصر و لوانت
بدین معن فشار از بیرون به در اواخر دوران صفوی به اقتدار متولیان اسالم تن دادند. در نهایت وفادار ماندند، تا آنکه  خود

فراگیر متولیان  مدام وفشار  زیریان نتوانستند یاگر بهابنابراین و  ،ای دامن زندجامعهتواند به دگردیس منف مرور زمان م
فت ن بیرون های خود را تحققیاسالم نوآور   . داردبخشند، جای ش

، ناگفته نماند که مفهوم  ری، از جنبۀ مثبت نیز برخوردار است و آن زمان است » اقتدار«وانگه مانند هر مفهوم فلسف دی
ه بر برتری معنوی و توانایی» اقتدار«که  با توجه به ضرورت اقتدار . هانا آرنت استوار باشدهای فکری نه در پیامد زور، بل

برای نوباوگان است و مهرورزی  استوار برگوید که پدر و مادر و آموزگاران در پرورش و آموزش کودکان از اقتداری سخن م
ده کراین نکته تأکید بر نیز آدورنو . آیندبه دنیای بزرگ درکنند و رشد سالمت فکری آن به  درکند که محیط را فراهم م
   سازد. افراد را به طعمۀ ادیان خودکامه و نهادهای سیاس توتالیتر بدل م» فرهنگ اقتدار«نین است که کمبود چ

توان با آن مکلیدی برای بررس ساختارها و روندهای اجتماع است و (آتوریته) مفهوم  »اقتدار«، مفهوم یرو هره ب
ومت جهل و  ومت اسالم بررس کرد.  به بهترین وجه را جنونناکام ما ایرانیان در راه گذار از ح بنا به آن، گذار از ح

ستن اقتدار اهریمن مالبه درهم، وابسته باشد» فعالیت سیاس«های مخالف و تقویت گروه» اتحاد« بیش از آنکه به  هاش
ان و پشتیبان از گامخود  تواند با رفتار و گفتارو هر ایران مدارد نیاز  ، در فضای هم در این راه های کوچ نافرمان

وشد.    ب
نوسازی گام و پیشرفت  در مسیرآن ملت ایران  پرتونی و شادی که در  »اقتدار فرهنگ«تا پیدایش اما ناگفته پیداست که 

ذارد راه  است...در پیش دراز  ب
   

 


