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استبداد و استبدادپذیر و فرهنگ استبدادی 

نخســتین ســؤالــی کــه در ابــتدای ایــن بــحث مــطرح مــیشــود ایــن اســت کــه فــرهــنگ 

ســـیاســـی، ســـاخـــت ســـیاســـی را بـــه وجـــود مـــیآورد و یـــا ایـــنکه ســـاخـــت ســـیاســـی 

فــرهــنگی ســیاســی را بــه وجــود مــی آورد بــه عــبارت روشــن تــر ایــن فــرهــنگ جــامــعه 
اسـت کـه مسـتبد را مـیسـازد و یـا ایـن مسـتبد اسـت کـه فـرهـنگ اسـتبداد را شـکل 

میدهد.

مرغ و تخم مرغ

ایــن ســؤال درســت هــمان ســؤال مــرغ و تخــم مــرغ مــعروف اســت. کــه اول مــرغ بــود 

یـــا تخـــم مـــرغ. و ایـــن هـــمان جـــنگ تـــاریـــخی ایـــده آلـــیسم فـــلسفی و مـــاتـــریـــالـــیسم 
فــلسفی اســت. عــین یــا ذهــن ابــژه یــا ســوژه کــدام. کــدام اول و کــدام آخــر اســت. 

کدام یک خالق دیگری است.
اگر بپذیریم که: ۱-  انسان گوهری فراتاریخی ندارد.

۲- گـوهـر انـسان مجـموعـة مـناسـبات اجـتماعـی و تـاریـخی اسـت کـه در آن هـا 
شکل گرفته است

بـه ایـن نـتیجه مـی رسـیم کـه مـناسـبات اجـتماعـی بـه طـور تـاریـخی تـعیین کـننده 

فـهم انـسان هسـتند پـس در اولـین گـام مـی گـویـیم کـه ایـن سـاخـت قـدرت اسـت کـه 
فـرهـنگ سـیاسـی را بـه وجـود مـی آورد. و بـه شـکل دیـالـکتیکی فـرهـنگ سـیاسـی هـم 

ســاخــت قــدرت را تــقویــت مــی کــند. پــس مــا فــرهــنگ اســتبدادپــذیــر نــداریــم. ســاخــت 

قــدرت اســتبدادی، بــرای تــوجــیه خــود بــرای پــذیــرش خــود بــرای جــاودانــه کــردن خــود 

روبــنای مــناســب خــود را بــا ابــزارهــای خــود کــه عــمدتــاً تــاریــخی انــد بــه وجــود مــی 



آورد.
بـرای بـررسـی سـاخـت قـدرت بـه شـکل اسـتبدادی در ایـران بـایـد بـه زیـرسـاخـت 

های تاریخی جامعه رفت و دید چرا ساخت قدرت استبدادی بوده است.
بـه طـور کـلی در جـوامـع «آب ـ پـایـه» جـوامـعی کـه آب و سیسـتم آبـیاری نـقش 
کـلیدی در زنـدگـی مـردم داشـت. و احـیاء مـرمـت و سـرپـا نـگه داشـنت ایـن سیسـتم 
نــیازمــند یــک قــدرت بــزرگ بــود. ســاخــت قــدرت شــکل اســتبدادی بــه خــود مــی گــیرد. 
دســـــپوتـــــیسم شـــــرقـــــی یـــــا اســـــتبداد شـــــرقـــــی ریـــــشه در هـــــمین «آب ـ پـــــایـــــه» بـــــودن 

جوامعی نظیر ما دارد.
پـس دسـت هـای آشـکار و پـنهان نـظام حـاکـم بـر آبـیاری، نـهادهـای وابسـته بـه 

آن بـــه کـــار مـــی افـــتد تـــا تـــوجـــیه کـــند ایـــن سیســـتم را. مـــذهـــب نـــقش مـــهمی در ایـــن 
فرآیند داشته و دارد.

فــره ایــزدی حــاصــل تــوجــیه تــئوریــک هــمین ســاخــت قــدرت اســت. پــس در طــول 
تــــاریــــخ مــــا در کــــنار قــــدرت، مــــذهــــب را داریــــم. بــــرای تــــوجــــیه کــــردن و مشــــروعــــیت 

فراطبیعی دادن به آن.

فرهنگ آمریت و تبعیت

اگـر بـپذیـریـم کـه فـرهـنگ سـیاسـی هـمان نـظام سـیاسـی اسـت کـه در احـساسـات و 

ادراکـــــات مـــــردم درونـــــی شـــــده اســـــت. پـــــس ایـــــن نـــــیرویـــــی کـــــه ســـــایـــــه آن نـــــیروهـــــای 
فــراطــبیعی اســت و فــره ایــزدی دارد، صــاحــب جــان و مــال مــردم اســت. اوامــر مــی 

کــند و وظــیفه مــردم آن اســت کــه تــبعیت کــنند و ایــن رابــطه آمــریــت و تــبعیت رابــطه 
دوجـانـبه دارنـد. یـکی، دیـگری را تـقویـت مـیکـند. و آن تـقویـت شـده بـرعـکس دیـگر 

را تقویت می کند.
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پس استبداد در پروسه خودش فرهنگ استبدادی را به وجود می آورد.

فرهنگ استبدادی

فرهنگ استبدادی دو وجه دارد: 

۱-فرهنگ حاکمان یا مستبدین یا حکومتگران 
۲-فرهنگ محکومان یا استبدادپذیران یا مردم.

رفته رفته در گروه حاکمان اصولی نهادینه می شود: 
۱-او از سوی نیروهای فراطبیعی مأمور سرپرستی مردم شده است. 

۲-نیرویی از سوی باال او را نگاهداری می کند. 
۳-چــون او ســایــه و نــمایــنده فــراطــبیعی اســت پــس رابــطه اش بــا مــردم رابــطه 

ای یک طرفه و آمرانه. 
۴-آنــچه کــه در حــیطه اوســت از آن اوســت و او مــجاز اســت بــه هــر شــکلی در 

آن دخل و تصرف کند.
نـــگاه کـــنیم بـــه نـــامـــه هـــای صـــدر اعـــظم هـــا و والـــیان بـــه شـــاه، «جـــهان مـــطاع 
(یــعنی جــهان مــطیع کــسی بــاشــد) ارواحــنالــهفــدای  (تــمامــی ارواح و جــان هــای 

مردم فدای شاه باشد» خاکپای همایونی و از این دست.
در طــول ســده هــا و هــزاره هــا ایــن فــرهــنگ جــا مــیافــتد و نــهادیــنه مــی شــود و 
در گـــروه حـــکومـــتگران ایـــن اصـــول اولـــیه بـــه اصـــول مـــقدســـی تـــبدیـــل مـــی شـــود کـــه 

جاودانی می نمایند.

فرهنگ استبدادپذیر

از آن ســـــو فـــــرهـــــنگ اســـــتبدادپـــــذیـــــر شـــــکل مـــــی گـــــیرد. ایـــــن فـــــرهـــــنگ از خـــــانـــــواده، 



مدرسه، مذهب شروع می شود و به جامعه می رسد.
در خــانــه بــه کــودک آمــوزش داده مــی شــود هــرچــه هســت حــتی جــان او از آن 
پــدر اســت پــس مــجاز اســت کــه هــر کــاری بــا او بــکند. مــذهــب بــه او آمــوزش مــی 
دهـد کـه جـهان مُــلک طـلق خـداسـت. پـس هـرکـاری کـه در آن بـکند عـین عـدل اسـت 
و در جـــامـــعه یـــاد مـــی دهـــند کـــه شـــاه ســـایـــه خـــداســـت و جـــان و مـــال و هـــرچـــه در 
کــشور اســت از اوســت و او مــجاز اســت بــههــر شــکلی کــه خــواســت در آن دخــل و 

تصرف کند و حق چون و چرا در آن نیست.
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دیباچه نخست
 ۱-کــتاب غــربــزدگــی بــه قــلم جــالل آل احــمد در مهــر ۱۳۴۱ چــاپ تهــران قــیمت ۳۵ 
ریــال ایــن کــتاب حــاوی ده مــقالــه اســت کــه در واقــع گــزارش جــالل آل احــمد اســت 

به «شورای فرهنگ ایران» که در آذر و دی ۱۳۴۰ برگزار شد
در ایـن ده مـقالـه جـالل بـه نـقد اقـتصاد و فـرهـنگ حـاکـم بـر ایـران مـی پـردازد و 
ضـمن بـررسـی غـربـزدگـی بـه عـنوان یـک بـیماری اجـتماعـی راه کـارهـایـی را نـشان 

می دهد. 
مـا نـقد نـداشـته ایـم و از نـداشـنت آن خـسارت هـای بـسیار دیـدهایـم. و هـنگامـی 

در صـدد نـقد یـک تـفکر یـا یـک جـریـان سـیاسـی بـرآمـده ایـم کـه از قـبل آن جـریـان و 
آن تـفکر در ورطـهای هـولـناک گـرفـتار آمـده ایـم و در آن ورطـه بـه صـرافـت افـتادیـم 
کـه چـرا ایـنجایـیم و مسـبب و مسـببین آن چـه کـسانـی هسـتند. نـوعـی نـوشـدار بـعد 

از مـــرگ سهـــراب. و مـــگر جـــز ایـــن اســـت کـــه مـــا فـــرزنـــدان آن پـــدران و آن پســـرهـــا 
هستیم.

کــه سهــراب را پــدر کشــت و نــوشــدار در دســت کــیکاوس بــمانــد تــا سهــراب در 
آغوش پدر جان داد. و وقتی نوشدارو رسید که سهراب دیگر در میان نبود.

اما باید دید چرا ما نقد نداشته ایم و امروزه روز هم نداریم. 
۱-از مشــروطــه شــروع کــنیم کــه در واقــع رنــسانــس فــکری مــاســت و مــا هــرچــه 
داریـم مـاتـرک آن روزگـار اسـت. از مشـروطـه کـه مـا جـرأت کـردیـم بـه چـون و چـرای 

اوضــاع خــود بــپردازم. مــا از هــمان ابــتدا بــا دو نــهاد تــاریــخی و قــدرتــمند روبــه رو 

شدیم. نهاد سلطنت و نهاد سنت.
نــهاد ســلطنت از هــمان ابــتدا تــا انــتها یــا فــره ایــزدی را بــر بــاالی ســر داشــت 
(از مــادهــا تــا ســاســانــیان) یــا ســایــه اهلل را (از ســاســانــیان بــه بــعد)) و در هــر دو 



دوره شــــاهــــان ایــــرانــــی خــــود را ســــایــــه خــــدا مــــیدانســــتند. ظــــل اهلل ،اهــــورمــــزدا یــــا 
اهللاش فرقی نمی کند.

و دل شــیر مــیخــواســت کــه کــسی خــود را بــا ســایــه خــدا و یــا آنــکه فــره ایــزدی 
نگاه دار اوست درگیر کند و چند و چون کارهایش را وارسی کند.

نــهاد دوم ســنت بــود. کــه اگــر ســلطنت ســایــه خــدا بــر روی زمــین بــود ســنت بــه 
رهبری روحانیت آیت و نشانههای مستقیم و روشن ایزد بر روی زمین بود.

ایـــن دو نـــهاد از هـــمان ابـــتدا اجـــازه نـــدادنـــد تـــفکر انـــتقادی در جـــامـــعه شـــکل 
بـگیرد. و نـقاد اجـتماع بـه هـر طـرف کـه نـظر مـی کـرد بـا چـماق سـرکـوب حـکومـت یـا 

چماق تکفیر سنت مواجه بود.
پـس در پسـله حـرف زدیـم زیـر سـبیل درکـردیـم و از کـنار حـوادث گـذشـتیم. ایـن 

نخستین علت بود. 

۲-عــلت دوم را بــایــد در مــطلق نــگری مــا جســتوجــو کــرد. ایــن مــطلق نــگری یــک 
ســــــویــــــه نــــــبود دوســــــویــــــه بــــــود، هــــــم در حــــــکومــــــت و هــــــم در جــــــنبش روشــــــنفکری کــــــه 
اپـوزیـسیون حـکومـت بـود. از نـظر حـکومـت، مـنتقد مـخالـف بـود. مـخالـفی کـه چـشم 

دیــدن حــکومــت را کــه نــمایــنده تــام و تــمام وطــن و مــذهــب بــود را نــداشــت. و چــون 
مــــخالــــف بــــود دشــــمن هــــم بــــود. پــــس حــــرف او مــــناط اعــــتبار نــــبوداز نــــظر حــــکومــــت 

منتقد شر مطلق بود و کارش چه خوب و چه بد، بد بود.
در ایـن سـو اپـوزیـسیون بـود. کـه شـعارش ایـن بـود کـه هـر کـه بـا حـکومـت نیسـت 
پـس بـا اوسـت. و بـّری از هـرگـونـه نـقد و بـررسـی و حـکومـت هـم کـه شـر مـطلق بـود 

و کرده ها و ناکرده هایش هم از جنس شر بود.
اپــــوزیــــسیون مــــی پــــنداشــــت کــــه هــــر ســــنگی کــــه بــــه دیــــوار شــــیشه ای حــــکومــــت 

بـخورد از سـوی هـر کـس بـا هـر هـدف و انـگیزه ای انـقالبـی اسـت و صـالح جـبهة 
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انقالب در آن نیست که در درون خود به چون و چرا بپردازد.
و خسـران عـظیم از هـمین نـگرش بـرخـاسـت. خـوب حـکومـت را نـدیـد و بـدش را 
دیـد و بـی انـصاف بـود. و در جـبهة خـودی نـیز از هـرگـونـه نـقد و بـررسـی تـن زد تـا 

روز واقعه فرا رسید.
۳- در فـاصـله سـالـهای ۵۷-۴۰ یـعنی اوج دیـکتاتـوری شـاه، نـزدیـک بـه هـفده 
ســـال، فـــرصـــتی بـــود کـــه از کـــف رفـــت و مـــا نـــتوانســـتیم در یـــک نـــقد جـــدی 
حـکومـت و خـودمـان را در کـلیت اش بـررسـی کـنیم در یـک بـررسـی روشـن 

و صـــــریـــــح نـــــشان دهـــــیم کـــــجا حـــــق بـــــا مـــــاســـــت و کـــــجا حـــــق بـــــا حـــــکومـــــت 
اســــت.کــــجا مــــواضــــع حــــکومــــت مــــترقــــی اســــت و کــــجا مــــواضــــع مــــا راســــت 

ارتجاعی.
۴- جـــــالل آل احـــــمد و دکـــــتر عـــــلی شـــــریـــــعتی بـــــه عـــــنوان دو انـــــدیـــــشه ســـــاز و 
تـــئوریپـــرداز انـــقالب در ایـــن ســـال هـــا تـــوانســـتد بـــا آراء و نـــظریـــات خـــود 
تـــــأثـــــیری جـــــدی بـــــر روح و روان بـــــخش تـــــحصیل کـــــرده جـــــامـــــعه بـــــگذارنـــــد. 
جــنبش انــقالبــی چــه بــه لــحاظ نــداشــنت انــدیــشه انــتقادی و چــه بــه خــاطــر 

مـــحضورات جـــبهة خـــودی و غـــیرخـــودی از بـــررســـی انـــدیـــشه هـــای ایـــن دو 

نظریه پرداز غافل ماند.
۵-  و امــا نــکته آخــر ایــنکه جــالل در ســال ۴۹ مــرد. امــا جــدال بــین مــدرنــیسم 
و سـنت کـه جـالل یـکی از نـظریـه پـردازان ایـن عـرصـه بـود و در ایـن جـدال 
جـانـب سـنت را گـرفـته بـود هـم چـنان بـاقـی اسـت پـس بـررسـی نـظریـات او 

کـــه بـــخشی از جـــدال ســـنت و مـــدرنـــیسم اســـت جـــای بـــررســـی و ضـــرورت 
بررسی دارد.
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بـــرای بـــررســـی مـــقوالتـــی مـــثل غـــربـــزدگـــی و خـــدمـــت و خـــیانـــت روشـــنفکران مـــا نـــیاز 
داریـم پـیشاپـیش بـدانـیم، روشـنفکر چیسـت و روشـنفکرکیسـت. و کـار یـدی و کـار 
فــکری یــعنی چــه .غــرب چیســت و غــربــزدگــی یــعنی چــه. و در آخــر بــرســیم بــه ایــن 
مــــسألــــه کــــه روشــــنفکر چــــه بــــایــــد مــــی کــــرد و اگــــر نــــکرد چــــرا. و آیــــا ایــــن کــــم کــــاری 

خیانت بوده است یا نه.
انــسان مــوجــودی اســت بــالــضروره اجــتماعــی،، هــرچــند بــعضی بــر ایــن بــاورنــد 

کــه انــسان مــوجــودی اســت بــالــطبیعه اجــتماعــی. امــا از هــمان زمــانــی کــه ازدرخــت 
هـا پـایـین آمـد و یـا بـهقـول اسـاطـیر مـذهـبی هـبوط صـورت گـرفـت و از بهشـت رانـده 

شــد. فــهمید کــه بــه تــنهایــی قــادر نیســت بــر مــشکالت خــود غــلبه کــند پــس نخســتین 
تجــــمع انــــسانــــی بــــه وجــــود آمــــد (کــــالن هــــای اولــــیه) تجــــمعی کــــه بــــر کــــار آگــــاهــــانــــه 
انــسان اســتوار بــود. نخســتین تــمایــز جــامــعة انــسانــی بــا جــامــعة حــیوانــی کــه بــر 

غرایز استوار بود.
پـس بـرای گـذران زنـدگـی انـسان نخسـتین ابـزار را سـاخـت. ابـزارهـایـی ذمـخت 

و اولـیه از چـوب بـا سـنگ، امـا هـمین افـزارهـا بـه انـسان امـکان داد تـا از طـبیعت 
بهـرة بیشـتر بـگیرد.در ایـن کـالن هـا یـا جـامـعه هـای آغـازیـن کـار خـصلتی گـروهـی 
و اجــتماعــی داشــت. و هــمه بــه جــز کــودکــان و بــیماران و ســالــخوردگــان کــار مــی 

کردند.
امــا انــسان افــزارســاز بــالــضروره افــزار خــود را تــکامــل داد. چــرا کــه بــه تجــربــه 
فــهمید کــه ابــزارهــایــش کــارآیــی الزم را چــه بــرای شــکار و چــه بــرای مــیوه چــینی و 
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چه برای شکافنت زمین ندارد.
بــا تــکامــل ابــزار تــولــید نخســتین تــقسیم کــار در جــامــعه آغــازیــن صــورت گــرفــت 
مــبنای ایــن تــقسیم بــندی جــنس بــود و ســن بــه هــمین خــاطــر مــا بــه آن تــقسیم کــار 

طبیعی می گوییم.
سـازمـان جـامـعه بـا رشـد نـیروهـای تـولـیدی رشـد کـرد کـالن بـه طـایـفه تـبدیـل شـد 
مــــناســــبات اجــــتماعــــی در ایــــن اجــــتماعــــات مــــبتنی بــــود بــــر کــــار مشــــترک بــــر پــــایــــه 

اســــتعداد افــــراد و بهــــره گــــیری مشــــترک. ایــــن جــــوامــــع را عــــده ای بــــه نــــام جــــوامــــع 

ســـوســـیالیســـتی آغـــازیـــن نـــام نـــهاده انـــد. بـــه خـــاطـــر آنـــکه مـــالـــکیت شـــخصی وجـــود 

نــدارد. اخــتالف طــبقاتــی وجــود نــدارد. هــرکــس بــه انــدازه تــوانــش در کــار گــروهــی 
شرکت می کند و به اندازه نیازش از فرآورده ها برداشت می کند.

در زمـان هـای بـعد نـیروهـای تـولـیدی رشـد بیشـتری کـردنـد (ابـزار و آدم هـا) و 
دومـین تـقسیم بـندی اجـتماعـی بـه وجـود آمـد. قـبایـل بـه قـبایـل کـشاورز و دامـپرور 
تقسیم شدند. این نوع تقسیم بندی را تقسیم بندی تخصصی کار نام نهادند.

در مـــرحـــله بـــعدی تـــکامـــل نـــیروهـــای تـــولـــیدی کـــار صـــنعتی از کـــار کـــشاورزی و 
دامـــپروری جـــدا مـــی شـــود (ســـومـــین تـــقسیم اجـــتماعـــی کـــار) و پـــابـــهپـــای آن پـــیشه 

وران حرفه ای به وجود می آمدند.
تــــــقسیم قــــــبایــــــل بــــــه دامــــــپرور و کــــــشاورز، مــــــبادلــــــه دادوســــــتد را وارد زنــــــدگــــــی 

اجـــــتماعـــــی انـــــسان مـــــی کـــــند. قـــــبایـــــل تـــــولـــــیدات و فـــــرآورده هـــــایـــــی مـــــازاد بـــــر نـــــیاز 

داشــتند. از ســویــی دیــگر نــیازهــایــی داشــتند کــه خــود قــادر بــه تــأمــین آن نــبودنــد. 

بــلکه قــبایــل دیــگر قــادر بــه تــأمــین آن بــودنــد تــمامــی ایــن فــعل و انــفعاالت (تــقسیم 
اجــــتماعــــی کــــار، تــــخصصی شــــدن کــــار) کــــه بــــه مــــعنای تــــکامــــل بیشــــتر نــــیروهــــای 

تـــولـــیدی بـــود بـــاعـــث افـــزایـــش بـــازدهـــی کـــار شـــد. افـــزایـــش بـــازدهـــی در ادامـــه خـــود 
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باعث انباشت فرآورده ها شد.
مـحصول اضـافـی بـاعـث شـد کـه قـبایـل و طـوایـف در مـیان خـود تـقسیماتـی بـه 

وجود آوردند. خانواده حاصل این مرحله از رشد جوامع انسانی است.
بـا پـیدایـش خـانـواده، مـالـکیت از مـالـکیت مشـترک قـبیله بـه مـالـکیت خـانـواده بـر 
وســـایـــل تـــولـــید کـــه عـــمدتـــاً زمـــین بـــودنـــد تـــبدیـــل شـــد. و ایـــن یـــعنی شـــروع مـــالـــکیت 

خصوصی در زندگی بشر.

انـسان کـالن و طـایـفه و قـبیله کـه یـک انـسان گـله ای بـود در خـانـواده کـه هـویـت 

مســتقل اقــتصادی پــیدا کــرده بــود، هــویــت مــعین اقــتصادی یــافــت . و «مــن» کــلی 

به «من» خصوصی تبدیل شد.
چهار اتفاق مهم در زندگی بشر تکامل نیروهای تولیدی
          افزایش بازدهی کار

          پیدایش محصوالت اضافی
         شکل گیری مالکیت خصوصی

بــاعــث شــد کــه انــسان اضــافــه بــر نــیاز خــود مــحصوالتــی تــولــید کــند کــه دیــگران 

هم از آن استفاده کنند.
در ایــــــــن دوران انــــــــسان جــــــــز غــــــــلبه بــــــــر طــــــــبیعت بــــــــرای گــــــــذران زنــــــــدگــــــــی خــــــــود 
درگـــیرودار جـــنگ بـــا هـــمسایـــگان خـــود نـــیز بـــود و در ایـــن جـــنگ هـــا یـــا شـــکت مـــی 
خــورد و یــا پــیروز مــی شــد. امــا از آن جــایــی کــه تــنها مــی تــوانســت شــکم خــود را 
ســـیر کـــند اســـیران را یـــا مـــی کشـــت و یـــا رهـــا مـــی کـــرد. امـــا بـــه تـــکامـــل نـــیروهـــای 
تــــولــــید بــــه او ایــــن اجــــازه را داد کــــه از اضــــافــــی مــــحصول خــــود بــــرای ســــیر کــــردن 
شــکم اســیران اســتفاده کــند و اســیران را بــه جــای رهــا کــردن یــا کشــنت در تــولــید 
اسـتفاده کـند. بـرده داری بـدیـن گـونـه در زنـدگـی بشـر آغـاز شـد بـرده هـا در ابـتدا 
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مــتعلق بــه طــایــفه یــا قــبیله بــودنــد. امــا بــا بــه وجــود آمــدن خــانــواده، بــه خــانــواده هــا 
تــــعلق پــــیدا کــــردنــــد. و پــــیدا بــــود کــــه هــــمة خــــانــــوادههــــا بــــرده نــــداشــــتند. بــــرده از آن 

خانواده هایی بود که توانسته بودند. در جنگ ها اسرایی به چنگ بیاورند.
بـردگـان جـزئـی از نـیروهـای تـولـیدی بـودنـد. پـس بـه تـملک در مـی آمـدنـد از ایـن 
بــه بــعد در جــوامــع اولــیه عــده ای بــرده، عــده ای بــرده دار و عــده ای نــه ایــن نــه آن 

بودند (آزادگان).
خـــانـــواده هـــای بـــرده دار چـــه تـــوســـط کـــار خـــود چـــه کـــار بـــردگـــان بـــر ثـــروت خـــود 
افــزودنــد. و جــامــعه رفــته رفــته قــطب بــندی شــد. و بــه دو طــبقه اصــلی تــقسیم شــد. 

برده داران و برده گان.
ایـــن نخســـتین تـــقسیم اجـــتماعـــی جـــامـــعه اســـت و شـــکل گـــیری طـــبقات از ایـــن 
مـــرحـــله از زنـــدگـــی آدمـــی اســـت. بـــا بهـــره گـــیری از کـــار بـــردگـــان، بـــخش هـــایـــی از 
بـردهـداران فـرصـت یـافـتند تـا دسـت از کـارهـای یـدی بـکشند و وقـت خـود را صـرف 

کارهای فکری کنند.
تــقسیم جــامــعه بــر کــنندگــان کــار فــکری و کــار یــدی از ایــن مــرحــله آغــاز شــد و 

این چهارمین تقسیم بندی در کار اجتماعی بود:
 ۱-تقسیم طبیعی 

۲-تقسیم تخصصی 
۳-تقسیم صنعتی و غیرصنعتی 

۴-تقسیم فکری و یدی
در دوره جدید کارکنان فکری را انتلکتوال مینامند.

ایـن تـقسیم بـندی در دوره هـای دیـگر (عـصر فـئودالـیسم و سـرمـایـه داری) در 
ابعاد گسترده تری ادامه یافت.
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مـارکسیسـت هـا بـر ایـن بـاورنـد کـه از آنـجایـی کـه تـقسیم کـار بـه فـکری و بـدنـی 

زایــــیده جــــامــــعة طــــبقاتــــی اســــت (بــــرده داری) بــــا از بــــین رفــــنت طــــبقات در جــــامــــعة 
کـــمونیســـتی ایـــن تـــضاد و جـــدایـــی بـــین کـــار فـــکری و بـــدنـــی از بـــین خـــواهـــد رفـــت. 

رشـــد تـــکنولـــوژی بـــه آن جـــا خـــواهـــد رســـید کـــه روبـــات هـــا هـــمة کـــارهـــای بـــدنـــی را 
انـجام خـواهـند داد. و جـامـعه بـدان حـد پـیچیده خـواهـد شـد کـه هـرکـاری مسـتلزم 

دانش و تخصص وسیع خواهد بود.

الزم بـه تـوضـیح اسـت کـه کـار مـطلق فـکری و کـار مـطلق یـدی نـداریـم. چـرا کـه 
هــــر کــــار یــــدی مســــتلزم بــــخشی از کــــار فــــکری اســــت و هــــر کــــار فــــکری مســــتلزم 
فـــعالـــیت بـــدنـــی اســـت. امـــا ایـــن تـــقسیمبـــندی بـــه مـــا کـــمک مـــی کـــند تـــا مـــسائـــل را 

آسانتر آنالیز کنیم.

کـار یـدی در طـول فـرمـاسـیون هـای مـختلف ، بـرده داری، فـئودالـیسم، سـرمـایـه 
داری، از آن طـــــبقات فـــــرودســـــت بـــــود بـــــرده هـــــا، رعـــــایـــــا و کـــــارگـــــران و کـــــار فـــــکری 

مختلف طبقات فرادست ؛برده داران و فئودال ها و سرمایه داران.

نــاگــفته پــیداســت کــه جــامــعه محــدود بــه ایــن دو طــبقه اصــلی نــمی شــد. طــبقۀ 
ســومــی در طــول ایــن فــرمــاســیون هــا بــود کــه زحــمتکشان شهــر و روســتا را شــامــل 

می شد مثل پیشه وران، دهقانان آزاد و زحمتکشان شهری و روستایی.
کـار فـکری در ابـتدا کـه جـوامـع سـازمـانـی سـاده داشـت و عـرصـه ای محـدود را 

شـــامـــل مـــی شـــد. امـــا بـــا گســـترش و پـــیچیده شـــدن ســـازمـــان اجـــتماعـــی کـــارکـــنان 
فــکری تــبدیــل بــه بــدنــه اصــلی ایــن نــظام هــا شــدنــد کــه چــون مــاشــین بــزرگ آن را 

اداره می کردند.
ایـن پـهنه گسـترده رأس رهـبری جـامـعه (شـاه) شـروع مـی شـد و وزیـر، وکـیل، 
ســـــناتـــــور، فـــــرمـــــانـــــدهـــــان نـــــظامـــــی، مســـــتوفـــــیان، مـــــهندســـــان، پـــــزشـــــکان، مـــــعلمین، 
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موسیقیدانان، نویسندگان، هنرمندان و روحانیون را در برمی گرفت.
ایـــــن پـــــهنه گســـــترده در دردون خـــــود بـــــه خـــــاطـــــر کـــــار مـــــشخص هـــــر دســـــته، بـــــه 
طـبقات و گـروه هـایـی تـقسیم مـی شـدنـد. تـا بـررسـی هـا آسـانـتر شـود. و اگـر وجـه 
تــمایــزهــا در نــظر گــرفــته نــشود، در بــررســیهای اجــتماعــی دچــار ســردرگــمی هــایــی 

خواهیم شد. که بسیاری شده اند.
بــــههــــررو اطــــالق کــــارکــــنان فــــکری و بــــعد یــــکی گــــرفــــنت ایــــن کــــارکــــنان بــــا مــــقولــــه 

روشنفکران یکی از مصادیق این سردرگمی ها است.
بــدون هــیچ تــوضــیح روشــن اســت کــه نــقش و عــملکرد و جــایــگاه شــاه بــه عــنوان 
رأس هــرم طــبقاتــی یــک جــامــعه ســرمــایــه داری یــا فــئودالــی یــا بــرده داری، هــمان 

نــقش و عــملکرد و جــایــگاهــی نیســت کــه ثــبات یــک مــرده شــورخــانــه دارد. و هــمین 

طـــور نـــقش و عـــملکرد و جـــایـــگاه یـــک مـــعلم و یـــک فـــرمـــانـــده نـــظامـــی. بـــه طـــور کـــلی 
اطــالق کــارکــنان فــکری بــه تــمامــی ایــن مــشاغــل اجــتماعــی، اطــالقــی اســت گــنک، 

نــارســا و گــمراه کــننده امــا در تــعاریــف کــلی و در بــررســی پــروســه هــای مــاکــروی 
جامعه شناسی شدنی است.

در مـیان کـارکـنان فـکری جـامـعه، یـک بـخش از آن اهـمیت ویـژه ای دارد و آن 
بــــخش ســــیاســــی آن اســــت و مــــراد از روشــــنفکر، ایــــن بــــخش از کــــارکــــنان فــــکری 

اسـت. نـه تـمامـی بـخش هـای آن کـه هـرکـدام بـنا بـه جـایـگاه و نـقش و کـارکـرد خـود 

جـزء یـک کـاتـگوری مـعینی هسـتند مـثل روحـانـیون، نـظامـیان، مـهندسـین، پـزشـکان، 

تکنوکراتها و بورکراتها و الخ.
و از آن جـا کـه سـیاسـت یـک امـر طـبقاتـی اسـت یـعنی هـر طـبقه ای بـرای خـود 
اگـر و مـگرهـایـی دارد تـا بـه قـدرت بـرسـد و جـامـعه را بـا آن اگـر و مـگرهـایـش اداره 

کنند.
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پـــس ایـــن کـــارکـــنان ســـیاســـی کـــه مـــا بـــه آن روشـــنفکران ســـیاســـی مـــی گـــویـــیم. 

کـارکـنان فـکری یـک طـبقة خـاص انـد. پـس اطـالق کـلی کـارکـنان سـیاسـی جـامـعه 
نــیز چــون اطــالق کــلی کــارکــنان فــکری اطــالقــی گــنگ و گــمراه کــننده اســت. پــس 
بــــایــــد در ایــــن طــــبقه بــــندی بــــه ســــراغ طــــبقه بــــندی دقــــیق تــــری بــــرویــــم و کــــارکــــنان 
سـیاسـی جـامـعه را بـه کـارکـنان سـیاسـی بـورژوازی، خـرده بـورژوازی و پـرولـتری 

مـــــثالً در جـــــامـــــعه ســـــرمـــــایـــــه داری تـــــقسیم کـــــنیم. و از اطـــــالق کـــــلی روشـــــنفکر بـــــه 
کـارکـنان سـیاسـی بـه اطـالق مـشخص روشـنفکران بـورژوازی، خـرده بـورژوازی و 

پرولتری برسیم.
در بـررسـیهـای بـعدی خـواهـیم دیـد کـه تـفکیک نـکردن ایـن بـررسـی هـا و بـه کـار 
بـردن اطـالق هـای کـلی بـاعـث چـه گـمراهـی هـایـی مـی شـود. بـرای نـمونـه جـالل آل 
احـــمد در غـــربـــزدگـــی و خـــدمـــت و خـــیانـــت روشـــنفکران کـــه ابـــتدا جـــامـــعه را بـــه دو 
دسـته تـقسیم مـی کـند. آن هـایـی کـه کـار فـکری مـی کـنند و آن هـایـی کـه کـار یـدی 

می کنند.
و بـعد تـمامـی کـنندگـان کـار فـکری بـا مـقولـه روشـنفکر نـامـگذاری مـی شـونـد. و 
این روشنفکر کلی مورد عتاب و خطاب قرار می گیرد. که به آن خواهیم رسید.

مدخل

ابـــتدا بـــبینیم تـــعریـــف آل احـــمد از غـــرب، شـــرق و غـــربـــزدگـــی چیســـت و بـــرســـیم بـــه 
عــلل عــقب افــتادگــی مــا از آن هــا وهــمراه بــا آل احــمد بــررســی کــنیم راســتی هــا و 

ناراستی های نظریات او را.
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غربزدگی چیست

«غـــربـــزدگـــی هـــمچون و بـــازدمـــاگـــی اســـت. دســـت کـــم چـــیزی اســـت در حـــدود ســـن 
زدگــی اســت دیــده ایــد کــه چــگونــه از درون مــی پــوســانــد بــه هــر صــورت ســخن از 

یک بیماری است.»

غرب کجاست

«بـه جـای غـرب بـگذاریـم اروپـا و تـا حـدودی امـریـکای شـمالـی یـا بـگذاریـم مـمالـک 
مــترقــی یــا مــملک رشــد کــرده و یــا صــنعتی یــا هــمة مــمالــکی کــه بــه کــمک مــاشــین 

قادرند مواد خام را به صورت کاال به بازار عرضه کنند.»
شرق کجاست

«آســیا، افــریــقا یــا مــمالــک عــقب مــانــده یــا در حــال رشــد یــا مــمالــک غــیرصــنعتی یــا 
مجموعه ممالکی که مصرف کننده مصنوعات غرب اند.»

ویژگی های غربزدگی

۱-  «به خدمت ماشین درآمدن 
۲-مصرف کننده ماشین بودن نه سازنده آن 

۳-آشنا نبودن به علوم جدید و تکنولوژی و به کار بردن ماشین»

علل غربزدگی

۱-  «گریز از مرکز و فرار از هند مادر
۲-    هجوم مدام قبایل بیابان گرد

۳-   انقالب صنعتی در اروپا و خواب ماندن ما»
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علل عقب ماندگی

۱-  «انـــقالب صـــنعتی در اروپـــا و نـــیاز بـــه بـــازار بـــرای بـــه دســـت آوردن مـــواد 
خام و فروش مصنوعات

۲-   یـافـنت راه هـای جـدیـد و راه هـای آبـی بـرای تـجارت و حـذف راه هـایـی کـه 
از ایران می گذشت و حذف ایران از چرخة اقتصاد جهان.

۳-   فرو رفنت ما در پیله تصوف صفوی
۴-     حمله مغول و تیمور به تحریک اروپاییان به ایران و جهان اسالم

۵-   تــأســیس حــکومــت صــفوی در پشــت جــبهة امــپراتــوری عــثمانــی بــه تحــریــک 
اروپاییان.

زن اوزن حــسن دفــتر کــالــوژان و خــواهــر داویــد آفــریــن امــپراتــور ابــوزان بــود. 
نـام وی دسـپیکا کـاتـریـنا بـود. از ایـن زن اوزن حـسن یـک پسـر و سـه دخـتر یـافـت. 

کــــه یــــکی از آنــــها بــــه عــــقد ســــلطان حــــیدر درآمــــد بــــه نــــام مــــارتــــا. مــــارتــــا مــــادرشــــاه 
اسماعیل صفوی بود.

۶-    جنگهای بی حاصل ایران و عثمانی و تضعیف کلیت اسالمی.
۷-    سازش روحانیت با حکام وقت»
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چه باید می کردیم

از زبان آل احمد بشنویم. 
۱-«روحــانــیت مــا فــرامــوش کــرد کــه در تــن حــکام وقــت عــمله ظــلم فــرو رفــته انــد. از 
آن وقـت کـه مـیردامـاد و مجـلسی دسـت کـم بـه سـکوت رضـایـت آمـیز خـود بـه عـنوان 
دســـت مـــریـــزدای بـــه تـــبلیغ تـــشیع بـــه خـــدمـــت دربـــار صـــفوی درآمـــدنـــد. از آن زمـــان 

اســت کــه مــا ســواران بــر مــرکــب کــلیت اســالم ــ بــدل شــدیــم بــه حــافــظان قــبور بــه 

ریـزه خـواران خـوان مـظلومـیت شهـدا. مـا درسـت از آن روز کـه امـکان شـهادت را 
رهـا کــردیـم و تـنها بـه بـزرگـداشـت شــهیدان قـنـاعـت ورزیـدیـم دربـان گـورسـتان هـا 

از آب درآمدیم. 
۲-«شــایــد راســت بــاشــد کــه اگــر عــثمانــیان پــیروز مــی شــدنــد یــا اگــر صــفویــان در 
گـــریـــز لـــوای تـــشیع ســـاز جـــداگـــانـــه ای نـــمی نـــواخـــتند  مـــا اکـــنون والیـــتی از والیـــت 
خـالفـت عـثمانـی بـودیـم. ولـی مـگر نـه ایـن اسـت کـه از والیـات دسـت نـشانـده غـربـیم. 

و بـاز مـگر نـه ایـن اسـت کـه از ابـتدای نـهضت اسـالم تـا شـش هـفت قـرن مـا هـمین 
صـورت را داشـتیم و در حـالـی کـه ظـاهـراً والیـتی از والیـات خـالفـت بـغداد بـودیـم. 
در لــــباس هــــمان جــــزیــــی از کــــل بــــودن چــــه کــــلی از عــــالــــم اســــالم را بــــه دوش مــــی 

کشیدیم.»

طرح درست مسئله

مـــعروف اســـت کـــه مـــیگویـــند ســـئوال درســـت نـــیمی از جـــواب را در خـــود دارد. پـــس 

بـایـد ابـتدا جـدا از بـحث هـای خـیابـانـی و ژورنـالیسـتی بـه سـبک و سـیاق جـالل کـه 

گـریـز مـی زنـد بـه هـمه جـا و هـیچ جـا تـا احـساسـات رمـانـتیک خـوانـنده را جـلب کـند 
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بــبینیم ســئوال درســت چیســت و بــعد در پــی جــواب درســت مــسألــه بــاشــیم. «چــرا 
غرب غرب شد و ما نشدیم«؟

مــا تــا قــرن ۱۲-۱۱ مــیالدی بــا غــرب فــاصــله چــندانــی نــداریــم. امــا از آن دوران 
بـــه بـــعد غـــرب بـــه یـــکباره از مـــا پـــیشی گـــرفـــت. ایـــن پـــیشی گـــرفـــنت ســـه عـــامـــل مـــهم 

داشت: 

۱-انباشت سرمایه و شکل گیری بازار ملی و بورژوازی ملی 
۲-انقالب صنعتی 
۳-انقالب فرهنگی

اما ببینیم در شرق که ما باشیم چه اتفاقی افتاد:
شکل نگرفنت پروسه انباشت

اگـر بـخواهـیم فهـرسـت کـنیم عـوامـلی را کـه پـروسـه انـباشـت سـرمـایـه را در ایـران از 

بین برد به چنین نتایجی می رسیم: 
۱-هـــــجوم اعـــــراب ،جـــــنگ هـــــای اســـــتقالل از قـــــیام بـــــابـــــک گـــــرفـــــته تـــــا شـــــکل گـــــیری 

نخستین حکومت های ایرانی 

۲-هجوم مغول (چنگیز و تیمور) 
۳-جنگ های داخلی 

۴-جـنگ هـای خـارجـی (از جـنگهای صـفویـه بـا عـثمانـی گـرفـته تـا جـنگ هـای نـادر 
و قاجار)

در این جنگ ها و هجوم ها و اشغال ها ما با مصائب زیر روبه روییم: 
۱-ویران شدن شهرهای بزرگ و آباد 

۲-از بــین رفــنت جــمعیت (بــه عــنوان بــخشی از نــیروی تــولــیدی و ســرمــایــه مــلی) 
در حمله مغول فقط نیشابور با۷۰۰۰۰۰سکنه از بین رفت. 
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۴-از بین رفنت مزارع، راهها، قنوات و کارگاه های دستی 
۵-از بــــین رفــــنت نــــیروهــــای مــــتخصص چــــه بــــه شــــکل کشــــته شــــدن در جــــنگها و 

ویرانی شهرها و چه به اسارت رفنت آن ها 
۶-غـارت امـوال و ثـروتـهای مـردم و انـتقال آن بـه پـایـتخت نـیروهـای فـاتـح (بـغداد 

و مغولستان) 
۷-فـــــقر و فـــــاقـــــه مـــــردم در نـــــتیجه مـــــالـــــیات هـــــای روزافـــــزون بـــــرای جـــــنگ هـــــا و 

لشکرکشی ها 

۸-از بین رفنت سیستم آبیاری و افت تولید 
۹-وباو طاعون و خشکسالی های بزرگ

و در یـک کـالم سـرمـایـه، ابـزار تـولـید و عـوامـل تـولـیدی در ایـن چـند قـرن چـندان 
آســـیب دیـــد کـــه در دوران صـــفوی کـــه زمـــان شـــکل گـــیری بـــازار مـــلی و بـــورژوازی 

ملی ماست، این پروسه ابتر ماند.
بـه تـبع شـکل نـگرفـنت پـروسـه انـباشـت و شـکل نـگرفـنت بـورژوازی در صـنعت نـیز 

تـحول پـیدا نـمی شـود. سـاخـت مـرده فـئودالـیسم نـیازی بـه اخـتراع مـاشـین بـخار و 

مـــاشـــین پـــارچـــه بـــافـــی نـــداشـــت در صـــنعت و در ســـاخـــت و زیـــربـــنای جـــامـــعه کـــه 

اقــــتصاد بــــود تــــحولــــی صــــورت نــــگرفــــت. پــــیشقراوالنــــی هــــم بــــه وجــــود نــــیامــــد تــــا بــــه 

ضـــــرورت رنـــــسانـــــس بـــــرســـــند. و مـــــا در اوج رشـــــد اقـــــتصادی ـ اجـــــتماعـــــی عـــــصر 
صفوی، ولتر و روسو و منتسکیو داشته باشیم.

مــتفکریــن و پــیشقراوالن فــکری مــا در آن دوران مــیردامــاد و مجــلسی انــد. کــه 
بیشتر در حوزه دین قدم می زدند.

عــقب افــتادگــی مــا ارتــباطــی بــه «خــواب رفــنت در زیــر ســپرهــایــی نــدارد کــه از 
تــرس عــثمانــی بــه ســر خــود کــشیده بــودیــم». آن تــرس و ســپرهــا هــم مــزیــد بــر عــلت 
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شدند.
امـا بـرسـیم بـه ایـن ادعـای جـالل کـه اگـر روحـانـیت بـا صـفویـه سـازش نـکرده بـود 

و امـکان شـهادت را رهـا نـکرده بـودیـم. حـاال وضـع مـان بـه شـکل دیـگری بـود یـعنی 
چه.

بـگذریـم از ایـن تـفکر آنـارشیسـتی خـرده بـورژوازی کـه شـهادت طـلبی راه فـالح 

و نـجات مـاسـت. مـا چـه آسـیب هـایـی خـوردیـم و بـه هـیچ فـالحـی هـم نـرسـیدیـم کـه 
نــمی رســیدیــم. و قــرار هــم نــبود و نــخواهــد بــود شــهادت راه رســیدن بــه صــنعت و 

تکنولوژی و پیشرفت باشد.
امــــا مــــگر ســــازش روحــــانــــیت صــــفوی بــــا ســــالطــــین صــــفوی اتــــفاقــــی بــــود. هــــم 
ســویــی مــنافــع در کــار بــود فــئودال هــای بــزرگ صــفوی بــا رهــبران مــذهــبی شــیعه 

هــر کــدام مــکمل دیــگری بــودنــد بــه قــول جــالل یــکی صــاحــب امــر بــود (شــمشیر) و 
دیگری صاحب کالم بود (ایدئولوژی).

و اصـــــالً کـــــدام ســـــازش. پـــــدران شـــــاه اســـــماعـــــیل خـــــود پـــــیران خـــــانـــــقاه بـــــودنـــــد. 
رهـــبران شـــعبه ای دیـــگر از مـــذهـــب. گـــیرم کـــه مـــادر اســـماعـــیل یـــک فـــرنـــگی بـــود. و 
پـدرش سـنی مـذهـب. جـنگ فـئودال هـا بـا هـم بـود حـاال سـپرهـای ایـدئـولـوژیـک بـا هـم 

فرق داشت در آن سوی مرز تسنن بود و این ور تشیع.
گـیرم کـه مجـلسی و دیـگر رهـبران مـذهـب بـا صـفویـه بـه سـازش نـمی رسـیدنـد. 
و یـــکی دامـــاد دیـــگری نـــمی شـــد گـــویـــا مجـــلسی دخـــترش را بـــه شـــاه صـــهماســـب 
داده بـــود و یـــا بـــرعـــکس. گـــیرم کـــه درب شـــهادت هـــمچنان بـــاز بـــود کـــه چـــه بـــشود. 

حاصل این دو انباشت سرمایه ، انقالب صنعتی یا انقالب فرهنگی بود؟.

اگــر غــرب غــرب شــد از فــئودالــیسم کــند بــه دنــیای جــدیــد رســید. اســتبداد را در 
هـم کـوبـید و سـرشـاه را بـه زیـر گـیوتـین بـرد. مـذهـب را بـه کـلیسا رانـد و بـا دنـیوی 
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کــردن زنــدگــی، دیــن را بــه نگهــبانــی از جــهان آخــرت واداشــت و قــوانــین مــدنــی را 
حـاکـم بـر امـور دنـیوی کـرد و بـا بـاز گـذاشـنت دسـت مـخترعـین و مـکتشفین خـدا را 

بـه مـرخـصی فـرسـتاد (در مـورد هـایـزنـبرگ گـفته مـی شـد کـه خـدا را بـه مـرخـصی 
فـرسـتاد) و زمـین و آسـمان و دریـا را بـه حـیات خـلوت آدمـی تـبدیـل کـرد تـا هـرچـه 

خواهد با آن بکند که ملک طلق اوست نه ملک طلق خدا.
یک فرضی دیگر: خالفت عثمانی

جــــالل بــــر ایــــن بــــاور اســــت کــــه اگــــر خــــالفــــت عــــثمانــــی مــــنقرض نــــمی شــــد. و اگــــر 
حــــکومــــت تــــشییع صــــفوی کــــه یــــک تــــشییع مــــصنوعــــی بــــود از مــــادر مــــسیحی شــــاه 

اســماعــیل گــرفــته تــا پــدران ســنی مــذهــب اش بــه وجــود نــمی آمــد و امــروز مــا یــک 

والیت از والیات عثمانی بودیم. اکنون امپراتوری بزرگ اسالم چه ها که نبود.
چرا آل احمد اصرار دارد مقوالت طبقاتی را ایدئولوژیک ببیند.؟

 مــگر خــلفای عــثمانــی چــه بــودنــد؟ مشــتی فــئودال آدمــکش. چــه درامالــقرای آن 
کـه اسـتانـبول بـود و چـه در کـشورهـای زیـر جـمع اش کـه عـراق و عـربسـتان و اردن 

بود.
یـک فـئودالـیسم مـذهـبی چـه داشـت بـه جـهان بـدهـد. و بهـره مـا در آن ارتـجاع و 

عقب افتادگی چه بود که والیتی از والیات آن امالقرای قرار بود باشیم.
مگر سید جمال الدین اسدآبادی تمامی توش و توان خود را برای حفظ آن 

امپراتوری بهکار نبود اما چرا راه به جایی نبرد. گیرم هم که می برد. 
آدمکشان ترک قرار بود چه به ما و جهان بدهند. مگر سلطان عبدالحمید به 

سیدجمال چه داد که برای احیاء خالفت جهانی او تالشها کرد، یک مرگ 
ناگوار و سمی کشنده در گلو.
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اسالم و ایران

نخســت بــبینیم آل احــمد از اســالم آوردن ایــران و ایــرانــی چــه روایــتی دارد و بــعد 

بـه سـراغ تـاریـخ بـرویـم بـبینیم ایـن روایـت آیـا مـنطبق بـر حـقایـق تـاریـخی هسـت یـا 
نه. 

۱-«و امـــــا اســـــالم کـــــه وقـــــتی بـــــه آبـــــادی هـــــای مـــــیان دو نهـــــر فـــــرات و دجـــــله رســـــید 
اســـالم شـــد. و پـــیش از آن بـــدویـــت و جـــاهـــلیت اعـــراب بـــود. هـــرگـــز بـــه خـــونـــریـــزی 

برنخاسته بود. 

۲-ســـالم اســـالمـــی صحـــلجویـــانـــه تـــریـــن شـــعاری اســـت کـــه دیـــنی در عـــالـــم بـــه خـــود 
دیــده. گــذشــته از ایــن کــه اســالم پــیش از آن کــه بــه مــقابــله مــا بــیایــد ایــن مــا بــودیــم 

که او را دعوت کردیم. 
۳-اهــل مــدایــن و تــیسفون نــان و خــرمــا بــه دســت در کــوچــه هــا بــه پــیشواز اعــرابــی 

ایستاده بود که به غارت کاخ شاهی می رفتند. 

۴-هـرگـز نـمی تـوان اسـالم را جـهانـگشا دانسـت بـا آن تـعبیر کـه مـثالً اسـکندر را 
داریم. 

۵-اســــالم لــــبیکی بــــوده اســــت بــــه دعــــوتــــی کــــه از ســــه قــــرن پــــیش از بــــرآمــــدن نــــدای 
اسالم در دهان مانی و مزدک به ضرب سرب داغ خفه شد. 

۶-اســـالم خـــود نـــدای تـــازه ای بـــود بـــر مـــبنای تـــقاضـــای شهـــرنـــشین هـــای فـــرات و 
شـــام کـــه هـــر یـــک خســـته از جـــنگ هـــای طـــویـــل ایـــران و روم و هـــمچون گـــرگ هـــای 
بــاران دیــدة صحــرا، کــمک کــنندگــان احــتمالــی بــودهانــد بــه هــر نــهضتی کــه بــتوانــد 

صلحی مداوم را در آن نواحی بکارد».
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قــــبل از آنــــکه وارســــی کــــنیم صــــحت و ســــقم ادعــــاهــــای آل احــــمد را بــــبینم کــــه 
زادگـاه و خـاسـتگاه اسـالم کـجا و چـه بـوده اسـت. و چـگونـه و از کـی بـه کـشور مـا 

وارد شـده اسـت پـس مـروری کـوتـاه مـی کـنیم بـر تـاریـخ اسـالم. مـرجـع و مـأخـد بـاز 
کــتاب «اســالم در ایــران» پــطروشــفسکی اســت کــه بــه ســمع و نــظر محــمدرضــای 
حــکیمی و حــداد عــادل رســیده اســت و آن هــا ضــمن تــأیــید آن شــرح مــفصلی بــر 

آن نوشته اند.
علل پیدایش اسالم: زادگاه و خاستگاه

عــــلل پــــیدایــــش اســــالم را بــــایــــد در گــــذار جــــامــــعه شــــبه جــــزیــــره عــــربســــتان از یــــک 
فـرمـاسـیون اجـتماعـی ـ اقـتصادی بـه فـرمـاسـیونـی دیـگر دیـد، فـروپـاشـی جـامـعه ای 

عشیرتی ـ پدرشاهی و تکوین جامعه ای طبقاتی.

دو نظریه

در مــورد ســاخــت اقــتصادی اجــتماعــی عــربســتان در آســتانــه پــیدایــش اســالم دو 
نظریه وجود دارد: 

۱-نــظریــه نخســت جــامــعه عــربســتان را جــامــعه ای عــشیرتــی ـ پــدرشــاهــی در حــال 
فــروپــاشــی مــی دانــد کــه در بــخش هــایــی از آن بــرده داری مــعمول شــده بــود. امــا 

ایــن شــیوه، شــیوه ای فــرعــی بــود و بــه وجــه غــالــب تــولــید بــدل نشــده بــود. و بــه دیــگر 

ســخن جــامــعه در حــال گــذار از پــدرشــاهــی ـ جــماعــتی بــه فــرمــاســیون بــرده داری 

بود. 
۲-نـــظریـــه دوم جـــامـــعه عـــربســـتان را جـــامـــعه ای پـــدرشـــاهـــی ـ جـــماعـــتی و در حـــال 

فروپاشی می داند که در حال گذار به فئودالیسم بود.

این دو نظریه برای خود دالئل و براهینی تاریخی دارند.
بــه هــرروی جــد از آن کــه جــامــعه در حــال گــذار بــه کــدام فــرمــاســیون بــود (بــرده 
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داری یـــا فـــئودالـــیسم) اســـالم پـــاســـخی بـــود بـــه ایـــن گـــذار و لـــبة تـــیز تـــبلیغات اولـــیه 
پـیامـبر اسـالم مـتوجـه ایـن سـازمـان در حـال مـرگ و اخـالقـیات و مـعتقدات آن بـود. 

و بت پرستی نهاد فرهنگی این سازمان بود.
وضعیت معیشتی مردم

زنـدگـی بـخشی از مـردم از طـریـق کـشاورزی و پـرورش شـتر و گـوسـفند و بـز مـی 

گشت که با توجه به وضعیت جغرافیایی عربستان محدود بود.

مــــــراتــــــع بــــــه عــــــشیره هــــــا تــــــعلق داشــــــت. امــــــا دام هــــــا و بــــــردگــــــان و زمــــــین مــــــلک 
شــخصی افــراد بــود. بــخشی دیــگر از طــریــق بــازرگــانــی، ربــاخــواری و پــیشه وری 

زنـــدگـــی مـــی کـــردنـــد. و در ایـــن مـــیان راه تـــرانـــزیـــت یـــمن کـــه حـــجاز را بـــه ســـوریـــه، 

فلسـطین، مـصر، حـبشه و هـندوسـتان وصـل مـی کـرد اهـمیت ویـژه ای در زنـدگـی 

مردم داشت.
پـــس از فـــتح یـــمن تـــوســـط دولـــت ســـاســـانـــی ایـــن راه از اعـــتبار افـــتاد. شـــاهـــان 

ســاســانــی ســعی کــردنــد ایــن راه بــین املــللی را از طــریــق ایــران بــه بــیزانــس وصــل 

کـــــنند. بـــــه هـــــمین خـــــاطـــــر بـــــازرگـــــانـــــی کـــــه یـــــکی از راه هـــــای عـــــمده زنـــــدگـــــی مـــــردم 
عــــربســــتان بــــود کــــاهــــش یــــافــــت و بــــاعــــث بحــــران اقــــتصادی ـ اجــــتماعــــی و تشــــدیــــد 

تضاد بین قبایل عرب شد.

قریش که بود

قبایل عرب کالً به دو دسته تقسیم می شدند: 
۱-قبایل جنوبی که شامل گروه قحطان و کهالن بود. 

۲-قبایل شمالی که شامل گروه نصر و ربیعه بود.
قـریـش یـکی از قـبایـل شـمالـی بـود از گـروه نـصر کـه از ابـتدای قـرن مـیالدی بـه 

مکه آمده بود. و هر خانواده از قریش در کویی ساکن بود.
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در میان این طایقه دو خانواده از همه مهم تر بودند: 
۱-خـــانـــواده بـــنی امـــیه کـــه در رأس آن ابـــوســـفیان بـــود و بـــه کـــار بـــازرگـــانـــی و 

رباخواری مشغول بودند و رئیس سیاسی مکه بود. 
۲-خـــانـــواده بـــنی هـــاشـــم کـــه در رأس آنـــها عـــبداملـــطلب بـــود. کـــلیددار کـــعبه در 
وضــــعیت بــــداقــــتصادی قــــرار داشــــتند. و کــــار آن هــــا بــــازرگــــانــــی در ابــــعاد خُـــــرد و 

دامدار بوندد.
پیامبر اسالم متعلق به خانواده بنی هاشم بود.

اندیشة خدایی واحد

بـــرخـــالف تـــصور رایـــج تـــمامـــی مـــردم شـــبه جـــزیـــره بـــت پـــرســـت نـــبودنـــد. یـــهودیـــان، 

مــسیحیان و زردشــتیان بــسیاری در عــربســتان زنــدگــی مــی کــردنــد. و جــز ایــن هــا 

گروه دیگری بودند که به «ُحنفّا» معروف بودند.
حــنفّا دیــن نــبود امــا هســته هــای آغــازیــن یــک دیــن بــود. هســته هــای آغــازیــن دیــنی 
کــه در بــالــیدن و رشــد و تــکامــل خــود اســالم شــد. ایــنان در واقــع پــیشقراوالن دیــن 

محمد بودند. نگاه کنیم به پایه های فکریشان: 
۱-ایمان به خدایی واحد و رد شرک و بت پرستی 

۲-تالش برای شکل دادن به دینی ساده برای عرب بدوی 
۳-گرایش به زهد و انزوا از دنیا 

۴-مرزبندی با یهودیت و مسیحیت.
اهلل نامی رایج

اهلل خــالصــه شــده آال˚لــه اســت کــه مــعنای خــدای را دارد. عــرب در آن روزگــار بــه 

خـدایـان مـتعددی بـاور داشـت. و ۳۶۰بـت کـعبه هـر کـدام نـمایـنده و سـمبل خـدایـی 

بـــود. امـــا اعـــراب شـــمالـــی جـــز ایـــنان بـــه اهلل (خـــدای نـــادیـــده) نـــیز بـــاور داشـــت. و 
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یـهودیـان و مـسیحیان و حُــــنفّای عـرب زبـان خـداونـد را بـه نـام اهلل مـی خـوانـدنـد. و 
این نام ویژه دین محمد نیست.

زمینه های عینی و ذهنی

در یک سو عربستان با بحران ساختی روبه رو بود: 
۱-کهنه بودن سازمان اجتماعی (عشیرتی ـ پدرشاهی) 

۲-بحــــــران اقــــــتصادی نــــــاشــــــی از بســــــته شــــــدن راه بــــــین املــــــللی یــــــمن و افــــــزایــــــش 
رباخواری  

۳-اختالف قبایل
و از سـویـی دیـگر بـا نـهضتی فـرهـنگی روبـه رو بـود کـه اسـاس تـفکر جـامـعه را 

زیر سؤال می برد، نهضت دینی حنفیان.
بــــر بســــتر چــــنین زمــــینه هــــایــــی (عــــینی و ذهــــنی) ضــــرورت ایــــدئــــولــــوژی نــــویــــنی 

احساس می شد تا به ضرورت های زیر پاسخ دهد: 

۱-اصـالح سـازمـان جـامـعه، بـا گـذار از جـامـعه ای عـقب افـتاده بـه جـامـعه ای 
متکامل تر  

۲-حــل بحــران اقــتصادی، بــا از بــین بــردن عــوامــل بحــران و بــاز کــردن عــرصــه 
های جدید برای بازرگانی و حل مسأله راه ترانزیت یمن 

۳-از بــین بــردن نــفاق و جــنگ بــین قــبایــل. بــا متحــد کــردن قــبایــل زیــر شــعار و 
پرچمی واحد

ایــدئــولــوژی اســالمــی درواقــع پــاســخی بــود بــه ایــن ضــرورت هــا و نــبوغ و دهــاء 
محمد در چنین بستری تاریخی به اوج و شکوفایی خود رسید.
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شروع نهضت

محــــــــمد تــــــــبلیغ خــــــــود را از ســــــــال ۶۱۰ مــــــــیالدی آغــــــــاز کــــــــرد. در نخســــــــتین روزهــــــــا 
نــزدیــکانــش بــه او ایــمان آوردنــد. و در روزهــا و مــاه هــای بــعد ایــن رویــکرد کــند و 

بطئی بود.
در نخسـتین بـرخـورد اشـراف مـکه نسـبت بـه او مـوضـع گـرفـتند و واکـنش نـشان 
دادنــد. ایــن واکــنش یــک واکــنش طــبقاتــی بــود. مــواضــع محــمد بــرعــلیه بــت پــرســتی 
مــــی تــــوانســــت بــــه مــــوقــــعیت مــــکه بــــه عــــنوان محــــل نگهــــداری بــــت هــــا آســــیب جــــدی 

بـــرســـانـــد. اشـــراف مـــکه چـــه از نـــظر مـــرکـــزیـــت مـــکه و چـــه از نـــظر زائـــران بـــت هـــا 
مــوفــقیت اقــتصادی ـ اجــتماعــی خــوبــی داشــتند. و حــاضــر نــبودنــد تــعالــیم محــمد 

این موقعیت را خدشه دار کند.
نــــکته مــــهم آن اســــت کــــه هــــمین اشــــراف در ســــال هــــای بــــعد بــــا هــــمین تحــــلیل 
مســـلمان شـــدنـــد. هـــنگامـــی کـــه فـــهمیدنـــد تـــعالـــیم دیـــنی محـــمد نـــه تـــنها بـــه مـــوقـــعیت 

سـیاسـی ـ اقـتصادی مـکه آسـیب نـمیرسـانـد بـلکه مـی تـوانـد بـاعـث اتـحاد اعـراب و 

تــبدیــل آن هــا از قــبایــلی مــتفرق بــه مــلتی قــوی و نــیرومــند بــاشــد. آنــها بــدون فــوت 
وقت مسلمان شدند.

در رأس مـخالـفان محـمد اشـراف و تـجار مـکه و در رأس هـمة آنـها ابـوسـفیان 
و دامــــادش عــــبدالــــعزی (عــــموی پــــیغمبر و پســــر عــــبداملــــطلب بــــود کــــه پــــیامــــبر او را 
بـعدهـا ابـولهـب یـعنی پـدر شـعله دوزخ نـامـید) و عـمروبـن هـشام بـود. (پـیغمبر ابـن 

هشام را ابوجهل نامید).

پـنج سـال گـذشـت و پـیامـبر تـنها تـوانسـت صـدو پـنجاه نـفر را بـه دیـن خـود جـلب 

کند.
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مهاجرت: حرکتی استراتژیک

ایــــن دوران پــــنج ســــالــــه را بــــه عــــنوان مــــرحــــله اول انــــقالب دیــــنی محــــمد، مــــی تــــوان 
دوران تبلیغ نامید و شعارها حول سه محور می چرخید: 

۱-نفی بت پرستی و وحدت به یکتاپرستی 
۲-نفی زراندوزی و کم فروشی  

۳-رفتار مالیم با بردگان
هــــرچــــند محــــمد در ایــــن دوران نــــه بــــرده داری را نــــفی مــــی کــــند و نــــه مــــالــــکیت 
خــصوصــی را بــا ایــن حــال شــعارهــایــش بــرای تــوده هــای فــقیر و بــردگــان گــیرایــی 

بسیاری داشت.

در ایـن مـدت سـران مـکه سـعی کـردنـد محـمدرا تـطمیع کـنند. سـودی نـبخشید. 
پس کار به تحریم کشیده شد.

تـــا ایـــنکه خـــدیـــجه بـــه عـــنوان حـــامـــی اقـــتصادی و عـــمویـــش ابـــوطـــالـــب بـــه عـــنوان 
حـــامـــی ســـیاســـی اش کـــه رئـــیس خـــانـــدان هـــاشـــمی بـــود درگـــذشـــتند و ریـــاســـت بـــه 

ابولهب رسید که عمویش بود اما در ردیف دشمنان قومی اش بود.
پـس تـوازن قـوا بـه ضـرر محـمد و انـقالب او بـهم خـورد. و دسـت سـران مـکه بـاز 

شـد تـا او را حـذف فـیزیـکی کـنند. پـس مـانـدن بـه صـالح نـبود و مـسألـه هجـرت در 
دسـتور کـار قـرار گـرفـت رسـول ابـتدا طـائـف را بـرگـزیـد امـا مـردم طـائـف او و زیـد 

پسرخوانده اش را که کاتب وحی هم بود از طائف راندند.

در ایـــــــنجا عـــــــباس عـــــــموی پـــــــیغمبر کـــــــه خـــــــود از ثـــــــروتـــــــمندان مـــــــکه و در جـــــــبهة 
ابــوســفیان بــود. و از ســویــی دیــگر در مــدیــنه بــاغ و تــاکســتان شــد واســطه شــد تــا 

محمد به مدینه برود. و شرایط برای این سفر آماده بود: 
۱-اهـالـی مـدیـنه از ثـروتـمندان مـکه مـتنفر بـودنـد. هـمة آنهـا مـقروض ربـاخـوران 
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مکی بودند. 
۲-دو قـبیله مـهم سـاکـن مـدیـنه، اوس و خـزرج، بـا هـم اخـتالفـاتـی حـل نـاشـدنـی 

داشتند. و دنبال حکمی می گشتند که این اختالفات را رفع کنند. 

۳-دشـــمنی ثـــروتـــمندان مـــکه بـــا محـــمد، مـــوقـــعیت خـــوبـــی بـــرای او در نـــزد مـــردم 
مدینه ایجاد کرده بود.

پـس محـمد و سـران دو قـبیله مـالقـات هـایـی صـورت گـرفـت. و سـفر مسـلمانـان 

آغــاز شــد، ایــن ســفر بــاعــث شــد کــه انــقالب از مــوضــع دفــاعــی بــیرون بــیایــد و بــا 
تـثبیت خـود مـوضـع تـهاجـمی بـگیرد. و ایـن شـروع مـرحـله دوم انـقالب دیـنی محـمد 

بود.
محمد و مدینه: مرحله دوم انقالب

نـبوغ سـیاسـی محـمد بـه زودی او را بـه رهـبر طـراز اول مـدیـنه تـبدیـل کـرد. در ایـن 
مرحله دو شعار تاکتیکی و درست مطرح شد: 

۱-الاکراه فی الدین 
۲-انم املؤمنون اخوه

حــــضور مســــلمانــــان در مــــدیــــنه کــــه شهــــری چــــند مــــذهــــبه بــــود مــــی تــــوانســــت بــــه 

درگــیری هــا و مــخالــفت هــایــی منجــر شــود و ایــن بــه صــالح انــقالب نــوپــای محــمد 
نــبود. پــس تــولــرانــس مــذهــبی در دســتور کــار قــرار گــرفــت و مــؤثــر بــود. ایــن شــعار 
بــعدهــا نــیز در فــتح دیــگر کــشورهــا شــعار کــارســازی بــود دومــین شــعار درســت در 

این دوران شعار برادری مؤمنان بود.
آن هـــم در جـــامـــعه ای بـــه غـــایـــت عـــقب افـــتاده کـــه خـــون و خـــویـــشاونـــدی شـــرط 
مـهمی در روابـط بـود. ایـن شـعار در مـرحـله نخسـت مـی تـوانسـت مـهاجـریـن را بـا 
انـصار نـزدیـک کـند. از سـویـی دیـگر در جـامـعة بـرده داری و فـقیر و غـنی آن روز 
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انــعکاســی بــه ســزا داشــت. در فــتح ایــران نــیز ایــن شــعار از شــعارهــای کــوبــنده و 

پرطنین در جامعة طبقاتی ساسانی بود.
ایـــن دو شـــعار در وحـــدت ســـیاســـی مـــدیـــنه و بـــعدهـــا در وحـــدت ســـیاســـی شـــبه 
جــزیــره بــسیار مــؤثــر بــود. بــا ایــن حــال ایــن شــعار تــضمینی عــملی بــرای مــساوات 
اجـتماعـی نـداشـت. چـرا کـه در یـک جـامـعة طـبقاتـی ـ بـرادر دیـنی لـزومـاً بـه بـرابـری 

اجتماعی منجر نمی شود. اما به هر حال در روزگار خود شعاری مترقی بود.
مســـلمانـــان در جـــنگ هـــایـــشان بـــا ایـــرانـــیان از ایـــن شـــعار اســـتفاده هـــای بـــی 

شـــماری کـــردنـــد.هـــرچـــند بـــا شـــکل گـــیری دولـــت عـــربـــی، ایـــن شـــعار بـــه یـــک شـــعار 
تـبلیغاتـی و تـزئـینی بـدل شـد و ایـرانـیان بـه عجـم و مـوالـی کـه شهـرونـدان درجـه دوم 

و ســـوم بـــودنـــد بـــدل شـــدنـــد. و اشـــرافـــیت بـــه قـــدرت رســـید، عـــرب کـــه اکـــنون فـــئودال 
هایی بزرگ بودند، این شعار را به چیزی نگرفتند.

غزوات

مســــلمانــــان پــــس از اســــتقرار در مــــدیــــنه بــــه تــــاکــــتیکی دســــت زدنــــد و آن در کــــمین 

نشسـنت کـاروان هـای تـجاری و بـه غـنیمت گـرفـنت امـوال مـکیان بـود، پـیغمبر اسـالم 

نـــام ایـــن حـــمالت را غـــزوه گـــذاشـــت غـــزوه در لـــسان عـــرب بـــه مـــعنای جـــنگ، دســـت 
اندازی، تهاجم آمده است و غزو به معنای تاخت و تاز، تاراج و غارت.

در مـورد مـعنای غـزوه وحـدت نـظر مـوجـود نیسـت. عـدهای آنرا بـه مـعنای جـنگ 
در راه خدا گرفته اند. اما جنگ در لسان عرب به معنای حرب آمده است.

آنـــچه مســـلم اســـت غـــزوه جـــنگ نـــبوده اســـت. چـــرا کـــه جـــنگ مـــعنای کـــالســـیک 
خـــــودش را دارد. صـــــف کـــــشیدن در ســـــپاه در بـــــرابـــــر هـــــم و اقـــــدام بـــــه یـــــک رشـــــته 

عملیات کالسیک.
امـــــا پـــــیامـــــبر اســـــالم در آن روزگـــــار در صـــــدد جـــــنگ بـــــا مـــــکیان نـــــبود. نـــــیروی 
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مسـلمانـان بـه آن حـد از قـدرت و تـوان نـظامـی نـرسـیده بـود کـه در بـرابـر سـپاه مـکه 

صف آرایی کنند.

بـــلکه نخســـتین غـــزوه کـــه غـــزوه بـــدر بـــود بـــا تـــوجـــیه پـــس گـــرفـــنت امـــوالـــی بـــود کـــه 
مـکیان از خـانـه مـهاجـریـن بـه تـاراج بـرده بـودنـد. پـس غـزوه بـه هـمان مـعنای تـهاجـم 

و تاراج نزدیک است نه جنگ.
بـدون شـک پـیامـبر اسـالم کـه عـالوه بـر نـبوغ سـیاسـی، نـبوغ نـظامـی نـیز داشـت 

هـرچـند نخسـتین غـزوه بـه روایـتی بـه اصـرار حـمزه و بـه روایـتی بـه رهـنمود ابـوذر 
انجام شد. اما در غزوات بعدی، عرصة وسیع تری مورد نظر پیامبر بود: 

۱-تــضعیف اشــراف مــکه، دشــمنان قــدرت مــند محــمد بــه خــاطــر غــارت امــوال و 
کاهش معامالت بازرگانی 

۲-روحـــیه یـــافـــنت مســـلمانـــان بـــه خـــاطـــر ایـــن ضـــربـــات و تـــقویـــت مـــالـــی ـ نـــظامـــی 
مسلمین 

۳-جذب دیگر قبایل برای شرکت در تهاجم و به دست آوردن غنائم.
مرحله سوم انقالب: پیروزی

شــعارهــای جــاذب اســالمــی و نــبوغ و فــراســت ســیاســی ـ نــظامــی محــمد، شــکاف 
بـــزرگـــی در جـــبهة مـــخالـــفین ایـــجاد کـــرد و اقـــبال قـــبایـــل و شـــخصیت هـــا بـــه ســـوی 

دین او آغاز شد.
اپورتونیست ها

آنــانــی کــه فــراســت و تــیزهــوشــی مــتوســطی داشــتند. آیــنده را نــه در جــبهة اشــراف 

مــکه، کــه در جــبهة محــمد مــی دیــدنــد. پــس اپــورتــونیســت هــا راهــی اردوگــاه جــنگی 

محـمد شـدنـد. در رأس ایـن فـرصـت طـلبان خـالـدبـن ولـید و عـمرو بـن عـاص را مـی 
بـینیم. خـالـد بـه عـنوان فـرمـانـدهـی نـظامـی و بـی نـظیر و عـمروبـن عـاص بـه عـنوان 
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ســیاســتمداری بــزرگ در مــدت کــمی تــوانســتند خــود را بــه گــاردهــای اولــیه محــمد 

بـرسـانـند. و جـزء نـفرات اردوگـاه محـمد شـونـد. بـعدهـا انـقالب محـمد از زاویـه ایـن 
فرصت طلبان ضرباتی جبران ناپذیر خورد.

در مــقطع بــعد نــوبــت بــه رهــبران ســیاســی مــکه رســید. ابــوســفیان و دیــگران بــه 
فـراسـت دریـافـتند کـه مـخالـفت بـا محـمد از ایـن لحـظه بـه بـعد نـه تـنها بـه نـفع آنـان 

نیسـت. بـلکه بـه ضـرر تـمامـی مـکیان اسـت. و آنـان هـرچـند مـمکن اسـت در کـوتـاه 

مــدت مــوفــقیت ســیاســی خــود را از دســت بــدهــند. امــا مــی تــوانــند در مــقاطــع بــعد 
جایگاه های اصلی خود را بازیابند.

پــس زمــینه تســلیم شــدن مــکه آمــاده شــد. و در ســال ۹هجــری (۶۳۰مــیالدی)، 

ســپاه محــمد وارد مــکه شــد و ســران مــکه هــمگی مســلمان شــدنــد. اســالمــی کــه از 
روی عـــقیده نـــبود بـــلکه یـــک ضـــرورت ســـیاســـی بـــود. و انـــقالب دیـــنی محـــمد پـــایـــان 

یافت.
به هرروی تا این مرحله چهار گروه به انقالب دینی محمد پیوسته بودند: 

۱-باورمندان:
کــسانــی کــه بــه محــمد و دیــن او بــاوری ایــدئــولــوژیــک داشــتند. و در رأس هــمة 

آنها علی، امام اول شیعیان و چهارمین خلیفه بود. 
۲-مستمندان:

تـــوده هـــای فـــقیر شهـــری، بـــردگـــان، صحـــرانـــشین هـــای فـــقیر و بـــدوی کـــه تـــحت 
تأثیر شعارها ثروتمند شدن و برابری طلبانه اسالم بودند. 

۳-فرصت طلبان:
آن هـــایـــی کـــه در پـــس مســـلمان شـــدن مـــوقـــعیت هـــای ســـیاســـی ـ اقـــتصادی و 
بهــره وری از غــنائــم را مــی دیــدنــد. از ایــن دســته نــام هــای بــسیاری را مــی تــوان 
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دیـد کـه جـزء رهـبران و نـزدیـکان محـمد بـودنـد. از خـالـدبـن ولـید گـرفـته تـا عـمروعـاص 

و دیگران. 
۴-دوراندیشان:

کـسانـی کـه بـا نـقشه و دورانـدیـشی بـه اسـالم روی آوردنـد. و در پـس مسـلمان 

شـــــدن شـــــان بـــــرنـــــامـــــه هـــــایـــــی دیـــــگر داشـــــتند. و در رأس هـــــمة آنهـــــا ابـــــوســـــفیان و 
سلمان فارسی بود.

ابــوســفیان تــا لحــظه آخــر مســلمان نشــد و ســعی کــرد اشــرافــیت عــرب را حــفظ 
کــند و مــوقــعیت ســیاســی و اقــتصادی خــودش را در مــکه از دســت نــدهــد. امــا در 
پـس جـنگ هـای بـی شـمار و گـذشـت سـال هـا بـه فـراسـت دریـافـت کـه دیـن محـمد نـه 

تــنها مــوقــعیت او و مــکه را ضــعیف نــمی کــند. بــلکه بــا اتــحاد قــبایــل عــرب و ایــجاد 
دولــــتی واحــــد، او مــــی تــــوانــــد بــــا کــــمی تــــأخــــیر در مــــوقــــعیت ســــیاســــی ـ اقــــتصادی 

بهتری قرار بگیرد.
از مـرگ پـیغمبر تـا بـه قـدرت رسـیدن عـثمان، فـاصـله بـسیاری نیسـت. فـرزنـدان 

ابوسفیان نزدیک به دو قرن در رأس امپراتوری اسالمی قرار گرفتند.
سلمان پارسی

ســـلمان شـــاهـــزادهای ایـــرانـــی بـــود کـــه بـــا کـــینه بـــسیار حـــکومـــت ســـاســـانـــی را تـــرک 
کــرد. حــکومــتی کــه بــا کشــنت دو مــصلح بــزرگ (مــانــی و مــزدک) راه را بــر هــرگــونــه 
رفــرم بســته بــود. و در یــک حــکومــت اســتبدادی ـ مــذهــبی جــامــعه را بــه قــهقرا بــرده 

بود.
ســلمان تــا ظــهور محــمد، کــشورهــای بــسیاری را گشــت. و بــا جــریــانــات فــکری 

سیاسی بسیاری آشنا شد. در این مدت او به دین مسیحیت گرویده بود.

عــــده ای بــــرآنــــند کــــه کــــاشــــف محــــمد هــــموســــت. و اوســــت کــــه تــــشخیص داد بــــا 
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محــمد و ایــجاد دیــنی نــو مــی تــوانــد زمــینه الزم را بــرای بــازگشــت بــه ایــران فــراهــم 

کند. و حتی بر این باورند که قرآن کار مشترک او و محمد است.
ایــن تحــلیل مــنطبق بــر واقــعیت هــای تــاریــخی نیســت. محــمد و دیــن او جــز بــر 
بســتر تــاریــخی و آمــاده شــده عــربســتان امــکان ظــهور و رشــد و تــوســعه نــداشــت. 

امـــا در یـــک واقـــعیت نـــمی تـــوان شـــک کـــرد کـــه ســـلمان شـــخصیتی پـــیچیده داشـــته 
است.

گـذشـته او بـه عـنوان یـک شـاهـزاده، و عـمر طـوالنـی او و مـسافـرت هـای مـداوم 

او، از او اســــتراتــــژیــــسینی بــــی رقــــیب ســــاخــــته بــــود. تــــاکــــتیک جــــنگی او در جــــنگ 
خــندق کــه ســپاه بــی شــمار مــکه نــامــوفــق بــرگشــت و محــمد و دیــن او در مــدیــنه بــه 
سـالمـت مـانـد یـکی از کـارهـای بـزرگ او اسـت. و نـشان مـی دهـد کـه چـه اعـجوبـه  

سیاسی ـ نظامی بوده است.

گـفته مـیشـود در جـنگ قـادسـیه کـه در روز چـهارم طـوفـانـی هـولـناک بـرخـاسـت 
و ایـن طـوفـان بـاعـث شکسـت قـطعی سـپاه ایـران شـد از جـمله کـارهـای سـاحـرانـه 
اوسـت. و حـتی در تـسخیر مـدایـن در حـالـی کـه تـیرانـدازان ایـرانـی بـه روی او تـیر 

پـرتـاب مـیکـردنـد او در زیـر بـاران تـیر بـه جـلو مـیرفـت و بـا اشـاره دسـت تـیرهـا را 
بـه راسـت و چـپ منحـرف مـیکـرد. از ایـن دسـت کـارهـای سـاحـرانـه در کـتب عـرب 
بــسیار بــه او نســبت داده مــیشــود. امــا بــه نــظر مــیرســد کــه ایــن افــسانــه پــردازی 

هـا کـه در مـورد شـخصیت هـای دیـگری چـون امـام عـلی تـکرار شـد. ریـشه ای در 
واقــعیات تــاریــخی نــداشــته بــاشــد. امــا آنــچه را کــه تــاریــخ گــواهــی مــیدهــد شــرکــت 

او در جــــنگ بــــا ایــــرانــــیان و راهــــنمایــــی ســــپاه عــــرب بــــوده اســــت و بــــدون شــــک در 
پــیروزی ســپاه عــرب، نــقشی یــگانــه داشــته اســت. چــرا کــه ســلمان هــم بــه تــاکــتیک 
هــای جــنگی ایــرانــیان آشــنا بــود. و خــود نــیز یــکی از تــاکــتیسین هــای بــزرگ بــود 
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سلمان پس از پیروزی سپاه عرب، مدتی فرماندار مدائن شد و ُمرد.
جنگ های ایران و عرب 

۱-روزشمار این جنگ ها 

۲-علل شکست ایرانیان 

۳-عواقب این شکست

روزشمار جنگ ها

۱۲ هجــری ــ حــمله اعــراب بــه بــین النهــریــن بــه ســرکــردگــی مــثنیبــن حــارثــه و فــتح 
حیره، پایتخت لخمیان

پیروزی عرب در نبرد «ذات السالسل»
نبردی دیگر و شکست ایرانیان توسط خالدبن ولید

۱۳ هجری ــ شکست عرب در نبرد جسر به معنای پل توسط رستم فرخزاد
۱۴ هجــــری ــ نــــبرد بــــویــــب و شکســــت ایــــرانــــیان و کشــــته شــــدن مهــــران ســــردار 

ایران

۱۶ هجـــری ــ نـــبرد بـــزرگ قـــادســـیه و شکســـت ایـــرانـــیان و کشـــته شـــدن رســـتم 
فرخزاد، سپهساالر ایران

۱۹ هجری ــ فتح همدان توسط عرب
۲۲هجـــری ــ نـــبرد نـــهاونـــد شکســـت ایـــرانـــیان و کشـــته شـــدن فـــیروزان ســـردار 

ایران

۲۴ هجــری ــ تــسخیر هــمدان، قــم، کــاشــان، اصــفهان و فــرار یــزدگــرد پــادشــاه 
ایران به استخر فارس دفاع دهقانان پارسی به فرماندهی شهرک

شکست پارسیان طی نبردی خونین
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۲۸هجری ــ تسلیم شدن استخر طی عهدنامه ای
۲۹هجری ــ شورش مردم استخر و کشنت سربازان عرب

مـحاصـره کـردن اسـتخر تـوسـط ارتـش عـرب و کشـته شـدن ۴۰۰۰۰زن و مـرد 

و فرار یزدگرد به سیستان
۳۰ هجری ــ آمدن سپاه عرب به سیستان و فرار یزدگرد به خراسان

۳۱ هجری ــ فرار یزدگرد به مرو
خیانت ماهوی شاهزاده ایرانی به یزدگرد

مرگ یزدگرد توسط یک آسیابان به اشاره ماهوی

تسلیم شدن ماهوی به عرب و دادن یک میلیون درهم غرامت

سقوط امپراتوری ساسانی
علت شکست

بـعضی چـون جـالل شکسـت شـاهـنشاهـی سـاسـانـی را در روی گـردانـی مـردم از 

آن هـــا مـــی بـــینند کـــه بـــا نـــان و خـــرمـــا بـــه پـــیشواز عـــرب هـــایـــی مـــی رفـــتند کـــه آمـــده 
بـــــودنـــــد کـــــاخ تـــــیسفون را غـــــارت کـــــنند و عـــــده ای دیـــــگر عـــــلت شکســـــت را خـــــیانـــــت 

سلمان پاسی و سحروجادو او می دانند.
در حـالـی کـه فـروپـاشـی یـک امـپراتـوری تـک عـلته نیسـت مجـموعـة عـوامـلی اسـت 
کـه مـا بـه آن عـوامـل عـینی و ذهـنی فـروپـاشـی مـی گـویـیم. ایـن مجـموعـه اسـت کـه 
در کــنار هــم قــرار مــیگــیرنــد و بــا یــک کــاتــالــیزو خــارجــی (هــجوم خــارجــی) فــعل و 
انــفعال فــروپــاشــی کــامــل مــی شــود. پــس نــگاه مــی کــنیم از بــاال بــه پــایــین بــه ایــن 

علل: 
۱-فساد، توطئه و خویش کشی در رأس هرم رهبری

شـاهـان سـاسـانـی کـه خـود را جـزء آذربـانـان مـی دانسـتند. و نـمایـنده فـئودال ـ 
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بــرده دار بــزرگ جــامــعه بــودنــد دچــار نــوعــی فــساد درونــی شــده بــودنــد. ایــن فــساد 
در شـکل حـکومـت کـه اسـتبدادی بـود و شـروع مـی شـد و مـی رسـید بـه تـوطـئه هـای 
داخــلی. شــرویــه فــرزنــد خســروپــروز پــدر و هــفده بــرادر خــود را کشــت تــا مــدعــی و 

رقیب نداشته باشد. (جنون قدرت)
ایـن بـرادر کـشی بـه آن جـا رسـید کـه مـجبور شـدنـد بـه عـلت نـبودن فـرزنـد ذکـور 

دو دخـتر از خـانـواده پـادشـاهـی را بـر تـخت بـگمارنـد. پـوران بـیدخـت و آذربـیدخـت. 
و بـرخـالف تـفسیری کـه راسـت نـوسـتالـژیـک مـیکـند ایـن کـار هـیچ ربـطی بـه بـرابـری 

زن و مرد و احترام به حقوق زنان در حکومت ساسانی ندارد. 
۲-فساد و ارتجاع در سیستم مذهبی زرتشت.

آشـــو زرتشـــت بـــزرگ کـــه در گـــذشـــت بـــا آن ســـه شـــعار اســـاســـی کـــردار نـــیک، 

گـفتارنـیک، پـندار نـیک دنـیا را بـه مـغان و آذربـانـان واگـذاشـت. و ایـنان در حـکومـت 

ســـــاســـــانـــــی متحـــــد شـــــاهـــــان شـــــدنـــــد. در یـــــک روی ســـــکه شـــــاه و در ســـــوی دیـــــگر 

آتـــشکده. و ایـــن یـــعنی پـــیونـــد نـــامـــیمون کـــالم و امـــر بـــهقـــول جـــالل آلاحـــمد. یـــکی 

شــدن مــذهــب و حــکومــت. آن هــم در زمــانــی طــوالنــی. چــیزی نــزدیــک بــه ۴۰۰ســال 
مذهب پابه پای حکومت در عمیق کردن ناآگاهی مردم و سرکوب. 

۳-سیســـتم بســـته و مـــرگـــبار جـــامـــعه طـــبقاتـــی. آذربـــانـــان و ارتشـــتاران و پـــیشه 
وران و دهــقانــان و آن داســتان مــعروف کــفش دوزی کــه حــاضــر بــود خــرج ســپاه 
نـــــوشـــــیروان را بـــــدهـــــد تـــــا پســـــر او درس بـــــخوانـــــد و جـــــزء طـــــبقه دبـــــیران شـــــود. امـــــا 

نوشیرون نپذیرفت.
و یـا کشـنت پـدر رسـتم فـرخـزاد کـه فـرمـانـدار آذربـایـجان بـود و طـی نـامـه ای از 
پــورانــدخــت خــواســتگاری کــرد نــظام بســته و طــبقاتــی ســاســانــی حــتی اجــازه نــمی 

داد کـــــه از طـــــبقه ارتشـــــتاران کـــــسی بـــــا خـــــانـــــواده آذربـــــانـــــان ازدواج کـــــند. آن هـــــم 
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کـسی در حـد پـدر رسـتم فـرخـزاد کـه خـود فـرمـانـدار آذربـایـجان و پسـرش فـرمـانـدار 

خراسان بود.

پــورانــدخــت پــدر رســتم رابــه دربــار بــخوانــد و او را کشــت. و هــمین امــر بــاعــث 
شد تا رستم بیاید و پوراندخت را به وضع فجیعی بکشد. 

۴-مــــردم از هــــر دو روی ســــکه (شــــاه و مــــغ) نــــاراضــــی بــــودنــــد یــــا بــــایــــد خــــراج 
مـیدادنـد و یـا فـرزنـدان شـان را در جـنگ هـای بـی حـاصـل ایـران و روم بـه کشـنت 

میدادند. و انعکاس این نارضایتی در سه حرکت مهم و نافرجام بود: 
-کـودتـای بهـرام چـوبـین کـه حـکومـت یـک سـالـه او بـا پـناهـنده شـدن خسـروپـرویـز 

به رم و گرفنت کمک سرنگون شد. 
-انقالب مانی 
-انقالب مزدک

مـانـی و مـزدک پـیامـبر نـبودنـد. یـا الاقـل خـود ایـن چـنین ادعـایـی نـداشـتند. در 

پــی رفــرم مــذهــبی، اجــتماعــی، اقــتصادی و ســیاســی بــودنــد. امــا اتــحاد نــامــیمون 

شــیخ و شــحنه، ایــن دو رفــرمیســت بــزرگ را بــا نــاکــامــی مــواجــه ســاخــت. و جــامــعه 
در سراشیب سقوط افتاد.

در آن روزگـار کـه عـصر انـقالبـات رهـایـی بـخش، دمـکراتـیک یـا سـوسـیالیسـتی 
نـبود. جـامـعه یـا تـوسـط اصـالح طـلبانـی از وضـیعت رو بـه زوال نـجات مـی یـافـت یـا 

در ســراشــیب اضــمحالل پــیش مــی رفــت تــا کــاتــالــیزوری بــیرونــی کــه عــمدتــاً اقــوام 
بــیابــانــگرد بــودنــد وارد عــمل شــونــد. در آن  صــورت مــردم  مــی ایســتادنــد نــگاه مــی 

کردند تا حکومت سرنگون شود.
در نـبرد «ذات السـالسـل« سـربـازان را زنـجیر کـرده بـودنـد تـا فـرار نـکنند و در 
نـــبرد تـــاریـــخ ســـاز قـــادســـیه ۶۰۰۰ ســـوار دیـــلمی کـــه در نـــوع خـــود بـــی نـــظیر بـــودنـــد 
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جنگ را نظاره کردند تا رستم فرخزداد کشته شد. 

۵-تجـزیـه امـپراتـوی بـه شـاهـزادگـان محـلی. شـاهـزادگـانـی کـه هـر کـدام داعـیه 
حــکومــت داشــتند و هــیچ گــونــه دلبســتگی و وابســتگی بــه ادامــه حــکومــت ســاســانــی 

در آنهـا نـبود. و در آخـر هـم دیـدیـم کـه یـزدگـرد آواره را هـیچ کـدام نـپذیـرفـتند و بـا 
گـــرفـــنت رســـید بـــه دیـــگر شـــاهـــزادگـــان واگـــذار کـــردنـــد و در آخـــر بـــه اشـــاره مـــاهـــوی 

یــزدگــرد بــه دســت آســیابــان کشــته شــد. بــرای ایــنان بــین عــرب مــهاجــم و شــاهــان 
ســـاســـانـــی هـــیچ تـــفاوتـــی نـــبود و ایـــنان هـــر کـــدام از در اطـــاعـــت درآمـــدنـــد و خـــراج 

پرداخت کردند. 
۶-ضعف فرماندهی

پــادشــاهــان ســاســانــی در طــول مــدت حــکومــت درازشــان تــاب تحــمل ســرداران 

بــزرگــی چــون بهــرام چــوبــینه را نــداشــتند. پــس ســرداران بــزرگ یــا کشــته شــدنــد یــا 

کـنار گـذاشـته شـدنـد. و در آخـر نـوبـت بـه رسـتم فـرخـزاد رسـید کـه تـوان رهـبری ایـن 

نبرد تاریخ ساز را نداشت.
رســتم پــیش از جــنگ بــه شکســت خــود و راز ســتارگــان بــاور داشــت. و ایــن در 

خور سپهساالری که باید پیروزی ساز باشد نبود.
دیـگر آن کـه ارتـش ایـران آمـادگـی مـبارزه در هـوای گـرم و کـویـری را نـداشـت. 
و ســواره نــظام ایــرانــی، ســواره نــظامــی ســنگینی اســلحه و خــاص نــبرد و مــناطــق 
ســـردســـیری بـــود. و جـــز آن سیســـتم فـــرمـــانـــدهـــی اشـــرافـــی و غـــلط بـــود. بـــه هـــمین 

خاطر با کشته شدن فرمانده سپاه از هم میپاشید. 
بــــاز گــــردیــــم بــــه وضــــعیت مــــهاجــــمان. چــــرا کــــه شکســــت دو ســــو دارد. یــــک ســــو 
ضعف های شکست خوردگان است و سوی دیگر آن نقاط قوت پیروزشدگان.

۱-نخســـتین عـــامـــل پـــیروزی عـــرب اتـــحاد قـــبایـــل عـــرب و تـــبدیـــل آن هـــا بـــه مـــلتی 
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یکپارچه بود تحت ایدئولوژی واحد.
اســـالم در مجـــموع دیـــنی نـــظامـــی بـــود. مـــؤمـــنین را بـــا روحـــیه نـــظامـــی بـــار مـــی 

آوردنــد و بــه آن هــا وعــده فــتح و نــصرت مــی دادنــد. فــتح و نــصرتــی کــه یــک ســویــه 
نیست، دوسویه است.

اگــر بــکشند و پــیروز شــونــد. هــرچــه بــه دســت بــیاورنــد. غــنائــم اســت و حــالل. و 
اگر کشته شوند. نمی میرند بلکه در پیشگاه خدا زنده اند و روزی می خورند.
ایـن بـاور ایـدئـولـوژیـک در عـرب گـرسـنه و بـدوی انـگیزه ای نـیرومـند ایـجاد مـی 
کـرد. کـه اگـر پـیروز مـی شـد بـه غـنائـم افـسانـه ای شـاهـان ایـران دسـت مـی یـافـت. 

و اگـــر کشـــته مـــی شـــد بـــه بهشـــت مـــی رفـــت و از مـــوهـــبت هـــای بهشـــتی بـــرخـــوردار 
بود. 

۲-ســواران عــرب، ســوارانــی دلــیر و جــنگجــو و آبــدیــده بــودنــد. بــا نــان خــشک و 
چـــــندخـــــرمـــــا مـــــی تـــــوانســـــتند روزهـــــا بـــــر پشـــــت اســـــب نـــــبرد کـــــنند. بـــــرخـــــالف ارتـــــش 

ساسانی که خنگ و خرفت و تنبل شده بودند. 

۳-سیســـتم فـــرمـــانـــدهـــی عـــرب، سیســـتمی کـــارســـاز بـــود. ارتـــش ســـبک اســـلحه، 
آمـاده و مـناسـب تـهاجـم و غـافـلگیری و فـرمـانـدهـانـی بـرآمـده از یـک انـقالب. در هـر 

نـــبرد تـــا ده نـــفر بـــرای فـــرمـــانـــدهـــی تـــعیین مـــی شـــدنـــد کـــه در صـــورت مـــرگ یـــکی، 
دیـگری جـای او را بـگیرد. و شـیرازه سـپاه از هـم گسسـته نـشود بـرخـالف سیسـتم 

فرماندهی ایران.
مرحله چهارم: اسالم حکومتی

رســول اســالم در دهــم هجــری وفــات کــرد، جــنازه او بــر زمــین مــانــد و اصــحاب و 
مــجاهــدان بــزرگ جــنازه رســول را رهــا کــردنــد و بــه تــقسیم غــنائــم مــشغول شــدنــد. 

تنها علی و  فاطمه جنازه رسول را شستند و به خاک سپردند.
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ایـن بـزرگـتریـن نـشانـه بـود و شـروع بـزرگـتریـن شـکاف بـین محـمد و تـعالـیم او و 

عرب پابرهنه به قدرت رسیده که اکنون از هیچ به همه چیز رسیده بود.
ایـنان نخسـتین خـیانـت را بـه رسـول کـردنـد. کـسی کـه آن هـا را از قـعر تـباهـی 
و فـقر بـه اوج عـزت رسـانـد. امـا مـنافـع طـبقاتـی چـون هـمیشه تـاریـخ غـلبه دارد بـر 

باورها و شعارها.
حزب علی: نخستین انشعاب

جـــنازه رســـول بـــر زمـــین بـــود کـــه ســـران انـــقالب دیـــنی محـــمد در ســـقیفه بـــه شـــورا 
نشستند تا برای رسول جانشین تعیین کنند.

در مــیان آن جــمع ســه نــفر عــلی را شــایســته تــریــن فــرد بــرای جــانــشینی رســول 
می دانستند. سلمان، ابوذر غفاری و مقداد بن االسود.

عـلی دامـاد رسـول بـود. تـوسـط رسـول بـزرگ شـده بـود. جـزء نخسـتین کـسانـی 
بــود کــه بــه رســول ایــمان آورده بــود. بــاورش بــه رســول بــاوری ایــدئــولــوژیــک بــود. در 
غــزوات، رشــادت هــایــی افــسانــه ای از خــود نــشان داده بــود. و بــاالتــر از هــمه در 
حــجه الــوداع در غــدیــر خــم رســول او را تــأیــید کــرده بــود. و بــه راســتی نــزدیــکتریــن 

فـــرد بـــه انـــدیـــشه هـــای محـــمد، عـــلی بـــود. امـــا آنـــانـــی کـــه در شـــورای ســـقیفیه جـــمع 
شـده بـودنـد دنـبال کـسی بـودنـد کـه نـزدیـکتریـن فـرد بـاشـد بـه حـفظ مـنافـع آنـان کـه 

اکنون جزء اشرافیت عرب بودند.
ابـوبـکر بـرگـزیـده شـد ابـوبـکر از رسـول گـرامـی لـقب صـدیـق گـرفـته بـود. هـمراه و 

هـــمسفر رســـول بـــود در آن ســـفر تـــاریـــخی کـــه امـــکان کشـــته شـــدن در آن بـــسیار 

بـــــود. دخـــــترش عـــــایـــــشه را بـــــه رســـــول داده بـــــود و در نـــــزد عـــــرب از احـــــترام بـــــسیار 
برخوردار بود.

ایـن انـتخاب بـاعـث نخسـتین انـشعاب در حـکومـت اسـالمـی شـد. و حـزب عـلی 



 !          53

حاصل این انشعاب بود.

شیعه و ایرانیان

پــایــه گــذار شــیعه عــبدالــهبــن ســبا بــود یــک یــهودی مســلمان شــده، بــا مــطالــعات 
عـمیق مـذهـبی. تـفکرات ابـن سـبا بـر دو پـایـه اسـتوار بـود. کـه منجـر بـه تـشکیل دو 

حزب در اسالم شد: 
۱-پــــیامــــبران هــــر کــــدام جــــانــــشینی هــــم ســــنگ خــــود داشــــتند. محــــمد نــــیز بــــایــــد 
جـــانـــشینی داشـــته بـــاشـــد. و هـــم ســـنگ محـــمد کـــسی نیســـت جـــز عـــلی. ایـــن تـــفکر 

مبنای تئوریک حزب طرفدار علی یا شیعه شد. 
۲-ابـن سـبا بـا اسـتناد بـه یـکی از آیـات قـرآن مـعتقد بـود کـه پـیامـبر بـاز خـواهـد 
گشــــت و ایــــن صــــحبت بــــه صــــورت حــــلول روح اوســــت در عــــلی. ایــــن بــــاور مــــبنای 

تـشکیل غـالت شـیعه شـد کـه حـزب افـراطـی طـرفـدار عـلی بـود کـه عـلی را بـه مـرتـبت 

خدایی می رساند.
شـــــیعیان اولـــــیه عـــــرب بـــــودنـــــد. و ایـــــن بـــــاور کـــــه مـــــبتکر شـــــیعه ایـــــرانـــــیان انـــــد. و 
ایــرانــیان شــیعه را بــه عــنوان حــزب مــخالــف عــرب ســازمــانــدهــی کــردنــد و در واقــع 
حـــزبـــی ایـــرانـــی ســـاخـــتند در پشـــت ســـر عـــلی مـــوضـــع گـــرفـــتند. بیشـــتر بـــه افـــسانـــه 

هــایــی شــبیه اســت کــه در مــورد ازدواج حــسین امــام ســوم شــیعه بــا دخــتر یــزدگــرد 

پـادشـاه سـاسـانـی کـه بـه بـردگـی بـه مـدیـنه بـرده شـده بـود سـاخـتند، تـا جـاذبـه هـایـی 

ایــرانــی بــرای امــامــان شــیعه ایــجاد کــنند. ایــرانــیان تــحت عــنوان مــوالــی بــعدهــا بــه 

حزب طرفدار علی ملحق شدند.
موالی که بودند

ایـــرانـــیان مســـلمان شـــده بـــعد از مســـلمان شـــدن و بـــه آیـــین محـــمد درآمـــدنـــد خـــود 
هـویـت مسـتقل نـداشـتند. مـی بـایسـت خـود را بـه یـکی از قـبایـل عـرب منتسـب کـنند. 



!54

ایـــن انـــتساب را پـــیرو شـــدن و وابســـته شـــدن مـــی گـــفتند. و بـــه ایـــن افـــراد مـــوالـــی 
اطـالق میشـد. مـوالـیان مـوظـف بـودنـد در هـنگام جـنگ در صـفوف قـبایـل خـود حـرب 

کـنند. امـا از حـقوق آن قـبائـل بـرخـوردار نـبودنـد. و هـمین تـبعیض و تـبدیـل ایـرانـی 
بــــه شهــــرونــــد درجــــه دو، ســــرمــــنشأ جــــنگهای بــــسیاری شــــد. چــــه مســــتقل و چــــه در 

جنگ های داخلی عرب.

خلفای راشدین

بـــه هـــررو ابـــوبـــکر بـــه خـــالفـــت رســـید. و دیـــری نـــگذشـــت کـــه وفـــات یـــافـــت و نـــوبـــت بـــه 
خـلیفه مـقتدر عـرب عـمر رسـید. بـه راسـتی کـه نـفوذ کـالم عـمر بـود کـه ابـوبـکر را بـه 

خالفت رساند. و حاال نوبت به او رسیده بود.
دومین بحران

بـعد از بحـران جـانـشینی کـه بـا نـفوذ کـالم عـمر بـه نـفع ابـوبـکر تـمام شـد. هـرچـند 
ایـــن فـــرو نشســـنت بحـــران مـــوقـــت بـــود و طـــرفـــداران عـــلی بـــه ایـــن انـــتخاب رضـــایـــت 
نـــدادنـــد. و هســـتة یـــک انـــشعاب بـــزرگ در دل اســـالم کـــاشـــته شـــد بحـــران دوم فـــرا 

رسید.
بــعد از فــوت رســول اکــثر قــبایــل بــه دیــن پــدر خــود بــازگشــتند. بــرای عــرب بــدوی 

دیـن پـدری دیـنی سهـل و سـاده بـود و اسـالم قـیدوبـند بـسیاری بـر دسـت و پـای او 

مــی بســت. و عــرب کــه در دهــه هــا و ســده بــه آزادگــی زنــدگــی کــرده بــود بــایــدهــا و 

نـــبایـــدهـــای دیـــن جـــدیـــد کـــه بـــه آن عـــادت نـــکرده بـــود. مـــشکل بـــود در حـــیات رســـول، 
نـفوذ کـالم وقـدرت مـعنوی حـضرت رسـول کـارسـاز بـود امـا بـا فـوت او دیـگران ایـن 
نــفوذ و مــعنویــت را بــرای عــرب نــداشــتند. ایــنان بــه «اهــل رّده» مــعروف شــدنــد. و 
ابـــوبـــکر ســـپاهـــی بـــی شـــمار بـــرای ســـرکـــوب آن هـــا و بـــرگـــردانـــدن آن هـــا بـــه دیـــن 
محــمد فــرســتاد. عــربــی کــه در زمــان رســول بــه راحــتی مســلمان شــده بــود ایــن بــار 
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به ضرب شمشیر حکومت مسلمان شد.
سومین بحران

سـومـین بحـران، بحـران بـی نـصیب مـانـدگـان از قـدرت اسـت. انـقالب دیـنی محـمد 
چـون هـر انـقالب دیـگری وقـتی از مـوضـع نـهضت خـارج شـد و بـه مـوضـع تـثبیت و 

حـکومـت رسـید. دچـار یـک تـناقـض درونـی شـد. حـل ایـن تـضاد چـون هـر تـضادی 

شــبیه بــه ایــن در گــرو حــل ایــن مــسألــه کــلیدی اســت کــه آنــانــی کــه قــدرت را قــبضه 
مــــی کــــنند، امــــروز نــــه در گــــذشــــته ای دور، تــــصمیم دارنــــد مــــنافــــع کــــدام طــــبقه را 

نمایندگی کنند.
شـــــکی نـــــمی تـــــوان کـــــرد کـــــه درگـــــذار یـــــک انـــــقالب بـــــه دولـــــت، تـــــمامـــــی شـــــرکـــــت 
کــنندگــان انــقالب نــمی تــوانــند در مــوضــع رهــبری قــرار بــگیرنــد. شــدنــی نیســت پــس 
نــخبگان بــه قــدرت مــی رســند امــا ایــن اهــمیت کــلیدی نــدارد. مــهم ایــن اســت تــوده 

هـایـی کـه جـذب شـعارهـای انـقالب شـده انـد. و بـه خـاطـر تـحقق ایـن شـعارهـا جـان 

فـشانـیهـای بـسیار کـرده انـد. در حـاکـمان امـروز نـمایـندگـان خـود را مـی بـینند یـا 

نه. در واقع بحران از اینجا شروع می شود.
بـعد از حـل مـسألـه «اهـل رده» تـوده هـای فـقیر عـرب کـه در سـپاهـی بـی شـمار 

گــرد آمــده بــودنــد بــه مــدیــنه آمــدنــد و ســهم خــود را از حــکومــت خــواســتند. ابــوبــکر 
صـــــالح کـــــار را در آن دیـــــد کـــــه ایـــــن بحـــــران را بـــــه خـــــارج از مـــــرزهـــــای عـــــربســـــتان 

صادر کند به سوی روم شرقی و ایران.
ترور عمر

عـمر از سـازمـانـدهـندگـان جـنگ بـر عـلیه ایـرانـیان بـود. سـپاه عـرب ابـتدا بـیم داشـت 

تـــا بـــه مـــصاف لـــشکر عـــظیم ایـــران بـــرود. پـــس فـــراخـــوان هـــای بـــی شـــمار عـــمر بـــی 
جـواب مـی مـانـد. تـا آن کـه بـا جـاسـوسـانـی کـه بـه ایـران فـرسـتاده بـود از ضـعف و 
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بحــــــران حــــــکومــــــت ایــــــران مــــــطلع شــــــد. و بــــــه عــــــرب خــــــبر داد کــــــه بحــــــرانــــــی بــــــزرگ 
امـپراتـوری ایـران را از درون خـورده اسـت و کـافـی بـا یـک ضـربـه ایـن غـول بـیمار 

از پای درآید.
و ایـن درک درسـت عـمر، عـرب را بـه پـیروزی رسـانـد. الزم بـه تـوضـیح اسـت در 
شـورای جـنگی کـه تـشکیل شـده بـود عـمر تـصمیم داشـت خـود فـرمـانـدهـی سـپاه را 

بــــه دســــت گــــیرد امــــا عــــلی امــــام اول شــــیعیان و خــــلیفه چــــهارم مســــلمین کــــه جــــزء 
شـــورای جـــنگ بـــود بـــا تـــصمیم عـــمر مـــخالـــفت کـــرد و گـــفت کـــه اگـــر او کشـــته شـــود 
مســلمین بــه یــکباره شکســت خــواهــند خــورد. امــا اگــر او در مــدیــنه بــاشــد و ســپاه 

شکت بخورد او سپاهیانی دیگر فراهم خواهد آورد.
بـــه هـــررو ایـــن جـــنگ عـــرب بـــا ایـــرانـــیان کـــه عـــرب آنـــرا جـــهاد مـــی نـــامـــید، یـــعنی 
جـنگ بـرای خـدا، بـه پـیروزی عـرب انـجامـید. و حـاصـل آن مسـلمان شـدن و دادن 

جــزیــه و غــرامــت آنــهایــی کــه قــبل از حــمله تســلیم شــدن مــثل نــیشابــور و ابــیورد کــه 
اولـــی ۷۰۰ هـــزار درهـــم داد ۴۰۰ کـــیسه زعـــفران بـــه هـــر ســـال و دومـــی ۴۰۰ هـــزار 

درهــم در ســال تــقبل کــرد. امــا شهــرهــایــی کــه تــسخیر شــدنــد. بــه غــارت رفــتند مــثل 
مــدایــن کــه ارزش امــوال بــه ۹۰۰مــیلیون درهــم مــی رســید. و مــردان و زنــان و بــچه 

ها نیز بهعنوان برده تقسیم شدند یا در بازار برده فروشان، فروخته شدند.
در ایـن راسـتا عـبدالـرحـمن عـوف کـه یـکی از صـحابـه بـود ۳۰ هـزار بـرده داشـت 

و تنها در مزارع حجاز معاویه پسر ابوسفیان ۴۰ هزار برده کار می کردند.
ایــن تــناقــض بــزرگــی در ذهــن ایــرانــیان بــود. اگــر مــقصود از جــهاد، جــدال در 
راه خـــداســـت. و هـــدف آن مســـلمان کـــردن دیـــگر مـــلل اســـت کـــه بـــایـــد ایـــن کـــار بـــا 
مســـلمان شـــدن مـــلل مـــغلوب پـــایـــان یـــابـــد. امـــا غـــارت امـــوال، مـــصادره زمـــین هـــای 

کـــشاورزی و بـــه بـــرده بـــردن مـــلل اســـیر چـــگونـــه مـــی تـــوانســـت تـــوجـــیه گـــر یـــک نـــبرد 
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مقدس باشد.

از ســــویــــی دیــــگر بــــرخــــورد مســــلمانــــان بــــرده دار بــــا بــــرده هــــا عــــلیرغــــم آن هــــمه 
تـوصـیه رسـول اسـالم نـه تـنها مـالطـفت آمـیز نـبود بـلکه سـنگدالنـه بـود. یـکی از ایـن 

بــرده داران مــغیره بــن شــعبه از مــهاجــریــن قــدیــمی بــود. او بــردهای داشــت بــه نــام 
فـیروز یـک مـسیحی ایـرانـی سـنگتراش کـه بـه اسـارت سـپاه اسـالم درآمـده بـود. و 
در مـدیـنه بـه مـغیره تـعلق گـرفـته بـود. کـار او سـنگتراشـی و نـجاری بـود و مـغیره از 
او روزی بــیش از دو درهــم مــی خــواســت و او قــادر بــه کــار کــردن در ایــن مــیزان 
نـبود. فـیروز شـکایـت بـه نـزد عـمر بـرد. و خـلیفه بـه جـای دادرسـی بـا او مـزاح کـرد. 
و فـردا فـیروز عـمر را بـا شـش ضـربـه کـارد کشـت. (ایـن اگـر جـنگ طـبقات نیسـت. 
پـس چـه بـایـد آنـرا نـامـید). و خـالفـت یـازده سـالـه عـمر پـایـان یـافـت (ابـوبـکر دو سـال 

خالفت کرد.)
عثمان: به قدرت رسیدن اشراف اموی

عـــثمان در ســـال ۲۴هجـــری بـــه خـــالفـــت رســـید و رؤیـــای ابـــوســـفیان بـــرای بـــه قـــدرت 
رسیدن دوباره خاندان اموی متحقق شد.

عــثمان در فــاصــله ســالــهای ۲۴تــا ۳۶هجــری کــه بــه قــتل رســید. حــکومــت را بــه 
تمامی در دست خاندان ابوسفیان گذاشت و جناح های دیگر را حذف کرد.

بـه هـمین خـاطـر عـالوه بـر تشـدیـد نـابـرابـری اجـتماعـی و نـارضـایـتی تـوده هـای 
فـــقیر، نـــارضـــایـــتی جـــناحـــی دیـــگر از اشـــراف بـــر آن اضـــافـــه شـــد. و در ســـال ۳۵ 
هجــری اشــراف از حــکومــت رانــده شــده از کــوفــه و بــصره و مــصر بــه بــهانــه ســفر 

حج حرکت کردند و خانه عثمان را محاصره کردند.
فــرمــانــده گــروه کــوفــی بــا مــالــک اشــتر بــود کــه بــعد از مــرگ عــثمان از ســرداران 
بــزرگ لــشکر عــلی شــد. عــثمان حــاضــر بــه پــذیــرش خــواســت نــاراضــیان و تــقسیم 
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قــــدرت نــــبود. پــــس تــــا رســــیدن کــــمک از مــــصر و شــــام دفــــع الــــوقــــت مــــی کــــرد و در 
مـحاصـره بـود. تـا ایـن کـه نـامـه ای کـار را یکسـره کـرد نـامـه ای از عـثمان بـه حـاکـم 

مـصر بـرای کـمک و گـوشـمالـی نـاراضـیان. پـس ریـختند و عـثمان را در خـانـه اش 

کشتند جنگ قدرت و جنگ طبقات در یک راستا قرار گرفت.

خالفت علی

سـه گـروهـی کـه در مـرگ عـثمان دسـت داشـتند. مـهاجـران قـدیـمی، اشـراف و تـوده 

مسـتمند عـرب بـه عـلی روی آوردنـد. رهـبری گـروه مـهاجـران بـا طـلحه و زیـبر از نـام 

آوران دین محمد بودند.
نخستین انشعاب در اتحادیه طرفدار علی

مــــرگ عــــثمان بــــه مــــثابــــه حــــذف خــــانــــدان ابــــوســــفیان از قــــدرت نــــبود. مــــعاویــــه پســــر 

ابـوسـفیان والـی شـام بـود کـه ایـالـت ثـروتـمندی بـود و قـبایـل عـرب کـه بـه سـوریـه رفـته 

بــودنــد پــایــگاه اجــتماعــیش بــود. پــس مــعاویــه بــه عــنوان نــمایــنده اشــراف قــدیــمی و 
ثــروتــمند عــرب کــه بــه یُــمن اســالم آوردن پــدرش اکــنون بــه بــردگــان بــسیاری دســت 
یــافــته بــود و در واقــع یــک فــئودال، بــرده دار بــزرگ بــود حــاضــر بــه واگــذاری قــدرت 

نبود.
مـعاویـه خـود سـیاسـتمداری بـزرگ بـود و اطـرافـیانـش نـیز کـسانـی مـثل عـمروبـن 

عـــاص بـــودنـــد کـــه در تـــشخیص مـــوقـــیعت و اســـتفاده از لحـــظات اســـتاد و در نـــوع 

خود بی نظیر بودند.
عـــمروبـــن عـــاص جـــزء جـــناح اپـــورتـــونیســـتی بـــودنـــد کـــه فـــرصـــت طـــلبانـــه مســـلمان 

شـدنـد. چـرا کـه مـی دیـدنـد در پـس ایـن ایـدئـولـوژی و اتـحاد عـرب آن هـا بـه چـه آب 

و نانی می رسند. درواقع اینان مسلمانان تحلیلی بودند نه باورمند.
امــــا جــــبهة عــــلی جــــبهة شــــکننده ای بــــود. جــــبهه ای نــــاهــــمگون کــــه در یــــک امــــر 
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متحـد بـودنـد بـرکـناری عـثمان. و حـاال کـه عـثمان نـبود، انـگیزه نـیرومـندی الزم بـود 
کـــه آنـــان را حـــول یـــک مـــحور جـــمع کـــنند. نـــفوذ کـــالم و نـــبوغـــی ســـیاســـی و تـــقسیم 

غنائمی به موقع.
جنگ جمل

طــلحه و زیــبر کــه دیــدنــد عــلی کــسی نیســت کــه آنــان را آن گــونــه کــه انــتظار دارنــد 
در قـــدرت ســـهیم کـــند بـــه مـــکه رفـــتند و عـــایـــشه کـــه «ام املـــومـــبین» بـــود را بـــا خـــود 
هـمراه کـردنـد. عـایـشه از یـک سـو زن حـضرت رسـول بـود و از سـویـی دیـگر دخـتر 
ابــوبــکر خــلیفه اول. پــس جــنگ جــمل درگــرفــت. ایــن جــنگ، جــنگ مــهاجــران قــدیــمی 

بـود بـا عـلی. و سـال ۳۶هجـری بـود کـه طـلحه و زیـبر و عـایـشه شکسـت خـوردنـد و 
اتحادیه آن ها درهم شکسته شد.

عـلی در ایـن جـنگ پـیروز شـد، امـا ایـن پـیروزی یـک نـوع خـودزنـی سـیاسـی بـود 
و حذف طلحه و زیبر به مثابه قطع دست راست اتحادیه طرفدار علی بود.

جنگ صفین

در ســال۳۷ هجــری جــنگ صــفین شــروع شــد. مــعاویــه بــه خــونــخواهــی عــثمان در 
ظــاهــر، امــا بــرای یــک پــارچــه کــردن حــکومــت خــانــدان امــوی بــا اتــکا بــه بــخشی از 
اشــراف قــدیــمی عــرب بــه جــنگ عــلی آمــد و از بــیعت بــا او ســر زد. بــهانــه او بــهانــه 

ای مردم پسند بود، خونخواهی عثمان.
جـبهة عـلی، جـبهه ای شـکننده بـود. از یـک سـو تـوده هـای فـقیر عـرب بـودنـد کـه 
شــــدیــــداً بــــه اســــالم بــــاورمــــند و مســــلمانــــانــــی مــــتعصب بــــودنــــد. و در ســــویــــی دیــــگر 
اشـــراف عـــرب بـــودنـــد. کـــه اخـــتالف مـــاهـــوی بـــا مـــعاویـــه نـــداشـــتند. جـــنگشان جـــنگ 

قدرت بود. افرادی چون ابوموسی اشعری و اشعث بن قیس.
جـنگ کـه درگـرفـت پـیروزی ابـتدا بـا جـبهة عـلی بـود. ۴۰ هـزار شـمشیرزن بـاورمـند 



!60

جناح چپ این جبهه را تشکیل می دادند.
جــنگ بــه انــتها بــود کــه بــه تــوصــیه عــمروبــن عــاص مــعاویــه دســتور داد قــرآن هــا 

را ســـر نـــیزه کـــنند و اعـــالم دارنـــد کـــه آنـــان حـــاضـــرنـــد بـــه حـــکم قـــرآن گـــردن نـــهند. 
جــــناح راســــت جــــبهة عــــلی کــــه خــــود از اشــــراف عــــرب بــــودنــــد، و بــــه آشــــتی تــــمایــــل 

داشتند پذیرفتند و کار به مصالحه کشید.

معاویه سیاستمداری بزرگ

مــعاویــه جــدا از آنــکه از مــشاوران بــزرگــی چــون عــمروبــن عــاص بهــره مــی گــرفــت 
خــــــود ســــــیاســــــتمداری بــــــزرگ بــــــود ســــــیاســــــتمداری در کــــــالــــــیبر جــــــهانــــــی. بــــــرای او 
شـــمشیر خـــانـــه آخـــر بـــود. پـــس ســـعی مـــی کـــرد هـــمه چـــیز را در مـــیدان ســـیاســـت 

پیش ببرد و خوش داشت که پیروزیش در جبهه سیاست باشد تا جنگ و قتال.

پس علی را در دو حرکت مات کرد: 

۱-حـــرکـــت نخســـت بـــه نـــیزه بـــردن قـــرآن و انـــداخـــنت شـــکاف و تـــردیـــد در ســـپاه 
عـلی. و طـرح ایـن سـؤال کـه بـرادرکـشی بـه چـه مـنظوری اسـت. و بـه نـفع کیسـت. 

و عامل این جنگ برادرکشانه کیست.
مــعروف اســت کــه مــالــک اشــتر ســردار بــزرگ عــلی بــه ســراپــرده مــعاویــه نــزدیــک 

شـده بـود و اگـر عـلی کـمی مـقاومـت مـی کـرد، جـنک یکسـره شـده بـود. و مـالـک فـتنه 

مــعاویــه را از مــیان بــرمــی داشــت. امــا بــرای ســپاه عــلی مــشکل بــود بــا کــسی کــه 
قــرآن را در دســت گــرفــته اســت جــنگ و قــتال کــند. عــرب ســاده دل  و بــاورمــند بــه 
قــرآن کــه شــعار «انــم املــؤمــنون اخــوه» محــمد را بــاور داشــت. قــابــل فــهم نــبود کــه 
جـنگ طـبقات یـعنی چـه. و چـرا مـؤمـنان بـر عـلیه هـم شـمشیر در کـف مـی گـیرنـد. و 

خون مؤمنان دیگر را می ریزند. 
۲-حـرکـت دوم تـعیین نـمایـنده بـود. نـمایـنده عـلی ابـومـوسـی اشـعری بـود. یـکی 
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از ســــرداران کــــه در فــــتح ایــــران شــــرکــــت داشــــت. هــــواداران عــــلی بــــعدهــــااو را بــــه 
حـــماقـــت مـــتهم کـــردنـــد امـــا در کـــار ابـــومـــوســـی حـــماقـــت تـــنها نـــبود. قـــدرتطـــلبی هـــم 

بـــود. ابـــومـــوســـی مـــی دانســـت کـــه عـــلی رهـــبری اســـت اصـــولـــگرا و روی اصـــول بـــا 
کــــسی مــــعامــــله نــــمی کــــند. پــــس بــــرای او نــــبود عــــلی در تحــــلیل نــــهایــــی بــــه مــــنافــــع 

طـبقاتـی اش نـزدیـکتر بـود تـا بـودنـش. پـس اخـتالفـش بـا مـعاویـه جـنگ قـدرت بـود و 

حـــضورش در جـــبهة عـــلی تـــنها شـــقی کـــه مـــی تـــوانســـت خـــانـــدان امـــیه را بـــه کـــنار 

بــــــزنــــــد بــــــه هــــــمین خــــــاطــــــر وقــــــتی عــــــمروبــــــن عــــــاص بــــــه او گــــــفت عــــــامــــــل ایــــــن جــــــنگ 
بـرادرکـشانـه قـدرت طـلبی عـلی و مـعاویـه اسـت و بـه صـالح مسـلمین اسـت کـه هـر 

دو خـلع شـونـد و نـفر سـومـی بـرگـزیـده شـود ایـن بـه مـزاق ابـومـوسـی خـوش آمـد. هـم 
علی اصول گرا بهکنار می رفت و هم معاویه انحصارطلب.

و وقـتی عـمروبـن عـاص گـفت: از ابـومـوسـی بـرای رهـبری او کـسی را شـایسـته 
تـر نـمی بـیند قـند در دل ابـومـوسـی آب شـد. پـس ابـومـوسـی بـه مـنبر رفـت و عـلی را 

خـــلع کـــرد. و عـــمروبـــن عـــاص بـــه مـــنبر رفـــت انگشـــتر از دســـت خـــارج کـــرد و گـــفت: 
هــمان گــونــه کــه مــن انگشــتر از دســت خــارج مــی کــنم مــعاویــه را خــلع مــی کــنم. و 

ادامه داد و همانطور که به دست می کنم او را به خالفت برمی گزینم.
انشعاب در جبهه علی

جــناح چــپ جــبهه عــلی کــه تــوده هــای فــقیر و رادیــکال عــرب بــودنــد. و در عــین حــال 
مســـلمانـــانـــی شـــدیـــداً مـــتعصب بـــودنـــد شـــعار «الحـــکم االالـــه» را ســـردادنـــد. یـــعنی 

هــیچ حــکمی پــذیــرفــته نیســت جــز حــکم خــدا. و حــکم خــدا جــاری شــده اســت و آن 
شکسـت مـعاویـه بـوده اسـت. پـس پـذیـرش حـکمیت اشـتباه عـلی بـوده اسـت. و عـلی 

مـرتـکب گـناه کـبیره شـده اسـت و بـایـد تـوبـه کـند. و ایـن بـرای عـلی مـمکن نـبود. پـس 

کار به انشعاب کشید و منشعبین به خوارج (خارج شدگان) معروف شدند.
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۴۰ هـزارشـمشیرزن بـه نهـروان رفـتند در آنـجا چـادر زدنـد و عـبدالـه بـن وهـب را 
بــه خــالفــت بــرگــزیــدنــد. ایــنان بــرای بــرابــری و عــدالــت مــبارزه مــی کــردنــد، نــه بــرای 

خاندان هاشم و نه برای خاندان امیه.
جنگ نهروان

مــشاوران عــلی او را بــرآن داشــتند تــا قــبل از حــل مــسألــه مــعاویــه، مــشکل خــوارج 

را حــل کــند. جــنگ نهــروان بــا قــتل عــام فــجیع خــوارج بــه پــایــان رســید. و آن بــاور 
ایـــجاد شـــد کـــه «چـــشم فـــتنه کـــور شـــد». امـــا چـــنین نـــبود. ســـیر بـــعدی تـــاریـــخ ایـــن 

ارزیابی را به شدت واژگونه نشان داد.
از ایــن مــرحــله بــه بــعد خــوارج بــه شــدت بــه چــپ رانــده شــد. و دیــگر آشــتی آن 
هـا بـا عـلی غـیرمـمکن شـد. در سـال ۴۰ هجـری عـلی در مسجـد کـوفـه بـه دسـت یـک 

خارجی کشته شد. و پس از مرگ او معاویه در بیت املقدس اعالم خالفت کرد.
اگــــر ســــپاهــــیان عــــلی بــــه جــــای آن کــــه بــــه نهــــروان بــــرونــــد بــــه شــــام مــــی رفــــتند و 
مــعاویــه را بــه عــنوان بــزرگــتریــن مــشکل خــالفــت عــلی از اریــکه قــدرت بــه زیــر مــی 

آورند. شاید برخورد با خوارج به گونه ای دیگر بود.
نهـروانـیان تـوده هـای فـقیر عـرب بـودنـد. بـه دنـبال عـدالـت و بـرابـری بـودنـد. عـلی 
راحــت تــر مــی تــوانســت بــا ایــن عــده کــنار بــیایــد تــا مــعاویــه. حــل مــشکل مــعاویــه بــه 

عـلی فـرصـت مـی داد تـا خـوارج بـرانـداز را بـه اپـوزیـسیون قـانـونـی تـبدیـل کـند. در 
یـــک حـــکومـــت عـــدالـــتخواه، خـــوارج در نـــهایـــت بـــه فـــرقـــه ای ایـــدئـــولـــوژیـــک تـــبدیـــل مـــی 

شـد. ایـن کـه آیـا در یـک جـامـعة در حـال تـکویـن طـبقاتـی، حـکومـت عـادالنـه شـدنـی 
است فعالً در حیطه بحث ما نیست.

امـــا ســـیر بـــعدی حـــوادث نـــشان داد در تـــشخیص تـــضاد عـــمده و عـــمده تـــریـــن 
تـــضاد مـــشاوران عـــلی دچـــار اشـــتباهـــی اســـتراتـــژیـــک شـــدنـــد. خـــوارج دســـت چـــپ 
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عـلی بـودنـد. و زدن آن هـا نـیز چـون زدن طـلحه و زیـبر یـک نـوع خـودزنـی سـیاسـی 
بود.

حسن، امام دوم

بـا شـهادت عـلی، صـحنه بـرای مـعاویـه خـالـی بـود و یـارهـای قـدیـمی یـا مـرده بـودنـد 
و یا بالاثر شده بودند. چه هم پیمان با معاویه و چه رانده شده از قدرت.

یـــک جـــامـــعه مـــقتدر فـــئودالـــی بـــا حـــفظ شـــیوه هـــای زنـــدگـــی پـــدرشـــاهـــی و بـــرده 

داری.
مـعاویـه خـود در ایـن زمـان ده هـا هـزار بـرده داشـت. امـا حـکومـت اش حـکومـتی 

غـــیردیـــنی بـــود. هـــرچـــند او لـــقب امـــیراملـــؤمـــنین را داشـــت و تـــمسک  بـــه مـــذهـــب مـــی 
کرد.

شکست حکومت دینی

از ســفر رســول بــه مــدیــنه، نــوعــی حــکومــت دیــنی شــکل گــرفــت. حــضرت رســول در 
رأس امـور سـیاسـی ـ مـذهـبی بـود. و مـذهـب و سـیاسـت درهـم عـجین شـده بـودنـد. 

بـــعد از فـــتح مـــکه و تـــشکیل حـــکومـــت اســـالمـــی ایـــن امـــر بـــارزتـــر بـــود. بـــعد از فـــوت 
رســـول و آمـــدن چـــهار خـــلیفه بـــا فـــراز و نـــشیب هـــایـــی حـــکومـــت دیـــنی بـــود. امـــا بـــا 
خــالفــت مــعاویــه دوران حــکومــت غــیردیــنی آغــاز مــی شــود. هــرچــند تــمامــی خــلفای 

امــوی و عــباســی خــود را امــیراملــؤمــنین مــی دانســتند و بــهمــذهــب و امــور مــذهــبی 
تظاهر می کردند و متعبد بودند.

به هر روی خالفت معاویه دو مخالف عمده داشت؛ شیعیان و خوراج.
بـعد از شـهادت امـام اول شـیعیان، فـرزنـد ارشـد او حـسن بـه امـامـت بـرگـزیـده 
شـــد. و از آنـــجایـــی کـــه اخـــتالف بـــین شـــام و مـــدیـــنه کـــه مـــرکـــز مـــخالـــفان حـــکومـــت 
خــــانــــدان بــــنی امــــیه بــــود ادامــــه داشــــت. بــــار دیــــگر وضــــعیت جــــنگی بــــرقــــرار شــــد. 
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شیعیان آماده کارگزار با لشکر شام شدند.
امـا هـمان گـونـه کـه مـعاویـه در جـنگ صـفین نـشان داده بـود او سـیاسـتمداری 
بـی نـظیر بـود. او قـادر بـود بـدون آن کـه دسـت بـه شـمشیر بـبرد بـه پـیروزی بـرسـد 

اسـتاد اسـتفاده از فـرصـت هـا بـود. پـس در حـالـی کـه سـپاه مـی آراسـت نـامـه مـی 

نــــوشــــت و مــــذاکــــره مــــی کــــرد. و ســــران ســــپاه را بــــه ســــوی خــــود مــــی کــــشید. ایــــن 

مــذاکــرات از ســران ســپاه امــام حــسن شــروع شــد و بــهامــام حــسن رســید. حــسن 
برای صلح با معاویه سه شرط تعیین کرد و به روایتی چهار شرط: 

۱-آن چه در خزانه کوفه است از آن او باشد. 
۲-خراج سالیانه دارابگرد فارس به او داده شود. 

۳-شامیان بر سر منابر پدرش را لعن نکنند. 
۴-معاویه بعد از خود جانشینی تعیین ننماید.

مـــــعاویـــــه شـــــروط اول و دوم را پـــــذیـــــرفـــــت. (۲ مـــــیلیون درهـــــم خـــــزانـــــه و مـــــالـــــیات 
دارابـگرد) امـا در مـورد شـرط سـوم گـفت تـنها یـک هـفته از لـعن عـلی صـرفـنظر مـی 

کــند. و در مــورد شــرط چــهارم بــه گــونــه ای دوگــانــه بــرخــورد کــرد، و امــام حــسن از 
حق خود گذشت.

خـوارج هـمچنان بـر مـواضـع خـود اسـتوارتـر شـدنـد و رفـته رفـته اصـول یـک آیـین 

جـدیـد را بـرای خـود تـدویـن کـردنـد. در کـل قـیام خـوارج از ایـن زمـان بـه بـعد مـتکی 

بــر تــوده هــای مــردم (کــشاورزان، فــقیرتــریــن بــدویــان، پــیشه وران شهــری، بــردگــان 
مسلمان و همچنین هل ذمه) بود

قیام برای برادری و برابری

اگــر بــعد از فــوت رســول فــرق بــین مســلمان عــرب و مســلمان غــیرعــرب بــه گــونــه ای 
کــه ایــرانــیان جــزء مــوالــی بــودنــد در حــکومــت مــعاویــه ایــن فــرق تشــدیــد شــد. و بــین 
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عــرب هــا نــیز ایــن صــف بــندی کــشیده شــد. عــرب اشــراف و عــرب عــادی، اشــراف 
امــــــوی و اشــــــراف غــــــیرامــــــوی. و فــــــشار بــــــر اهــــــل ذمــــــه (یــــــهودیــــــان و مــــــسیحیان و 

زرتشتیان) بیشتر شد.

بـه هـمین خـاطـر قـیام هـای خـوارج بـا اقـبال عـمومـی مـوالـیان (ایـرانـیان) و اهـل 
ذمـه (مـسیحیان و یـهودیـان و زرتشـتیان) روبـهرو شـد. و در واقـع قـیام خـوارج یـک 

قــــیام عــــربــــی نــــبود قــــیامــــی بــــرای بــــرابــــری و بــــرادری بــــود. هــــمان شــــعاری کــــه در 
بایگانی انقالب خاک می خورد «انم املؤمنون اخوه».

«نسل دوم انقالب»؛حسین، امام سوم

امـــام حـــسن در ســـال ۴۹ مـــرد. و بـــه روایـــتی تـــوســـط همســـرش بـــه اشـــاره مـــعاویـــه 
مـسموم شـد. مـعاویـه خـود نـیز در سـال ۶۱ هجـری مـرد. و پسـرش یـزیـد بـه خـالفـت 

رسید.
مــرگ مــعاویــه و تــعیین خــلیفه بــهانــه خــوبــی بــرای شــیعیان بــود کــه نــارضــایــتی 

خــود را اعــالم کــنند. مــردم کــوفــه کــه یــکی از پــایــگاه هــای مــهم مــخالــفین حــکومــت 
خـانـدان امـیه بـود امـام سـوم را دعـوت کـردنـد تـا بـه کـوفـه بـیایـد در رأس قـیام قـرار 
بــگیرد. حــسین پــذیــرفــت و ســفر حــج خــود را نــیمه تــمام گــذاشــت و بــه ســوی کــوفــه 
حــرکــت کــرد. و جــلوتــر از خــود مســلم پســرعــم خــود را بــرای آمــاده ســازی قــیام بــه 

کوفه فرستاد.
مسـلم زمـانـی بـه کـوفـه رسـید کـه عـبیداهلل بـن زیـاد از امـکان شـورش آگـاه شـده 

بـــــود و بـــــا دســـــتگیری افـــــراد مـــــؤثـــــر امـــــکان قـــــیام را از بـــــین بـــــرده بـــــود. پـــــس مســـــلم 
دسـتگیر و کشـته شـد. و امـام سـوم شـیعیان هـنگامـی بـه کـوفـه رسـید کـه مـخالـفان 

کـوفـه آمـاده مـقابـله بـا او بـودنـد. پـس کـاروان امـام سـوم هـمراه سـپاه کـوفـه بـه سـفر 

خـود ادامـه دادنـد تـا از دارالـخالفـه دسـتور بـیایـد کـه بـا حـسین چـه بـکنند. حـسین 
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سه پیشنهاد کرد: 
۱-اجازه بدهند به مدینه برگردد. 

۲-اجازه بدهند خود به شام برود و با یزید صحبت کنند. 
۳-اجـازه بـدهـند بـه ایـران بـرود و بـا کـفار دیـلمی جـهاد کـند. (مـنطقه دیـلمان و 
طـبرسـتان بـه عـلت صـعب الـعبور بـودن از حـیث جـنگل و کـوه هـنوز مسـلمان نشـده 

بودند. به همین خاطر عرب به آن ها کفار می گفت اما آنان زرتشتی بودند.)
ایــــن پــــیشنهادهــــای ســــه گــــانــــه پــــذیــــرفــــته نشــــد. و یــــزیــــد شــــرط رهــــایــــی را بــــیعت 
گــــذاشــــت. و امــــام ســــوم نــــپذیــــرفــــت و کــــار بــــه جــــنگ و قــــتال رســــید و در ســــال ۶۱ 

هجــری، امــام و یــارانــش در کــربــال بــه شــهادت رســیدنــد. بــازمــانــدگــان اســیر و بــه 
شـــام بـــرده شـــدنـــد. یـــزیـــد از ایـــن اتـــفاق اظـــهار بـــی اطـــالعـــی کـــرد و هـــمة اســـرا را 

آزاد کرد.
قیام زبیر

در سـال ۶۱ هجـری فـرزنـد زبـیر از صـحابـه نـامـدار اسـالم، عـبدالـه قـیام کـرد ایـن 
قیام دوازده سال طول کشید در سال ۷۳ هجری فرو نشانده شد.

قیام سلیمان

رهـبری ایـن قـیام سـلیمان بـن صـرر کـه از صـحابـه نـامـدار بـود، آغـاز شـد. و بـهانـه 
قــیام خــونــخواهــی حــسین امــام ســوم بــود. ایــن قــیام ســال ۶۵هجــری شــروع شــد و 

سال ۶۶ فرو نشانده شد.
قیام مختار

مــــختاربــــن ابــــی عــــبید ثــــقفی خــــود را نــــمایــــنده پســــر ســــوم عــــلی امــــام اول بــــه نــــام 
محــــمدبــــن الــــحنفیه نــــامــــید. محــــمد پســــر فــــاطــــمه دخــــت گــــرامــــی رســــول نــــبود بــــلکه 
مــادرش کــنیزی بــود از قــبیله حــنفی. بــه هــمین خــاطــر شــیعیان او را چــون فــرزنــد 
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فاطمه نبود به عنوان امام نپذیرفتند.
کیسانیه

بعدها هواداران محمد حنفی به کیسانیه معروف شدند.
قــیام مــختار در کــوفــه بــه رهــبری ابــراهــیم فــرزنــد مــالــک اشــتر فــرمــانــده مــعروف 
ســپاه عــلی آغــاز شــد. ابــراهــیم در ســال۶۶ بــر ســپاه خــلیفه پــیروز شــد. و مــختار 

کشندگان حسین را عقوبتی سخت داد.

انشعاب در سپاه مختار

بعد از این پیروزی سپاه مختار به دو شقه شد: 
۱-اشراف 

۲-مـوالـی ـ مـوالـی ایـرانـیان و مسـلمان غـیرعـربـی بـودنـد کـه بـرای حـقوق بـرابـر مـی 
جنگیدند. چرا که موالی شهروندان درجه دوم جامعة اسالمی بودند.

مـختار جـانـب مـوالـی را گـرفـت و در سـال ۶۸در جـنگ بـا عـبدالـه بـن زبـیر کـه او 

نــیز دشــمن خــلیفه بــود کشــته شــد. (جــنگ جــناح هــای عــرب بــر ســر قــدرت. مــختار 
دشمن خلیفه، عبداله بن زبیر دشمن خلیفه و رقیب مختار).

محــمد حــنفی در بــرابــر قــیام مــختار حــالــت «انــتظار و ابــهام» بــه خــود گــرفــت. 
در قیام شرکت مستقیم نکرد به همین خاطر از تعقیب حکومت در امان ماند.

یک توضیح: نسل دوم

بــا مــرگ مــعاویــه و عــلی مــا بــا، نســل دوم انــقالب دیــنی محــمد روبــه رویــیم. عــلی و 
مــعاویــه از جــمله کــسانــی بــودنــد کــه در انــقالب محــمد شــرکــت مســتقیم داشــتند و 
شـاهـد و نـاظـر وقـایـع بـودنـد. امـا فـرزنـدان آن هـا، یـزیـد و حـسن و حـسین، کـسانـی 

بــونــد کــه در زمــان انــقالب بــچه بــودنــد و در انــقالب شــرکــتی نــداشــتند. بــرآمــدن آن 
هـا در واقـع هـم زمـان اسـت بـا بـه حـاصـل نشسـنت انـقالب و از ایـن مـرحـله بـه بـعد 
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اســت کــه مــا در قــیام هــا بــا نــام هــایــی آشــنا روبــه رویــیم. پســران صــحابــه مــعروف 

عبداله پسر زبیر، ابراهیم پسر مالک اشتر، محمد حنفی پسر امام علی.
قیام ابن ارزق

در ســـال ۶۵هجـــری خـــوارج بـــه رهـــبری ابـــن ارزق قـــیام کـــردنـــد. و در نـــبرد دوالب 
ابــــــن ارزق کشــــــته شــــــد. و عــــــبیدالــــــدیــــــن مــــــاحــــــوز جــــــای او را گــــــرفــــــت. بــــــسیاری از 
ایـرانـیان کـه بیشـتر روسـتایـی بـودنـد در ایـن قـیام بـر عـلیه سـتمگران عـرب شـرکـت 
داشتند. در سال ۶۷ هجری ابن ماحوز در جنگ با عبداله بن زبیر کشته شد.

حکومت حجاج بن یوسف

حـــجاج کـــه بـــه خـــالفـــت رســـید. ســـرداری داهـــی و قـــسی الـــقلب بـــود. و قـــیام هـــای 
مردم را با قساوت تمام به خاک و خون کشاند.

حــجاج فــشارهــا را بــر مــردم بیشــتر کــرد. روســتائــیان ُمهــری ســربــی بــر گــردن 
داشـــتند تـــا نـــتوانـــد محـــل زنـــدگـــی خـــود را تـــرک کـــنند و جـــزیـــه ای کـــه از اهـــل ذمـــه 

گرفته میشد شامل نومسلمانان که عمدتاً کشاورزان غیرعرب بود نیز شد.
در حـکومـت حـجاج ۱۳۰ هـزار نـفر کشـته شـدنـد و هـنگام مـرگ ۵۰ هـزار مـرد و 

۳۰ هزار زن در زندان های او بودند.
قیام صالح

در ســـال۷۶هجـــری در داراب خـــوارج بـــه رهـــبری صـــالـــح بـــن مســـرح قـــیام کـــردنـــد 
شـــعار آن هـــا ایـــن بـــود: «بـــه نـــام خـــداونـــد جـــهاد کـــنید و کـــین خـــود را از حـــکومـــت 

ستمگران به خاطر جنایاتشان برعلیه مردم بگیرید».
حـــجاج ۴ هـــزار ســـوار را بـــرای ســـرکـــوب آنـــها فـــرســـتاد. صـــالـــح کشـــته شـــد و 

شبیب بن یزید شیبانی جانشین او شد.
خوارج به فرماندهی شبیب مداین را گرفتند.
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اما در سال ۷۶ شبیب هنگام عقب نشینی در رودخانه غرق شد.
قیام ضحاک

در ســال۱۲۷ هجــری خــوارج شــورشــی عــظیم کــردنــد بــه فــرمــانــدهــی ضــحاک بــن 
قــیس. ضــحاک لــشکر عــبدالــه فــرزنــد مــروان دوم آخــریــن خــلیفه امــوی را شکســت 

داد اما در نبردی خونین با خود خلیفه شکست خورد و کشته شد.
حزب عباسیان

عــباس عــموی پــیغمبر و پســر عــبداملــطلب بــود از تــجار و ربــاخــواران مــکه بــود. در 

طــائــف و مــدیــنه بــاغــات و تــاکســتان هــایــی داشــت و حــق فــروش آب چــاه زمــزم بــه 

زائران مکه از آن او بود.
عــباس شــخصیتی پــیچیده داشــت از یــک ســو بــت پــرســت بــود و خــود را متحــد 

ابـوسـفیان نـشان مـی داد و در کـاروانـهای تـجاری او شـرکـت مـی کـرد. از سـویـی 

دیـــــگر بـــــا محـــــمد رابـــــطه ای خـــــویـــــشی داشـــــت و در ســـــفر بـــــزرگ او بـــــه مـــــدیـــــنه او 
واسطه این سفر بود.

در جــنگ بــدر کــه اولــین غــزوه مســلمانــان بــا اشــراف مــکه ســت او نــیز در ایــن 
نــبرد شــرکــت داشــت و اســیر شــد. امــا پــیامــبر او را آزاد کــرد تــا بــه عــنوان عــامــل 
مـخفی مسـلمانـان در نـزد سـران مـکه بـاشـد. در جـریـان فـتح مـکه بـاز عـباس نـقش 

دوگـانـه خـود را بـازی مـی کـند. ابـوسـفیان را مـتقاعـد مـی کـند تـا تسـلیم شـود. و از 

ســـــویـــــی دیـــــگر واســـــطه مـــــالقـــــات ابـــــوســـــفیان بـــــا محـــــمد و عـــــقد پـــــیمانـــــی بـــــه ســـــود 

ابــوســفیان مــی شــود. ایــن رابــطه دوگــانــه از مــیزان نــفوذ او در دو جــبهة اشــراف 
مــکه و ســران مســلمین خــبر مــیدهــد. امــا بــعد از مــرگ رســول و مــرگ چــهار خــلیفه 

اول، حـــکومـــت بـــه تـــمامـــی از آن خـــانـــدان بـــنی امـــیه شـــد. در طـــول ایـــن ســـال هـــا 
عـباس و ابـوسـفیان کـه جـز نسـل اول انـقالب بـودنـد، در قـید حـیات نـبودنـد. و نسـل 
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هـای بـعدی آن رابـطه حـسنة پـدرانـشان را نـداشـتند. بـا ایـن حـال خـانـدان عـباسـی 

با واسطه حکومت بنی امیه، به زمینداران بزرگی تبدیل شده بودند.
از ســویــی دیــگر بــا شــهادت عــلی و مــرگ امــام حــسن، شــهادت امــام حــسین، 
در ایـن شـاخـه از خـانـدان بـنی هـاشـم فـعالـیت بـرعـلیه خـانـدان امـیه کـاهـش یـافـت. 
و دیـگر امـامـان شـیعه سـعی کـردنـد کـمتر بـاعـث تحـریـک خـلفای امـوی شـونـد. پـس 
ادعــای خــالفــت و حــکومــت در شــاخــه دیــگر خــانــدان هــاشــم تــقویــت یــافــت. مــضاف 
بــــر آن کــــه امــــامــــان شــــیعه فــــرزنــــدان دخــــتر پــــیامــــبر بــــودنــــد. و فــــرزنــــدان عــــباس کــــه 
نـگاهـشان بـه نسـب نـگاه عـربـی بـود و فـرزنـد ذکـور را حـاصـل انـتقال خـون و نسـب 

می دانست خود را نسب واقعی پیامبر و در نتیجه محق ترمی دانستند.
محــمدبــن عــلی بــن عــبدالــهبــن عــباس در اواســط قــرن دوم بــا شــعار حــکومــت از 

آن خـانـواده رسـول اسـت شـروع بـه تـبلیغ کـرد. مـرکـز آن هـا کـوفـه بـود. سـازمـانـی 
مــخفی بــا مــبلغین زیــردســت. فــرزنــدان عــباســی از تجــربــه تــلخ فــرزنــدان عــلی درس 

هـا گـرفـته بـودنـد. و مـی دانسـتند قـیام زودرس و بـدون زمـینه تـوسـط خـانـواده بـنی 
امیه درهم کوبیده می شود.

عــباســیان جــز ایــن نــیک مــی دانســتند کــه مــخالــفین جــدی بــنی امــیه تــوده هــای 

فـــقیر عـــرب و ایـــرانـــیان مســـلمان شـــده و مســـلمان نـــاشـــده انـــد. پـــس مـــعاف کـــردن 
روســـتایـــیان از خـــراج، مـــعاف کـــردن اهـــل ذمـــه ازجـــزیـــه و خـــراج از بـــین رفـــنت کـــار 

اجباری و بیغار روستاییان را جزء شعار تبلیغاتی خود قرار دادند.
نـــکته دیـــگر در تـــبلیغاتـــشان مـــخفی نـــگاه داشـــنت نـــام مـــدعـــی خـــالفـــت بـــود. ایـــن 
امـر چـند سـود داشـت نخسـت امـویـان نـمی دانسـتند کـه رأس ایـن سـازمـان مـخفی 
کیســــت و امــــکان از بــــین بــــردن آن نــــبود. دوم آن کــــه مــــی تــــوانســــتند تــــحت عــــنوان 

بــیعت بــا خــانــدان پــیغمبر تــمامــی نــیروهــای نــاراضــی از جــمله هــواداران خــانــدان 
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علی را نیز به کمپ خود وارد کنند.
ابومسلم: کشفی بزرگ

ابـومسـلم بـنده عـیسی بـن مـعقل بـود. عـیسی بـه خـاطـر هـواداری از بـنی عـباس در 

زنـدان بـود، ابـومسـلم درزنـدان بـرای دیـدن خـواجـه خـویـش مـی رفـت و در آن جـا بـا 

بکیربن ماهان که به خاطر هواداری از بنی عباس زندانی بود آشنا شد.
بــکیر ایــرانــی بــود و از طــرف محــمد بــنعــلی رهــبری حــزب مــخفی عــباســیان را 
بـر عهـده داشـت .بـکیر پـس از آزادی از زنـدان ابـومسـلم را بـه ۴۰۰ درهـم خـریـد و 

بـــه ابـــراهـــیم بـــنمحـــمد بـــخشید. ابـــراهـــیم پســـر محـــمد ابـــومســـلم را آزاد کـــرد و بـــه 
عـنوان نـمایـنده خـود بـه مـرو فـرسـتاد تـا مـقدمـات قـیام را در مـرو کـه زادگـاه او بـود 
آمـاده کـند. و ابـومسـلم تـوانسـت بـا درایـت و کـاردانـی خـود مـرو را آمـاده قـیام کـند 
در ۲۵ رمـــــضان ســـــال ۱۲۹ هجـــــری ۴۰ هـــــزار نـــــفر آتـــــش هـــــا را بـــــه نـــــشانـــــه قـــــیام 
بــرافــروخــتند و بــا لــباس هــای ســیاه و عــلم هــای ســیاه کــه نــشانــه خــانــدان عــباســی 

بود به میدان نبرد آمدند.
تــوده اصــلی قــیام را روســتایــیان ایــرانــی کــه از ظــلم و ســتم عــرب بــه تــنگ آمــده 
بــودنــد تــشکیل مــیدادنــد. پــیشه وران، زمــینداران و دهــقانــان ایــرانــی نــیز بــه ایــن 
قـیام پـیوسـتند. بـسیاری از بـندگـان نـیز بـه کـمک ابـومسـلم وارد شـدنـد. خـرمـدیـنان 
نـــیز محـــلق شـــدنـــد ایـــنان نـــه بـــه خـــاطـــر بـــه قـــدرت رســـیدن خـــانـــواده عـــباســـی عـــموی 
پـیغمبر بـلکه بـه خـاطـر نـجات از ظـلم و سـتم عـرب دسـت بـه شـمشیر بـردنـد. ایـنان 
حـتی نـام مـدعـی خـالفـت ابـراهـیم را نـیز نـمی دانسـتند و بـرای آن هـا مـهم سـقوط 

خاندان بنی امیه بود. و این یکی از دالیل بزرگ نافرجام بودن این قیام بود.
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یک نکته تاریخی

بـععضی از مـنتقدیـن بـه ابـومسـلم ایـراد مـی گـیرنـد کـه چـرا او حـکومـت را از بـنی 

امیه گرفت و به بنی عباس داد و این را دلیل عرب زدگی ابومسلم می دانند.
در بــررســی تــاریــخ پــدیــده هــا بــایــد در بســتر زمــان و مــکان خــود قــرار بــگیرنــد و 
مـورد ارزیـابـی قـرار داده شـونـد. نـمی شـود یـک پـدیـده را از بـخشی از تـاریـخ جـدا 

کـــرد. بـــه روز درآورد و بـــا مـــعیارهـــای اکـــنونـــی آنـــرا مـــورد بـــررســـی قـــرار داد. ایـــن 
درست به آن می ماند که چرا ابومسلم اعالم جمهوری نکرد.

در آن روزگــار بــا آن فــقر و فــاقــه تــاریــخی، فــرهــنگی و اقــتصادی مــردم، بــا آن 
پــراکــندگــی مــناطــق از هــم بــرای ابــومســلم و مــردم شــق دیــگری نــه مــمکن بــود و نــه 

مــتصور. فــرامــوش نــکنیم کــه عــباســیان را ابــومســلم بــه تــنهایــی بــه قــدرت نــرســانــد. 

ســـازمـــان مـــخفی و گســـترده عـــباســـیان در ســـراســـر خـــالفـــت اســـالمـــی در فـــعالـــیت 
بــودنــد تــا تــوانســتند یــک امــپراتــوری بــزرگ و بــیرحــم رابــه زانــو درآورنــد. بــاالتــر از 
ابــومســلم بــکیر بــن مــاهــان اســت او نــیز ایــرانــی اســت و در رأس ســازمــان مــخفی 

عــــباســــیان بــــرای او نــــیز مــــمکن و مــــتصور نیســــت شــــق دیــــگری بــــرگــــزیــــند. اعــــالم 

حــکومــت هــای ایــرانــی و مســتقل در دهــه هــا و ســده هــا بــعد مــمکن مــی شــود. بــا 

ایـن حـال ابـومسـلم در نـبرد زاب کـه فـتح الـفتوح ایـرانـیان بـود بـه روایـتی ۶۰۰ هـزار 

عرب را از دم تیغ گذراند و انتقام قادسیه و نهاوند را از عرب گرفت.
بـه خـاطـر هـمین کشـتار عـرب بـود کـه عـباسـیان در نخسـتین روزهـای بـه قـدرت 
رســیدنــشان، ابــومســلم را بــه خــدعــه و نــیرنــگ کشــتند چــرا کــه در پــس ایــن کشــتار 

خـادمـی و وفـاداری نـمی دیـدنـد. ایـرانـی را مـی دیـدنـد کـه اگـر فـرصـتی دیـگر بـیابـد 

بازمانده عرب را از دم تیغ خواهد گذراند.
در ســـال ۱۳۲ در نـــبرد زاب امـــویـــان مـــنتقرض شـــدنـــد و در ســـال ۱۳۸ هجـــری 
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ابومسلم کشته شد.

شیعه در لغت
شـیعه در لـغت بـه مـعنای حـزب اسـت و بـه هـواداران عـلی تـنها اطـالق نـمی شـود. 
در تـاریـخ مـا شـیعه عـباسـیه را هـم داریـم کـه بـه حـزب و هـواداران فـرزنـدان عـباس 

اطالق می شد.
نخستین انشعاب

شیعه نخستین انشعاب در اسالم است و علت آن مسأله جانشینی بود.
پــیامــبر اســالم کــه مــرد، مــرگ او نــاگــهانــی بــود. بــه روایــتی فــرصــت نــیافــت و بــه 
روایـتی دیـگر خـواسـت کـه وصـیت کـند قـلم و کـاغـذ خـواسـت امـا عـمر مـخالـفت کـرد 
و گــفت پــیامــبر دیــوانــه شــده اســت. و پــیامــبر از نــوشــنت وصــیت صــرفنــظر کــرد. و 
عده ای بر این باورند که در غدیر خم پیامبر مسأله جانشینی را حل کرده بود.
روایــت دوم بــه نــظر نــمی رســد بــا حــقیقت تــاریــخ نــزدیــک بــاشــد پــیامــبر اســالم 

آنـــــقدر نـــــفوذ مـــــعنوی و کـــــالمـــــی داشـــــت کـــــه عـــــمر جـــــسارت نـــــکند او را از نـــــوشـــــنت 
وصیت باز دارد.

نســبت بــه روایــت ســوم کــه هــواداران عــلی بــه آن تــکیه و اســتناد مــیکــنند جــای 

چــــون و چــــرای بــــسیار اســــت مــــنتقدیــــن مــــی گــــویــــنداگــــر بــــه راســــتی در غــــدیــــر خــــم 
مـنظور رسـول اسـالم از حـمایـت عـلی، تـعیین جـانـشینی بـود، بـعید بـه نـظر مـیرسـد 

اعـرابـی کـه در حـجه الـوداع هـمسفر پـیامـبر بـودنـد و شـاهـد وقـایـع غـدیـر خـم بـودنـد. 

بـــعد از مـــرگ رســـول ســـاکـــت بـــنشینند و بـــر خـــالفـــت عـــلی گـــواهـــی نـــدهـــند. از یـــاد 
نــــبریــــم کــــه عــــرب صــــدر اســــالم گــــفتار و کــــردار رســــول را وابســــته بــــه مــــنبع وحــــی 
مـیدانسـتند. و بـه سـادگـی از مـسألـه جـانـشینی کـه بـدون شـک و نـزد آنـان خـبری 

از عالم غیب بود، به سادگی بگذرند.
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بــههــررو هــر دو طــرف مــوافــقان و مــخالــفان عــلی آن قــدر بــه نــظرات خــود بــاور 
دارند که مناقشه ای بزرگ و انشعابی بزرگ شکل گرفت.

اصول عقاید شیعه

شهرستانی در کتاب امللل والنحل پنج اصول برای شیعه می شمارد. 
۱-حق مطلق خالفت و امامت از آن علی است. 

۲-حق خالفت تابع اصل شایستگی نیست، تابع اصل وراثت است. 
۳-ماهیت دین و ایمان در این اصل است. 

۴-امامان در اعمال و کردار خود معصوم اند. 
۵-تــــقیه مــــجاز اســــت. تــــقیه پــــنهان کــــردن نــــظر مــــؤمــــن اســــت وقــــتی بــــرای او خــــطر 

جانی دارد.
نخستین انشعاب در شیعه: کیسانیه

بـــعد از شـــهادت حـــسین ســـومـــین امـــام شـــیعه عـــده ای محـــمدبـــن الـــحنفیه را امـــام 
خــوانــدنــد. محــمد بــرادرزاده نــاتــنی حــسین بــود. از مــادری کــه دخــتر پــیامــبر نــبود 
بـــــلکه کـــــنیزی بـــــود از قـــــبیله حـــــنفی. هـــــواخـــــواهـــــان او در ســـــالـــــهای ۶۸-۶۶ تـــــحت 
رهـــبری مـــختار قـــیام کـــردنـــد. و بـــه نـــظر مـــی رســـد کـــه بـــه خـــاطـــر کـــیسان ابـــوعـــمرو 

رئیس موالی که در لشکر مختار بود. آنان به کیسانیه شهرت یافتند.

کـیسانـیه بـر ایـن بـاور بـود کـه عـلی امـامـت خـویـش را بـه سـبب خـویـشاونـدی بـه 

دســـت نـــیاورد بـــلکه بـــهخـــاطـــر مـــرتـــبت روحـــانـــی اش بـــه جـــانـــشینی رســـید. و شـــرط 

امـامـت ارث نیسـت، مـرتـبت روحـانـی اسـت. آنهـا امـامـان خـود را بـه تـرتـیب، عـلی، 

حسن، حسین و محمدبن الحنفیه می دانستند.
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چهار انشعاب در کیسانیه

محـــمدبـــن الـــحنفیه در ســـال ۸۱ هجـــری مـــرد. و نســـبت بـــه قـــیام مـــختار نـــیز حـــالـــت 

ابــهام و انــتظار بــهخــود گــرفــت و شــرکــت مســتقیم در قــیام نــکرد. بــه هــمین خــاطــر 
بــعد از شکســت مــختار حــکومــت بــه او کــاری نــداشــت. امــا بــعد از مــرگ اش ســه 

انشعاب در هواداران او صورت گرفت: 

۱-عـده ای بـه ایـن بـاور رسـیدنـد کـه آخـر دنـیا نـزدیـک اسـت و دیـگر نـیازی بـه امـام 
نیست. 

۲-عده ای علی فرزند او را امام پنجم دانستند. 
۳-عـده ای دیـگر ابـوهـاشـم فـرزنـد دیـگرش را بـه امـامـی بـرگـزیـدنـد. و اعـالم داشـتند 
کـه ابـوهـاشـم عـلوم غـیبی را از پـدر بـه ارث بـرده اسـت پـس جـانـشین روحـانـی پـدر 
هـموسـت. پـس از مـرگ ابـوهـاشـم هـواداران او بـه قـیام ابـومسـلم پـیوسـتند و شـایـع 

کــردنــد کــه ابــوهــاشــم حــق امــامــت خــود را بــه خــانــدان عــباســیه مــنتقل کــرده اســت. 
این گروه به راوندیه معروف بودند. 

۴-عـده ای دیـگر بـر ایـن بـاور بـودنـد کـه محـمد حـنفی نـمرده اسـت. بـلکه در غـاری 
پنهان شده است و روزی ظهور خواهد کرد و عدل را بر زمین برقرار می کند.

شیعه امامیه

امــا عــده ای دیــگر از شــیعیان بــر ایــن بــاور بــودنــد کــه تــنها ســادات مــی تــوانــد بــه 
امـــامـــت بـــرســـند. (ســـادات یـــا حـــسنی انـــد یـــا حـــسینی، یـــا فـــرزنـــدان حـــسن انـــد یـــا 

فـرزنـدان حـسین و بـه هـرروی بـایـد از بـطن فـاطـمه دخـت پـیامـبر بـاشـند. و محـمد 
بن الحنفیه مادرش کنیزی است حنفی.

پس محمد را سید نمی توان شمرد و به امامت نمی توان برگزید.
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ایـنان عـلی مـلقب بـه اصـغر و مـعروف بـه زیـن الـعابـدیـن را بـه امـامـت بـرگـزیـدنـد. 

بعد از فوت امام چهارم، امامت به محمدباقر پنجمین امام شیعه رسید.
انشعاب دوم در شیعه

امـا عـده ای از شـیعیان کـه از وجـه مـیانـه روانـه محـمدبـاقـر راضـی نـبودنـد بـرادرش 

زیـــدبـــن عـــلی را کـــه از طـــرفـــداران پـــرشـــور و جـــدی بـــرخـــورد بـــا امـــویـــان بـــود را بـــه 
امامت برگزیدند. زید به کوفه رفت تا قیام هواداران خود را رهبری کند.

خـلیفه هـشام ابـن عـبداملـلک سـپاهـی بـرای سـرکـوب قـیام فـرسـتاد. و پـس از ده 
ماه جدال، قیام سرکوب شد و زید کشته شد.

اصول عقاید زید

زیــدیــه بــه اصــل تــوارث در امــامــت مــعقتد نــبودنــد. و امــامــت را جــانــشین روحــانــی 
مـی دانسـتند و بـر ایـن بـاور بـودنـد کـه مـردم مـی تـوانـند هـر یـک از دودمـان عـلویـان 

را بـــه امـــامـــت بـــرگـــزیـــنند. امـــام بـــایـــد مـــقام خـــالفـــت را تـــحصیل کـــند. و بـــه عـــبارتـــی 
فـعال و صـاحـب اراده بـاشـد و بـرای امـام صـفات خـاصـی قـائـل نـبودنـد. بـرخـالف 

شیعه امامیه که برای امام صفاتی شبیه صفات پیامبر قائل بودند.
انشعاب سوم در شیعه

بـعد از فـوت امـام پنجـم، امـامـت بـه جـعفرصـادق رسـید امـام جـعفرصـادق فـعالـیت 
ســیاســی نــداشــت، امــا در بــخش عــلوم مــذهــبی فــعال بــود. او را بــنیان گــذار فــقه 

امامیه می دانند.
امـام جـعفرصـادق در کـنار خـود فـردی را داشـت بـه نـام ابـوالخـطاب کـه شـایـع 
کـــــرد امـــــام تـــــجسم آفـــــریـــــدگـــــار اســـــت. امـــــام جـــــعفرصـــــادق او را از خـــــود رانـــــد. و 
خـطاب، فـرقـه خـطابـیه را درسـت کـرد کـه یـکی از فـرقـه هـای غـاله شـیعه بـود. غـاله 

شــــیعه آن قــــدر در مــــقام عــــلی غــــلو مــــی کــــردنــــد کــــه عــــلی را بــــه مــــقام الــــوهــــیت مــــی 
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رساندند.
انشعاب چهارم در شیعه

امــــام جــــعفرصــــادق در زمــــان حــــیاتــــش پســــر چــــهارم خــــود را بــــه امــــامــــت بــــرگــــزیــــد 
(مـوسـی) امـا سـه بـرادر دیـگرش ایـن انـتخاب را نـپذیـرفـتند. و اسـماعـیل و عـبدالـه 

و محمد دعوی امامت کردند.
در مــــیان ایــــن ســــه تــــن هــــواداران اســــماعــــیل فــــرزنــــد ارشــــد امــــام قــــدرتــــمندتــــر و 
کـثیرهالـعده تـر بـودنـد. امـا اسـماعـیل در زمـان حـیات پـدر، مـرد و هـوادارانـش پسـر 

او محمد را امام هفتم نامیدند.
شیعه دوازده امامی

امــا عــده ای دیــگر از شــیعیان مــوســی کــاظــم را بــه امــامــت بــرگــزیــدنــد و بــعد از او 
عـــــلی بـــــن مـــــوســـــی مـــــعروف بـــــه امـــــام رضـــــا، امـــــام هشـــــتم شـــــد و بـــــعد از مـــــرگ او 
محـمدبـن عـلی مـلقب بـه جـواد امـام نـهم شـد و بـعد از او عـلی بـن محـمد مـلقب بـه 
نـقی (پـاک) امـام دهـم شـد و بـعد حـسن بـن عـلی مـعروف بـه عـسگری امـام یـازدهـم 

و در آخـر محـمدبـن حـسن مـعروف بـه مهـدی امـام دوازدهـم شـیعیان شـد و امـامـت 
شیعه پایان یافت.

نواب خاصه

محـــمدبـــن حـــسن مـــعروف بـــه امـــام مهـــدی کـــودک بـــود کـــه بـــه عـــلت خـــطراتـــی کـــه از 
جــانــب حــکومــت او را تهــدیــد مــی کــرد از انــظار مــخفی شــد. شــیعة امــامــیه بــه ایــن 

دوران غــــیبت صــــغری نــــام نــــهاده انــــد، امــــا امــــام حــــضور دارد و تــــنها بــــا افــــرادی 
خـاص کـه مـورد اعـتماد اوسـت، بـا مـریـدانـش تـماس مـی گـیرد ایـن نـواب بـه چـهار 

تـن مـی رسـیدنـد. کـه هـر یـک قـبل از مـرگ دیـگری را بـه عـنوان بـاب و در بـین امـام 

و مــردم، بــرمــی گــزیــد. امــا عــلی بــن محــمد الــسامــرائــی نــایــب چــهارم دیــگر نــایــبی 
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بــــرنــــگزیــــد و دوران غــــیبت کــــبری فــــرا رســــید. گــــفته مــــی شــــود کــــه عــــلی بــــن محــــمد 
الــسامــرائــی از آشــوب زمــانــه خــود بــه ایــن نــتیجه رســیده بــود کــه زمــان ظــهور امــام 

مســـتور نـــزدیـــک اســـت. قـــیام قـــرمـــطیان، تـــصرف بـــغداد تـــوســـط آل بـــویـــه، خـــالفـــت 

اســماعــیلیان فــاطــمی در افــریــقا در هــمین روزگــار اســت.امــام حــسن عــسگری در 

سـال ۲۶۰ وفـات یـافـت غـیبت صـغری ۶۰ سـال طـول کـشید و در سـال ۳۲۹ غـیبت 

کبری آغاز شد.
فکر رجعت امام

فــکر بــازگشــت امــام و تــغییر وضــع مــوجــود و بــرقــراری حــکومــت عــدل از آن شــیعه 
امامیه نیست چهار فرق عمده شیعه به این امر باور دارند: 

۱-کیسانیه به زنده بودن محمدبن الحنفیه و بازگشت او باور دارند. 
۲-زیدیه به زنده بودن زید و بازگشت او باور دارند. 

۳-اسماعیلیه به زنده بودن اسماعیل و بازگشت او باور دارند. 
۴-امامیه به زنده بودن مهدی و بازگشت او باور دارند.

پـطروشـفسکی بـر ایـن بـاور اسـت کـه فـکر رجـعت امـام بـا امـیدهـای عـامـه مـردم 

(پــیشه وران، روســتائــیان و فــقیرتــریــن قشــرهــای صحــرانــشینان) بــرای یــک تــحول 
اجـتماعـی تـلفیق یـافـته اسـت و مهـدی در نـزد شـیعه امـامـیه یـعنی تـغییر سـازمـان 

اجتماعی و نجات مردم از ظلم معنا می یابد.
ادامه قیام ها

تــصور تــمامــی کــسانــی کــه بــه حــزب عــباســیان و یــا نــهضت ســیاه عــلمان پــیوســتند 

از ابـــــــومســـــــلم گـــــــرفـــــــته تـــــــا فـــــــقیرتـــــــریـــــــن تـــــــوده هـــــــای شهـــــــری و روســـــــتایـــــــی و عـــــــرب 
صحـرانـشین، ایـن بـود کـه بـا پـایـان گـرفـنت دوره حـکومـت اشـراف امـوی، فـرزنـدان 

عــموی پــیغمبر عــباس عــدل و رفــاه را بــرای آنــان ارمــغان مــی آورنــد. امــا فــرزنــدان 
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عـــموی پـــیغمبر، پســـرعـــموهـــای خـــانـــدان امـــوی بـــودنـــد. چـــه خـــونـــی و چـــه طـــبقاتـــی، 
بــــزرگ زمــــینداران و بــــزرگ بــــرده داران، تــــنها اخــــتالف ایــــن عــــموزادگــــان قــــدرت و 

سـهم قـدرت بـود. پسـران ابـوسـفیان کـه بـه قـدرت رسـیدنـد، پسـران عـبداملـطلب را از 

قــدرت رانــدنــد. بــرای ابــوســفیان، هــم چــنان کــه بــرای عــباس عــموی پــیغمبر، اســالم 
یـک بـاور ایـدئـولـوژیـک نـبود. یـک ابـزار کسـب قـدرت بـود. از یـاد نـبریـم کـه عـباس در 

حــالــیکه بــت پــرســت بــود و در کــمپ ابــوســفیان بــود، و بــه ربــاخــواری و بــازرگــانــی 
مـشغول بـود واسـطة محـمد بـا مـدیـنیان هـم بـود. و بـاز در حـالـی کـه هـنوز در مـکه 

بود و در کمپ ابوسفیان بود برای مسلمین جاسوسی می کرد.
بـــه هـــر روی از عـــباس و فـــرزنـــدانـــش اثـــر و نـــشان بـــارزی در دعـــواهـــای قـــدرت 
نیسـت. تـا آن کـه بـه یـک بـاره حـزب عـباسـیان هـمة عـرصـه هـا را اشـغال مـی کـنند. 

بـــدون شـــک در بـــین عـــباســـیان ســـیاســـتمداران بـــزرگ و وقـــت شـــناســـی بـــوده انـــد و 
مــی دانســتند کــه چــه زمــانــی وقــت مــدعــی بــودن آن هــا اســت امــا پــیروزی فــرزنــدان 

عــباس عــموی پــیغمبر نــه عــدالــت آورد و نــه رفــاه. کــالن زمــینداران و بــرده دارانــی 

کــــه از پســــرعــــموهــــای خــــود پــــیچیده تــــر و قــــسی الــــقلب تــــر بــــودنــــد. پــــس قــــیام هــــای 
عدالت جویانه و ضداستبدادی کماکان به قوت خود باقی است نگاه می کنیم: 

۱-قیام حمزه بن آذرک در سیستان 
۲-قیام زنجیان

پــیشوای ایــن قــیام عــلی بــن محــمد مــعروف بــه «صــاحــب الــزنــج» بــود در بــخش 

ســـفالی عـــراق و خـــوزســـتان مـــسکن و مـــأوای ایـــن قـــیام بـــود. چـــهارده ســـال طـــول 
کــشید. و ایــدئــولــوژی آن از آن خــوارج بــود و پــایــگاه طــبقاتــی آن بــدویــان فــقیر و 

روستاییان بودند. 
۳-قیام محمدالنفس الزکیه
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ایـن قـیام از سـال ۱۴۵هجـری شـروع شـد. ایـدئـولـوژی ایـن قـیام از آن عـلویـان 

حـــسنی (فـــرزنـــدان امـــام حـــسن) بـــود و رهـــبری آن بـــا حـــسین بـــن عـــلی بـــن حـــسن 

مــعروف بــه محــمدالــنفس الــزکــیه بــود پــایــگاه آنــها در حــجاز بــود. و در ســال ۱۶۹ 

قیام سرکوب شد. 
۴-قیام زیدیه

ایـن قـیام در سـال ۱۹۹ هجـری در عـراق بـه رهـبری ابـوالسـرایـا شـروع شـد. کـه 

ســـرکـــوب شـــد و ابـــوالســـریـــا اعـــدام شـــد. امـــا قـــیام هـــای زیـــدیـــه در نـــیمه دوم قـــرن 
سـوم، ربـع اول قـرن چـهارم در کـرانـه هـای خـزر بـا پـایـگاه هـای روسـتایـی هـمچنان 

ادامه داشت. 
۵-قیام بابک

ایــن قــیام در ســال ۲۰۱شــروع شــد و حــدود بیســت ســال طــول کــشید. رهــبری 
ایــن قــیام بــا بــابــک خــرمــدیــن بــود. پــایــگاه آن روســتایــی بــود. و بــه ســرخ عــلمان یــا 

سرخ جامگان معروف بودند. 
۶-قیام مردم طبرستان

ایــــــن قــــــیام در ســــــال۲۵۰آغــــــاز شــــــد مــــــردم بــــــر عــــــلیه محــــــمدبــــــن اوســــــی حــــــاکــــــم 
طـــبرســـتان قـــیام کـــردنـــد و از حـــسن بـــن زیـــد امـــام زیـــدیـــه دعـــوت کـــردنـــد کـــه رهـــبری 
قــیام را بــه دســت بــگیرد. قــیام پــیروز شــد و حــسن حــکومــت زیــدیــه را بــنیاد نــهاد. 

این حکومت بعدهاتوسط اسماعیل سامانی منقرض شد. 
۷-قیام اطروش

ایـن قـیام در سـال ۳۰۱ هجـری آغـاز شـد. رهـبری آن بـا حـسن بـن عـلی مـلقب 
بـه اطـروش بـود. پـایـگاه آن قشـرهـای پـایـینی، روسـتایـیان در طـبرسـتان و گـیالن و 

دیلم بود.
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حکومت اطروش در سال۳۱۶ توسط لشکریان زیاری سقوط کرد.

۸-قیامهای اسماعیلیه

اسـماعـیلیه سـومـین انـشعاب در مـذهـب شـیعه اسـت. کـه شـیعه نـیز خـود انـشعابـی 

در اســالم بــود. اســماعــیل تــوســط پــدر بــه امــامــت بــرگــزیــده نشــد. امــا خــود دعــوی 
امـامـت داشـت. چـون بـه عـنوان فـرزنـد ارشـد، امـامـت را حـق خـود مـی دانسـت. امـا 

در زمــــان حــــیات پــــدر مــــرد و پــــیروانــــش فــــرزنــــد او محــــمد را بــــه عــــنوان امــــام هــــفتم 
بـرگـزیـدنـد. محـمد تـحت تـعقیب حـکومـت قـرار گـرفـت و در نـاحـیه دمـاونـد در ایـران 

پنهان شد.
از ایــن زمــان بــه بــعد اســماعــیلیه فــعالــیت مــخفی خــود را آغــاز کــردنــد. کــه ایــن 
دوره را «دوره مســتور» گــویــند کــه نــام امــام از هــمگان پــنهان بــود. امــا مــبلغانــی 
داشـــتند کـــه بـــه آنهـــا داعـــی مـــیگـــفتند. و در ســـراســـر جـــهان اســـالم حـــرکـــت مـــی 

کردند و به نفع طریقت اسماعیلیه تبلیغ می کردند.
یک انشعاب در اسماعیلیه 

۱-عــده ای از اســماعــیلیه بــه ایــن بــاور رســیدنــد کــه محــمد امــام آخــر اســت و بــایــد 
مـــنتظر ظـــهور مـــانـــد ایـــنان بـــه اســـماعـــیلیه ســـبعه یـــا قـــرمـــطیان مـــعروف شـــدنـــد. کـــه 

منشأ این نامگذاری زیاد روشن نیست. 

۲-عــــده ای دیــــگر محــــمد را امــــام آخــــر نــــمی دانســــتند و فــــرزنــــدان محــــمد را امــــام 
مستور می نامیدند اینان را اسماعیلیه فاطمیه گویند. یعنی فرزندان فاطمه.

مراحل وجود

اسماعیلیان برای هستی هفت مرحله قائل بودند: 
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۱-حقیقت مطلق ـ که خداست و عقل کل از آن نشأت می گیرد. 
۲عقل کل ـ که نفس کل از آن نشأت می گیرد. 
۳-نفس کل ـ که هیولی از آن نشأت می گیرد. 

۴-هیولی (یا ماده) 
۵-مکان 
۶-زمان 

۷-انسان کامل
درجات اسماعیلی

اسماعیلیه همین درجات هفتگانه را به تشکیالت سیاسی خود منتقل کردند: 

۱-ناطق: که پیامبر بود و انعکاسی از عقل کل بود 
۲-صامت: که معاون پیامبر بود و انعکاسی بود از نفس کل 

۳-امام 
۴-حجت: مسئول سازمان ایالتی بود. 

۵-داعی: مبلغ بود. 
۶-مأذون: عضو بود. 
۷-مستجیب: هوادار

ایــنان بــا اخــوان الــصفا ارتــباط داشــتند کــه طــرفــداران فــلسفه و عــقل بــودنــد و 
خــــود نــــیز بــــهراســــیونــــالــــیسم (فــــلسفه عــــقلی ـ اســــتنتاجــــی) پــــایــــبند بــــودنــــد. مــــراســــم 

شرعی را رعایت نمی کردند اما مخالفتی هم نداشتند که دیگران اجرا کنند.
ایـــنان طـــرفـــدار جـــماعـــت هـــای روســـتایـــی بـــودنـــد. جـــماعـــت هـــایـــی کـــه در اواخـــر 
دوران بـــرده داری شـــکل گـــرفـــت. و بـــرده هـــا مـــتعلق بـــه جـــماعـــت بـــودنـــد نـــه افـــراد. 
درواقـع مـراحـل ابـتدایـی تـکویـن فـئودالـیسم. بـازگشـت بـه ایـن جـماعـت هـا از نـظر 
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ســـــیر تـــــکامـــــل اجـــــتماعـــــی مـــــمکن نـــــبود. و درواقـــــع آرمـــــانـــــخواهـــــی ایـــــنان ریـــــشه در 
واقعیتهای تاریخی نداشت.

نـکته آخـر آنـکه مـراحـل هـفتگانـه هسـتی شـناسـی اسـماعـیلی و مـراحـل هـفتگانـه 

ســـلسله مـــراتـــب تـــشکیالتـــی آنـــها نـــشأت مـــی گـــرفـــت از بـــاور آن هـــا بـــه امـــام هـــای 

هفتگانه شان.
 ۹-قیام خراسان

ایـن قـیام در سـال ۲۶۰ هجـری در خـراسـان شـروع شـد. پـایـگاه اصـلی آن پـیشه 
وران بود و رهبری آن در دست قرمطیان بود.

۱۰-قیام حمدان

بـه دنـبال قـیام خـراسـان، در عـراق قـیام بـزرگـتری بـه رهـبری حـمدان شـروع شـد و 
تا سال ۲۹۴ ادامه داشت 

۱۱-قیام بحرین سال ۲۸۱هجری 
۱۲ ـ  قیام ذکریا داعی قرمطی در سوریه۲۸۷ هجری

۱۳- ـ قیام قرمطیان در سوریه توسط عبیداله امام اسماعیلی۲۸۷ هجری
۱۴ـ قـــیام بـــربـــرهـــا در تـــونـــس. رهـــبری قـــیام بـــا ابـــوعـــبدالـــه الـــشیعی بـــود کـــه خـــود را 

مهدی نامید. و دودمان فاطمیه را بنیاد نهاد.۲۹۷ هجری
۱۵-قیام قرمطیان در خراسان و آسیای میانه۳۴۳-۳۳۲هجری 

۱۶ ـ فــتح مــصر تــوســط فــاطــمیه و تــشکیل دولــتی قــدرتــمند تــا پــایــان قــرن چــهارم، 
مــــــغرب لــــــیبی، فلســــــطین و ســــــوریــــــه و حــــــجاز تــــــحت حــــــکومــــــت فــــــاطــــــمیان درآمــــــد.

۳۵۹هجری
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حسن صباح

حـسن صـباح مـؤسـس سـلسله اسـماعـیلی در ایـران اسـت. و دو اسـماعـیلی بـزرگ 

یــــــکی اوســــــت و دیــــــگی نــــــاصــــــر خســــــرو. نــــــاصــــــر خســــــرو کــــــه بیشــــــتر یــــــک مــــــتفکر 
اســـــــماعـــــــیلی اســـــــت. هـــــــرچـــــــند حـــــــجت خـــــــراســـــــان هـــــــم بـــــــود. (مـــــــسئول ســـــــازمـــــــان 

اســماعــیلیان در خــراســان) امــا تــا آخــر عــمر کــه در یــمگان مــرد یــک داعــی بــاقــی 

ماند. اما حسن صباح این گونه نبود.
حـسن ابـتدا بـا امـیر ضـراب داعـی اسـماعـیلی آشـنا شـد. امـیر ضـراب حـسن 

را کـــشف کـــرد. و فـــهمید کـــه او چـــه اعـــجوبـــه عـــجیبی اســـت. پـــس او را بـــه عـــطاش 
حــجت آذربــایــجان وصــل کــرد. حــسن دو ســال مــعاون عــطاش بــود. پــس بــه قــاهــره 

مـــرکـــز خـــالفـــت اســـماعـــیلیه رفـــت و هیجـــده مـــاه در آنـــجا بـــمانـــد. در آنـــجا بحـــران 
جـــــانـــــشینی مـــــطرح بـــــود. عـــــده ای هـــــوادار نـــــزار فـــــرزنـــــد ارشـــــد املســـــتنصر خـــــلیفه 

اسـماعـیلی بـودنـد، عـده ای طـرفـدار املسـتعلی. حـسن صـباح طـرف نـزار را گـرفـت 

اما املستعلی پیروز شد. و حسن محترماً از مصر اخراج شد.
در ســال ۴۸۳ حــسن بــه مــنطقه املــوت آمــد و دژ املــوت را تــسخیر کــرد و آن را 
پــــایــــگاه فــــعالــــیت هــــای خــــود قــــرار داد. صــــباح دو شــــاگــــرد بــــزرگ و کــــاری بــــه نــــام 

رئیس مظفر و کیا بزرگ امید داشت.

اسـماعـیلیان بـه طـور کـل نـهضت روسـتایـیان و قشـرهـای پـایـین شهـری بـرعـلیه 

دولتهای فئودالی سلجوقی بودند.
در فـاصـله سـالـهای ۵۱۸-۴۹۰ (قـرنـهای ۵و ۶) مـا بـا کشـتار اسـماعـیلیان در 

نیشابور و در دیگر شهرها روبه روییم.
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جمع بندی کنیم

مـــراد از ایـــن مـــرور کـــوتـــاه بـــررســـی تـــاریـــخ اســـالمـــی نیســـت کـــه تـــاریـــخ ظـــهور و 
نــضج گــرفــنت اســالم خــود نــیازمــند بــررســی مــفصلی اســت. و بــعد از آن حــکومــت 

هـای اسـالمـی شـروع مـی شـود و نضهـت هـای مـردمـی در سـراسـر جـهان اسـالم. 

و تمامی این ها نیازمند بحث های مفصلی  است.
امـا بـه عـنوان یـک مـدخـل اجـمالـی و دسـتمایـه بـحث الزم بـود کـه بـدانـیم اسـالم 
و انـــقالب دیـــنی محـــمد چـــگونـــه شـــکل گـــرفـــت. و واکـــنش مـــردم در جـــریـــان حـــکومـــت 
هـــای اســـالمـــی چـــه بـــود. و حـــکومـــت هـــای اســـالمـــی بـــا مـــردم عـــرب و غـــیرعـــرب چـــه 

کردند.
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حمله اعراب مسلمان به ایران

برای درک درست این واقعه تاریخی باید سه وجه قضیه را از هم تفکیک کرد: 
۱-چرا اعراب به ایران حمله کردند. 

۲-واکنش ایرانیان در برابر این حمله چه بود. 
۳-چرا امپراتوری ساسانی فرو ریخت.

بـــعد از فـــوت رســـول گـــرامـــی اســـالم حـــکومـــت اســـالمـــی بـــا ســـه بحـــران روبـــه رو 
شد: 

۱-بحران جانشینی 
۲-بحران ایدئولوژیک 

۳-بحران نظامی
بحـــــــران جـــــــانـــــــشینی کـــــــه بـــــــا شـــــــکل گـــــــیری هســـــــته هـــــــای انـــــــشعاب و انـــــــشعاب 
طـــرفـــداران عـــلی و نـــفوذ کـــالم عـــمر مـــوقـــتاً حـــل شـــد. مـــی گـــویـــم مـــوقـــتاً چـــرا کـــه تـــا 

ابداالباد این بحران اسالم را دو شقه و چند شقه کرد.
 در مــورد بحــران ایــدئــولــوژیــک، کــه بــازگشــت بــخش زیــادی از مســلمین بــه دیــن 
اجــدادی خــود بــود و بــه «اهــل رده» مــعروف شــدنــد، ابــوبــکر بــا فــرســتادن ســپاه، 
آنــــان را دوبــــاره بــــه اســــالم درآورد هــــرچــــند اســــالم نخســــت بــــه نــــفوذ کــــالم پــــیامــــبر 
اسـالم بـود. امـا اسـالم دوبـاره بـه ضـرب شـمشیرسـپاهـیان حـکومـت اسـالمـی بـود. 

و عــرب در واقــع دو نــوبــت مســلمان شــد. نــوبــت اول بــه طــیب خــاطــر نــوبــت دوم بــه 
زور.

امـا بحـران سـوم بحـران نـظامـی و بهـتر بـگویـم بحـران نـظامـیان بـود کـه انـقالب 
را بــــــهپــــــیروزی رســــــانــــــده بــــــودنــــــد و حــــــاال ســــــهم و حــــــصة خــــــود را از انــــــقالب مــــــی 
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خواستند.

ایـن بحـران خـاص انـقالب دیـنی محـمد نـبود و نیسـت خـاص هـر انـقالبـی اسـت 

کـه بـا جـنگ و قـتال بـه پـیروزی بـرسـد. آنـانـی کـه در طـی سـال هـا نـبرد کـرده انـد و 
از جـان مـایـه گـذاشـته انـد در فـردای پـیروزی انـقالب سـهم خـود را مـی خـواسـتند 
قـرار نیسـت کـه عـده ای کشـته بـشونـد و یـا بـکشند و عـده ای دیـگر بـه نـان و نـوایـی 

برسند.
درایــــت ابــــوبــــکر و عــــمر ایــــن بحــــران را بــــا صــــدور بحــــران حــــل کــــرد. فــــرســــتادن 

ارتش با انگیزه با تجربه اسالمی به مرزهای ایران و روم شرقی.

ایران در آستانة هجوم اعراب

امــپراتــوری ســاســانــی در آســتانــة هــجوم اعــراب بــا ســه بحــران ســاخــتی روبــه رو 
بود: 

۱-بحران مشروعیت 
۲-بحران ایدئولوژیک 

۳-بحران قدرت
چـند قـرن حـکومـت طـبقاتـی سـاسـانـی بـا جـنگ هـای طـوالنـی مـدت و بـی حـاصـل 

بـا روم شـرقـی در حـالـی کـه حـاصـل پـیروزی ازآن اشـراف و طـبقه آذربـانـان بـود و 
خــراج و مــالــیات و بــیگاری و کشــته شــدن از آن طــبقة فــرودســتان و ظــلم و فــساد 
شـاهـان سـاسـانـی مشـروعـیت سـیاسـی حـکومـت را در نـزد مـردم بـه صـفر رسـانـده 

بود.
از ســـویـــی دیـــگر حـــکومـــت از نـــظر ایـــدئـــولـــوژیـــک هـــم دچـــار بحـــران بـــود. دیـــنی 
آزاده و پــر تــساهــل آشــو زرتشــت در دســت مشــتی آخــونــد حــکومــتگر زرتشــتی بــه 
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ارتـــجاعـــی تـــام و تـــمام تـــبدیـــل شـــده بـــود و مـــغان خـــود بـــزرگ بـــرده داران و بـــزرگ 

زمین دارانی هموزن شاهان ساسانی بودند.
پـــیدایـــش دو رفـــرمیســـت بـــزرگ اجـــتماعـــی ـ مـــذهـــبی نـــمودار بـــزرگـــتریـــن بحـــران 

مشـــروعـــیت و ایـــدئـــولـــوژیـــک نـــظام بـــود. امـــا ایـــن دو فـــرصـــت بـــزرگ و تـــاریـــخی بـــا 

خــدعــه و نــیرنــگ و دســیسه روحــانــیت زرتشــتی و شــاهــان ســاســانــی بــربــاد رفــت و 
مانی و مزدک بزرگ در خون خود غلطیدند.

بحـــران ســـوم، بحـــران قـــدرت بـــود. تـــصفیه حـــساب هـــای خـــونـــین درون خـــانـــدان 
شـــاهـــی دیـــگر تـــاب و تـــوانـــی در تـــن رو بـــه زوال ســـاســـانـــی بـــاقـــی نـــگذاشـــته بـــود. 

کـودتـای بهـرام چـوبـین و حـکومـت یـک سـالـه او و فـرار خسـرو پـرویـز بـه روم و کـمک 

گـــرفـــنت او از رومـــیان بـــرای بـــاز پـــس گـــرفـــت تـــاج و تـــخت نـــمود اوج هـــمین بحـــران 

قـــدرت اســـت و بـــه دنـــبال آن کـــودتـــای شـــیرویـــه پســـر خســـرو پـــرویـــز بـــر عـــلیه پـــدر و 
دســتگیری پــدر و کشــنت هــفده بــرادر. و آنــقدر ایــن کــودتــاهــای خــانــگی ادامــه مــی 

یــابــد تــا بــرای ســلطنت اوالد ذکــوری نــمییابــند و مــتوســل بــهزنــان خــانــدان شــاهــی 
مـیشونـد. پـورانـدخـت و آذر بـیدخـت. امـا آیـا آن گـونـه کـه جـالل مـدعـی اسـت اسـالم 

لـبیکی بـود بـه اصـالحـات مـانـی و مـزدک و یـا پـاسـخی بـود بـه شهـرنـشینان واسـط 
فــرات و شــام کــه از جــنگ هــای بــیحــاصــل ایــران و روم خســته شــده بــودنــد. جــالل 

اگـر تـاریـخ حـکومـت امـویـان و عـباسـیان را در ایـران مـی خـوانـد نـه بـا بـیحوصـلگی 

و تـعجیل کـه خـاص او بـود. بـلکه بـه دقـت مـیدیـد کـه ایـرانـی اگـر در نـظام طـبقاتـی 
ســـاســـانـــی هـــویـــت طـــبقه خـــود را داشـــت در حـــکومـــت خـــلفای امـــوی و عـــباســـی بـــه 

عجـم یـعنی گـنگ و کـور و بـهمـوالـی یـعنی شهـرونـد درجـه دو تـبدیـل شـد و دهـه هـای 

بسیار مبارزه کرد تا بازگردد بههمان حکومت طبقاتی گذشته.

و امـا بـا جـنگ هـا و شـورش هـا و قـیام هـایـی کـه بـا آمـدن عـرب بـه ایـران آغـاز 
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شـد فـکر نـمی کـنم تـقاضـای شهـرنـشینان واسـط فـرات و شـام بـرآورده شـده بـاشـد 

و آنــان دوران آرامــی بــه خــود دیــده بــاشــند. ورق بــزنــیم و بــبینیم در ایــن چــند قــرن 
حــکومــت خــلفا بــر ایــران کــدام لحــظه ایــران در آرامــش و صــلح بــوده اســت. تــاریــخ 

را کــه نــمی شــود واژگــونــه ورق زد. خــود عــرب مــگر روی آرامــش را دیــد کــه ایــرانــی 
مـغلوب بـبیند. نـگاه کـنیم بـه تـاریـخ شـیعه کـه تـمامـی امـامـان شـیعه یـا در جـنگ بـه 
شـــهادت رســـیدنـــد یـــا مـــسموم شـــدنـــد و یـــا در زنـــدان مـــردنـــد. آنـــانـــی کـــه فـــرزنـــدان 
رســول بــودنــد. و از جــاه و حــشمت و شــوکــت در بــین عــرب بــرخــوردار بــودنــد دیــگر 

شهرنشینان واسط فرات و شام چه محلی از اعراب دارند.

واکنش مردم چه بود

حـــــمله اعـــــراب از ۱۲ هجـــــری شـــــروع شـــــد و در ســـــال ۳۱هجـــــری بـــــا کشـــــته شـــــدن 
یــزدگــرد و انــقراض حــکومــت ســاســانــیان بــه اوج خــود رســید. یــعنی چــیزی حــدود 
نــــوزده ســــال. زمــــان زیــــادی اســــت بــــرای مــــقاومــــت و مــــقابــــله و هــــنوز تــــا آن زمــــان 
اعـــــراب نـــــتوانســـــته بـــــودنـــــد تـــــمامـــــی ایـــــران را تـــــسخیر خـــــود کـــــنند پـــــس ایـــــن جـــــمله 
مـعترضـة جـالل «کـه ایـن مـا بـودیـم او را دعـوت کـردیـم» و «اهـل مـدایـن و تـیسفون 

نـان و خـرمـا بـه دسـت در کـوچـه هـا بـه پـیشواز اعـرابـی ایسـتاده بـودنـدکـه بـه غـارت 
کــاخ شــاهــی مــی رفــتند.» بــا واقــعیات تــاریــخی هــمخوانــی نــدارد. امــا مــی تــوانــد 

بخشی از حقیقت باشد.

ایرانیان بیشتر در قرن های بعد مسلمان شدند.
بـه هـرروی جـالل هـمان قـدر یـکطرفـه تـاریـخ را مـی بـیند کـه راسـت نـوسـتالـژیـک 
مـی بـیند. و اسـالم آوردن ایـرانـیان رابـا شـمشیر تـیز و خـونـچکانـی عـرب مـی بـیند. 

آنان نیز بخش هایی از تاریخ را تمامی تاریخ می بینند.
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اما ببینیم برخورد مردم چگونه بود: 
۱-عـده ای در طـی ایـن نـوزده سـال و دهـه هـا و سـده هـای بـعدمـقاومـت کـردنـد. 
بــدون شــک حــکومــت ســاســانــی درســت اســت کــه پــایــگاه مــردمــی اش را از دســت 

داده بود اما بخش هایی هنوز در پشت سر حکومت بودند.
دیـگر آن کـه طـبیعت هـر تـهاجـم خـارجـی بـسیج و مـقاومـت داخـلی اسـت. بـخش 

هــایــی کــه بــا حــکومــت ســاســانــی مــخالــف بــودنــد امــا بــا تــهاجــم عــرب هــم مــخالــف 

بودند. پس آن ها نیز مقاومت کردند. 
۲-بـــخش هـــایـــی بـــی تـــفاوت مـــانـــدنـــد. درجـــنگ قـــادســـیه۶ هـــزار  ســـوار دیـــلمی 

ایستادند و شکست سپاه ایران را نظاره کردند.

ایــن نــیز قــابــل فــهم اســت. در حــکومــت هــای خــودکــامــه بــه ویــژه در دوران بــرده 

داری و فــئودالــیسم کــه مــردم امــکان تــغییر حــکومــت را نــدارنــد. بــا تــهاجــم خــارجــی 
در کناری می ایستادند و سقوط حکومت خودکامه را نظاره می کردند.  

۳-بــــخش هــــایــــی نــــیز بــــا نــــان و خــــرمــــا بــــه اســــتقبال عــــرب رفــــتند. آن هــــایــــی کــــه 
ازظـلم و فـساد مـذهـب و حـکومـت سـاسـانـی بـه تـنگ آمـده بـودنـد و فـکر مـی کـردنـد 
اســـالم مـــی تـــوانـــد بـــهعـــنوان دیـــنی رهـــایـــی بـــخش آنـــان را از ظـــلم و ســـتم مـــغان و 

ســــالطــــین ســــاســــانــــی نــــجات دهــــد. الاکــــراه فــــی الــــدیــــن و انــــم ااملــــؤمــــنون اخــــوه دو 

شـــعار بـــزرگ و پـــرجـــاذبـــه اســـالمـــی بـــود کـــه تـــأثـــیری شـــگرف روی بـــخش هـــایـــی از 
مردم داشت. 

۴-عـده ای نـیز مـات و مـبهوت وقـایـع و فـروپـاشـی حـکومـت سـاسـانـی بـودنـد. و 
از آن جا که وضعیت مالی خوبی داشتند به هند گریختند.
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کله خری زرتشتیان

جـالل از کـله خـری زرتشـتیان یـاد مـی کـند. کـه بـه جـزیـه اسـالمـی تـن نـدادنـد و بـه 

هــند گــریــختند. در واقــع بــایــد مــی مــانــدنــد جــزیــه مــی دانــد و رنــج ســفر را بــه خــود 
تحــمیل نــمی کــردنــد. امــا چــرا چــنین شــد. آیــا کــله خــری پــدران مــا در مــیان بــود یــا 

واقعیت چیزی بود فراتر از جزیه.
قـومـی بـیابـانـگرد کـه بـه سـالح دیـن مجهـز شـده اسـت بـه مـدنـیتی بـزرگ و چـند 

صـــد ســـالـــه حـــمله مـــی کـــند: آنـــان را کـــافـــر مـــی دانـــد جـــان و مـــال آن هـــا را طـــبق 
قــــــوانــــــین خــــــود حــــــالل قــــــومــــــی کــــــه در طــــــول دهــــــه و ســــــده هــــــا پــــــدران مــــــا آنــــــان را 
سـوسـمارخـورهـایـی صحـراگـرد بـدوی مـی دانسـته اسـت. و حـاال بـا شـمشیر تـیز و 

اســب تــندپــایــش در حــوالــی خــانــه و مــزرعــه و شهــر او جــوالن مــی دهــد. و پــادشــاه 

جـــوان و نـــگونـــبخت ســـاســـانـــی از جـــلو ســـربـــازان فـــاتـــح عـــرب مـــی گـــریـــزد. شـــیرازه 
زنــــدگــــی از هــــم گــــسیخته شــــده اســــت. نخســــتین واکــــنش چیســــت. بــــرای عــــده ای 

برداشنت جان و مال و رفنت به سرزمین دور از دسترس اسبان تندپای عرب.

بــعد چــه شــد. تــاریــخ را کــه نــمی شــود از دریــچه امــروز تحــلیل کــرد. عــرب جــدا 
از هـــر عـــقیده و راهـــی کـــه داشـــت بـــرای پـــدران مـــا اشـــغالـــگر بـــود. کـــه بـــود. قـــبایـــل 
بـزرگ عـرب از صحـراهـای سـوزان و بـی آب و عـلت مـی آمـدنـد و بهـتریـن و خـوش 

آب و هـواتـریـن و حـاصـل خـیزتـریـن زمـین هـا را از آن خـود مـی کـردنـد. و مـی شـد 
حــاکــم و مــیر غــضب و داروغــه و فــئودال و بــرده دار. حــکم شــرعــی اش را هــم کــه 

داشتند. جهاد با کفار ایرانی و حالل بودن جان و مال و ناموس آن ها.

تــساهــل مــذهــبی هــم کــه نــبود. شــعارش بــود. امــا الاکــراه فــی الــدیــن اش نــبود. 

چـرا کـه کـسانـی حـکومـت مـی کـردنـد کـه عـلی را بـا آن درجـه از ایـمان و تـعبدش بـر 

سـر مـنابـر کـافـر و بـی دیـن قـلمداد مـی کـردنـد. اتـفاقـی نـبود کـه وقـتی عـلی کشـته 
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شـــد. و خـــبر بـــه شـــام رســـید کـــه عـــلی در مسجـــد کشـــته شـــد. مـــردم شـــام کـــه تـــحت 
تـأثـیر تـبلیغات مـعاویـه بـودنـد. از خـود مـی پـرسـیدنـد مـگر عـلی هـم نـماز مـی خـوانـد 

که در مسجد کشته شود.
رستم فرخزاد

و امــا بــبینیم کــه آیــا آن گــونــه کــه جــالل مــدعــی اســت رســتم فــرخــزاد از «فــروســیت 
سـاسـانـی و سـنت متحجـر زرتشـتی» دفـاع مـی کـرد. آن هـم دفـاعـی مـذبـوحـانـه. یـا 

داستان به گونه ای دیگر بوده است.

دو تحلیل در مورد شکست 

۱-عـده ای شکسـت و فـروپـاشـی حـکومـت سـاسـانـی را اجـتناب نـاپـذیـر مـی دانـند. 
و بـرآنـند کـه جـنگ هـای بـی حـاصـل ایـران و روم، ظـلم و فـساد اشـراف سـاسـانـی 
و رهــــبران دیــــنی زرتشــــت جــــامــــعه را از درون پــــوســــانــــده بــــود. و جــــامــــعه نــــیازمــــند 
تـحولـی اسـاسـی بـود. تـا از شـر ارتـجاع مـذهـبی و اسـتبداد سـاسـانـی رهـا شـود. 

هجوم ستیزه جویان عرب کاتالیزور فروپاشی بود. 

۲-عــده ای دیــگر بــرآنــند کــه عــلی رغــم هــمه ضــعف هــا و کــاســتی هــا اگــر بــر رأس 
ســــپاه ایــــران فــــرمــــانــــدهــــی الیــــق و کــــاردان چــــون بهــــرام چــــوبــــین بــــودنــــد. شکســــت 

اجتناب پذیر بود.

ایــن تحــلیل بــرمــی گــردد بــه رســتم فــرخــزاد و بــر آن اســت کــه رســتم فــرمــانــدهــی 

الیـــق نـــمی بـــود.  و قـــبل از جـــنگ خـــود بـــه ایـــن نـــتیجه رســـیده بـــود کـــه از ســـتارگـــان 

فـهمیده اسـت ایـران شکسـت مـی خـورد در حـالـی کـه یـک فـرمـانـده الیـق تـا آخـریـن 
لحــظه نــبرد بــه پــیروزی فــکر مــی کــند. و ســعی مــی کــند ایــن روحــیه در ســپاه خــود 

تزریق کند.
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امــا قــبل از آنــکه رســتم فــرخــزاد رابــه روایــت اســتاد طــوس مــرور کــنیم یــک نــکته 
قـابـل تـعمق اسـت کـه چـگونـه مـمکن اسـت حـکومـتی از درون پـوسـیده بـاشـد، ارتـش 

آن حـکومـت پـویـا و سـرزنـده و شـاداب بـاشـد. چـگونـه مـمکن اسـت رهـبرانـی نـاالیـق 
بـر مـصدر امـور بـاشـند. امـا در رأس سـپاه فـرمـانـدهـی کـارآمـد بـاشـد بـا ایـن هـمه 

غیرممکن نیست. و این بخت را ایران و سپاه ایران نداشت.
امـا پـیش ازهـرگـونـه داوری نـگاه کـنیم بـه روایـت اسـتاد بـزرگ طـوسـی، در نـامـه 

ای که فرخزاد برای برادرش می نویسد.

نبشـت و سـخنهـا همـه یـاد کـردیـکـی نـامـه سـوی بـرادر بـه درد

نـه هنـگـام پیـروزی و فـرهـیسـتکه این خانه از پادشـاهی تهیسـت

همی سـیر گردد دل ازجان چنینسـت و کاری بزرگسـت پیش
خویش

ســتـاره نـگـردد مـگـر بــر زیـانکزین پـس شکسـت آید ازتـازیـان

شـــود بــی بـهـار یـزدانپـرســـتبه ایران چو گردد عرب چیره دست

هـمـه نــام ابـوبـکـر عـمـر شـــودچـو بـا تخـت منـبـر بـرابـر شــود

نـشــیـبـی دراز اســت پیـش فـرازتـبـه گــردد ایـن رنـجهــای دراز

گـرامـی شــود کــژی و کـاســتـیزپـیـمـان بــگـردند از راســـتـی

ســوار آنکـه الف آرد و گـفتـگـویپـیـاده شــود مـردم جـنـگجـوی

....

زنـفـریـن نــدانـنـد بــاز آفـریــن            بد آیـد هـمـی ایـن از آن آن از ایـن

پـسـر بـر پـدر همـچنین چـاره گـربـدانـدیــش گـردد پـدر بـا پـســر
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یک انتقاد در یک پیشگویی

انــتقادی کــه بــر رســتم فــرخــزداد وارد مــیکــنند ایــن اســت کــه او ســردار ایــن نــبرد 
بـزرگ نـبود. فـرمـانـدهـی کـه پـیشاپـیش شکسـت خـود را مسجـل مـیدانـد و بـر ایـن 

بـــاور اســـت کـــه ســـتاره نـــمی گـــردد مـــگر بـــر زیـــان ایـــران بـــه درد ایـــن رزم تـــاریـــخی 
نمی خورد.

امـــا مـــخالـــفین ایـــن نـــظر اســـتناد مـــی کـــنند بـــه فـــروپـــاشـــی حـــکومـــت از درون و 
شـــناخـــت درســـت رســـتم از ایـــن اضـــمحالل. وقـــتی مـــی گـــویـــد: «کـــه ایـــن خـــانـــه از 

پــادشــاهــی تــهیســت». مــعلوم اســت کــه بــا جــسمی بــیســرومــغز امــکان پــیروزی و 

فـرهـی وجـود نـدارد. درواقـع فـرخـزاد مـی خـواهـد مـوقـعیت خـود را قـبل از شکسـت 

نـشان بـدهـد. و اعـالم کـند کـه او بـا عـلم بـه شکسـت وارد ایـن جـنگ مـی شـود چـرا 

کـه در جـلو ایـن فـراز «نـشیبی دراز اسـت». نـشیبی کـه کـژی و کـاسـتی و الف و 
دروغ و تـــــوطـــــئه جـــــای نـــــیکی و هـــــنر و نـــــژاد را مـــــی گـــــیرد. و بـــــعد آن پـــــیشگویـــــی 

نــژاد و بــزرگــی نـیـایـد بــکـارشــود بـنـده بــیهـنـر شــهـریـار

روان و زبــانهــا شـــود پُـرجـفـابـگـیـتـی نـمـانـد کـسـی را وفــا

نــژادی بـدیـد آیـد انــدر مـیــاناز ایـران و از تــرک و از تــازیــان

ســخـنهـا بـه کـردار بــازی بـودنه دهقـان و نه ترک  نه تـازی بـود

بـه کوشـش زهـرگـونه سـازند دامنـه فر و نـه دانـش نه گوهر نـه نام

نـیــارنـد هـنـگـام رامـش نـبـیـدنبـاشـد بـهـار و زمـســتـان پـدیـد

نهـان پـر بُـدودوش پشـمینه پـوشزپـیـشـی و بـیـشـی نـدارند هوش

شــــود روزگـــار بـــدآراســـتـهبـریـزنـد خـون از پــی خـواســتـه
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پیامبرانه را می کند از روزگار و روزگاران بعد.
در ایـن نـامـه دملـشغولـی رسـتم فـرخـزاد نـه فـروسـیت سـاسـانـی اسـت و نـه تحجـر 

مذهبی دین زرتشت. او نگران آینده ایران است.
جهانگشایی اسالم

جــالل مــی گــویــد: «هــرگــز نــمی تــوان اســالم را جــهانــگشا دانســت بــا آن تــعبیر کــه 

مــــــثالً اســــــکندر را داریــــــم». اشــــــتباه جــــــالل آن اســــــت کــــــه اســــــالم بــــــه عــــــنوان یــــــک 
ایــدئــولــوژی رابــا اســکندر بــه عــنوان یــک جــهانــگشا مــقایــسه مــی کــند. بــایــد عــرب را 

دیـد و قـبایـل عـرب را. هـمچنان کـه در حـمله مـغول مـا چـنگیز را مـی بـینیم و قـبایـل 

مــــغول را. امــــروز مــــا فــــکر مــــی کــــنیم غــــارت و غــــارتــــگری چــــیز بــــدی اســــت. گــــذران 
زنـدگـی قـبایـل بـیابـانـگرد از هـمین دسـتبردهـا و شـبیخون هـا بـه شهـرهـا و مـدنـیت 

های نزدیک بوده است.
حــاال بــه قــول ابــن خــلدون یــک زمــانــی تــعصبات قــبیله ای و نــژادی قــبایــل رابــه 

حرکت در می آورد، مغول، یک زمانی تعصبات ایدئولوژیک و می شود عرب.
و مـا اگـر هـدف اصـلی از ایـن لـشکرکـشی هـا صـدور ایـدئـولـوژی صـرف بـود. 
تـصرف امـوال و دارایـی هـای مـردم چـه بـود. فـروخـنت زن هـا و بـچه هـای ایـران در 

بــــــازارهــــــای بــــــرده داری چــــــه بــــــود. شــــــاهــــــد حــــــی و حــــــاضــــــر تــــــاریــــــخ فــــــیروز اســــــت، 
ســنگتراش ایــران کــه مــسیحی بــود، و بــرده بــود و از ظــلم و جــور صــاحــب اش بــه 

عـــمر شـــکایـــت بـــرد. و چـــون عـــمر تـــرتـــیب اثـــر نـــداد.  عـــمر را بـــا شـــش ضـــربـــه کـــارد 
کشت. مگر می شود تاریخ را مدام باژگونه خواند.

جـالل بهـتر اسـت غـزوه حـنین را بـه یـاد بـیاورد کـه ابـوسـفیان مسـلمان شـده بـود 

و در ایــن جــنگ شــتران ســرخ و اســبان تــیزپــا آورده بــود. و وقــتی نــوبــت بــه تــقسیم 
غــنایــم رســید. طــبق ســنت حــضرت رســول ابــوســفیان بــه مــیزان مــشارکــت اش در 
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غــزوه چــیزی نــزدیــک بــه تــمامــی غــنایــم را مــی بــرد. پــیامــبر بــی مــیل نــبود. عــرب بــی 
تــــابــــی مــــی کــــرد. پــــیامــــبر دنــــبال راهــــی مــــی گشــــت تــــا مــــشکل دادن غــــنائــــم را بــــه 

ابوسفیان حل کند.
پـس عـرب بـر رسـول شـوریـد و عـصا و ردای او را بـه غـارت بـرد و رسـول بـانـگ 

بـــرآورد کـــه ای مســـلمانـــان عـــصا و ردای مـــرا بـــدهـــید. و وقـــتی غـــنائـــم تـــقسیم شـــد. 
عـــرب بـــرآشـــفت و ایـــن تـــقسیم را نـــپذیـــرفـــت و اگـــر نـــفوذ کـــالم حـــضرت نـــبود کـــار بـــه 

جنگ و قتال می کشید.

رســول ســخنرانــی مــبسوطــی کــرد عــرب شــاکــی بــود کــه آن روز کــه رســول پــناه 
نــــداشــــت مــــا پــــناه دادیــــم و از او دفــــاع کــــردیــــم. امــــا امــــروز تــــمامــــی غــــنائــــم را بــــه 

ابوسفیان تازه مسلمان می دهد.
رسـول گـفت: مـن بـا دادن ایـن غـنائـم مـی خـواسـتم اسـالم را در کـام ابـوسـفیان 

شــیریــن کــنم. امشــب ابــوســفیان غــنائــم بــه خــانــه مــی بــرد و شــما رســول خــدا را و 
قضیه فیصله یافت.

این روانشناسی عرب است.
از یـاد نـبریـم کـه هـمین صـلح جـویـان عـرب کـه بـه قـول جـالل «جـهانـگشاه » هـم 
نـــبودنـــد و شـــعارشـــان «قـــولـــوالالـــه االالـــه تـــفلحوه» بـــود بـــه مـــحض آن کـــه بـــه ایـــران 
مســـلط شـــدنـــد ایـــرانـــیان را مـــوالـــی نـــامـــیدنـــد. و «انـــم املـــؤمـــنون اخـــوه»شـــان شـــد 

بــــرتــــریــــت عــــرب بــــر عجــــم. و عجــــم بــــه مــــعنای الل و گــــنگ بــــود کــــه بــــر مــــلل غــــیرعــــرب 

اطـالق مـی شـد بـعداً مـختص ایـرانـیان شـد.واگـر یـک ایـرانـی سـوار بـر اسـب بـود و 

بــه یــک عــرب پــیاده بــرمــی خــورد مــی بــایســت پــیاده شــود عــرب را ســوار اســب خــود 
کند و او را تا خانه اش برساند و برگردد.
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استیالی غربزدگی

«در ایـــن ۶۰-۵۰ ســـالـــه آخـــر کـــه دیـــگر آب هـــا چـــنان از آســـیاب افـــتاده اســـت کـــه 
ســرنــوشــت ســیاســت و اقــتصاد و فــرهــنگ مــان یــک راســت در دســت کــمپانــیهــا و 

دولــــتهــــای بــــیگانــــه اســــت. و روحــــانــــیت نــــیز کــــه آخــــریــــن بــــاروی مــــقاومــــت در قــــبال 

فــرنــگی بــود از هــمان زمــان مشــروطــیت چــنان در قــبال هــجوم مــقدمــات مــاشــین در 

الک خــود فــرو رفــت و چــنان در دنــیای خــارج را بــه روی خــود بســت و چــنان پــیله 

ای بــــه دور خــــود تــــنید کــــه مــــگر درروز محشــــر بــــدرد. چــــرا کــــه قــــدم بــــه قــــدم عــــقب 
نشسـت. پـیشوای روحـانـی طـرفـدار مشـروعـه کـه در نـهضت مشـروطـیت بـاالی دار 

رفت خود نشانهای از این عقبنشینی بود.
و مــــن بــــا دکــــتر تــــندرکــــیا مــــوافــــقم کــــه نــــوشــــت شــــیخ شــــهید نــــوری نــــه بــــه عــــنوان 
مـــخالـــف مشـــروطـــه کـــه خـــود در اوایـــل امـــر مـــدافـــع آن بـــود بـــلکه بـــه عـــنوان مـــدافـــع 

مشـروعـه بـایـد بـاالی دار بـرود و مـن مـیافـزایـم ـ و بـه عـنوان کـلیت تـشیع اسـالمـی. 

بـه هـمین عـلت بـود کـه در کشـنت آن شـهید هـمه بـه انـتظار فـتوای نـجف نشسـتند. 
آن هـــم در زمـــانـــی کـــه پـــیشوای روشـــنفکران غـــرب زده مـــلکم خـــان مـــسیحی بـــود و 
طــالــبوف قــفقازی و بــه هــر صــورت از آن روز بــود کــه نــقش غــربــزدگــی را هــمچون 

داغـی بـر پـیشانـی مـا زدنـد و مـن نـعش آن بـزرگ را بـر سـر دار هـمچون پـرچـمی 

مـی دانـم کـه بـه عـالمـت اسـتیالی غـربـزدگـی پـس از دویسـت سـال کـشمکش بـر بـام 

سرای این ملک افراشته شد».

سه مقوله مهم

در ایــنجا آل احــمد بــه هــمان ســبک و ســیاق ژورنــالــیسم کــوچــه و بــازاری خــود بــا 
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گـــریـــز بـــه صحـــرای کـــربـــال و قـــاطـــی کـــردن هـــمة مـــقوالت ســـعی مـــی کـــند بـــه نـــتیجه 
دلـــبخواه خـــود بـــرســـد و بـــاز هـــم طـــفره مـــی رود کـــه ابـــتدا ســـؤال هـــای اســـاســـی را 

مطرح کند و یکایک پاسخ دهد تا سره از ناسره روشن شود نگاه کنیم: 
۱-ماهیت انقالب مشروطه چه بود. 

۲-پیشقراوالن انقالب که بودند. 
۳-مشروعه خواهان که بودند و چه می خواستند.

سه چالش مهم مشروطه 

۱-نبرد آزادی با استبداد 

۲-نبرد ناسیونالیسم با استعمار 

۳-نبرد سنت و مدرنیسم

بــه طــور کــلی پــیشقــراوالن فــکری مشــروطــه بــا ســه چــالــش مــهم روبــه رو بــودنــد: 
استبداد، استعمار و سنت

روحانیت و سنت

روحـــانـــیت نـــمایـــنده تـــام و تـــمام ســـنت بـــود. امـــا بـــایـــد اضـــافـــه کـــرد کـــه روحـــانـــیت و 
سـنت یـکی نیسـتند. ولـی روحـانـیت نـمایـندگـی را بـر عهـده داشـت و بـر رأس سـنت 

پاسداری میکرد سنت را که مذهب نیز جزء مهمی از آن بود.

روحـانـیت جـریـان یـک دسـتی نـبود؛ مـتعلقات طـبقاتـی، وابسـتگی بـه بـخشهـای 
مختلف جامعه، روحانیت را به چند جناح تقسیم کرده بود: 

۱-جناح رادیکال 
۲-جناح میانه رو 
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۳-جناح محافظه کار
جــــناح مــــیانــــه از ابــــتدا نــــقش بــــینابــــین داشــــت، چــــشم و گــــوشــــش بــــه مــــرجــــعیت 
مــنتخب بــود در خــارج و در داخــل بــه رهــبران ســیاســی روحــانــیت. بــین دو جــناح 
رادیــکال و مــحافــظه کــار در ســیالن بــود بــه هــمین خــاطــر نــه مــانیفیســت خــاصــی 
داشــــت و نــــه رهــــبری فــــکری خــــاص. امــــا دو جــــناح دیــــگر خــــواســــت هــــا و رهــــبران 

مشخص خود را داشتند.

مـــــا در ایـــــن دوران بـــــا ســـــه نـــــام بـــــرجســـــته روحـــــانـــــی روبـــــه رویـــــیم: ســـــیدمحـــــمد 
طباطبایی، سیدعبداله بهبهانی و شیخ فضل اله نوری.

طـباطـبایـی و بهـبهانـی کـه بـه سـیدیـن مـعروف شـدنـد جـناح رادیـکال سـنت بـودنـد 

و شیخ فضل اله نوری جناح محافظه کار سنت بود.
تــــکلیف جــــناح رادیــــکال ســــنت بــــا اســــتبداد، اســــتعمار، و مــــدرنــــیته تــــا حــــدودی 

روشـــن بـــود. تـــا حـــدودی، امـــا بـــه تـــمامـــی بـــا اســـتبداد، اســـتعمار و مـــدرنـــیته تـــعیین 

تــــکلیف نــــکرده بــــود. عــــلتاش هــــم روشــــن بــــود. حــــوزه هــــای عــــلمیه فــــاقــــد پــــتانــــسیل 

روشــــنفکری الزم بــــود. و از صــــفویــــه بــــه بــــعد نــــتوانســــته بــــود خــــودش را بــــا جــــهان 
مـــدرن هـــماهـــنگ کـــند. هـــنوز درگـــیرودار جـــهان بـــطلمیوس و هـــفت طـــبقه آســـمان و 
هــــفت طــــبقه زمــــین بــــود. و بــــه تــــمامــــی درهــــای خــــود را بــــه عــــلوم جــــدیــــد بســــته و دل 
خوش کرده بود به حاشیه نویسی بر کتب قدیمی و تکفیر فلسفه و علوم عقلی.

بـا ایـن هـمه آمـاج هـایـش بـا آمـاج هـای انـقالب نـزدیـکی هـای بـسیاری داشـت. 
پس در رأس انقالب قرار گرفته بود.

امــــا جــــناح راســــت ســــنت وضــــعیت دیــــگری داشــــت. از ســــویــــی تــــا حــــدودی بــــا 
اســـتعمار مـــخالـــف بـــود و ایـــن مـــخالـــفت تـــا آنـــجا بـــود کـــه اســـتعمار بـــه حـــدومـــرزاو 

تــجاوزمــی کــرد وگــرنــه کــاری بــا اســتعمار نــداشــت. در جــریــان تحــریــم تــنباکــو کــه 
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مـــیرازی شـــیرازی حـــکم بـــه حـــرام بـــودن اســـتعمال تـــنباکـــو داد. شـــیخ فـــضل الـــه و 
امام جمعه سعی کردند در مقابل این فتوا بایستند که ناموفق بودند.

در جـــریـــان تـــأســـیس بـــانـــک اســـتقراضـــی روس در حـــالـــیکه طـــباطـــبایـــی حـــاضـــر 
نشـــد بـــا روسهـــا بـــه بـــهانـــه غـــیرقـــابـــل خـــریـــد و فـــروش بـــودن گـــورســـتان مســـلمانـــان، 

شـــیخ فـــضاللـــه حـــاضـــر شـــد در مـــقابـــل ۷۵۰تـــومـــان گـــورســـتان و مـــدرســـه وقـــفی را 
بـفروشـد. و بـانـک نـیمه تـمام بـود کـه بـه اشـاره طـباطـبایـی مـردم ریـختند و بـانـک را 

خراب کردند.
رابـــطه ایـــن جـــناح بـــا اســـتبداد نـــیزبـــه هـــمین گـــونـــه بـــود. تـــا جـــایـــی کـــه اســـتبداد 

حـدومـرز او را رعـایـت مـی کـرد بـا اسـتبداد هـمرأی بـود. امـا اگـر هـمراه و هـمزبـان 

نبود پوزیسیون ضداستبدادی به خود می گرفت.
امـا وضـعیت ایـن جـناح نسـبت بـه مـدرنـیته مـتفاوت بـود. هـرچـند بـا اسـتبداد و 

استعمار رابطة کجدار و مریض داشت اما با مدرنیته دشمن خونی بود.

جـــناح مـــحافـــظه کـــار ســـنت و نـــمایـــنده تـــام و تـــمام آن شـــیخ فـــضل الـــه رهـــبران 
فـکری مشـروطـه را بـابـی و طـبیعی مـذهـب مـی دانسـت کـه مـصمم بـودنـد بـا آزادی 

روزنامه ها و گسترش مدارس و تحصیل زنان، پایه های دین را از بین ببرند.
نــگاه کــنیم بــه رقــت دشــمنی شــیخ فــضاللــه بــا اســتبداد و اســتعمار و مــقایــسه 

کنیم آن را با شعار آشتیناپذیرش با رهبران فکری مشروطه.
یک اگر تاریخی

اگـر بـورژوازی مـلی آن چـنان در سـاخـت اقـتصادی قـدرتـمند بـود کـه مـی تـوانسـت 

ســاخــت را بــرای تــحول آمــاده کــند. و پــیشقراوالن فــکری اش آن چــنان بــه مــاهــیت 

مــــدرنــــیسم و رابــــطه آن بــــا ســــنت آگــــاه بــــودنــــد کــــه آن گــــونــــه رفــــتار کــــنند کــــه جــــناح 

قـدرتـمند و مـحافـظه کـار سـنت وحشـت زده نـشود و بـه دامـان اسـتبداد پـناه بـبرد. 
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و اگــر جــناح مــحافــظهکــار ســنت از آن چــنان بــروبــار فــرهــنگی بــرخــوردار بــود کــه 
ضـرورت تـاریـخی مـدرنـیته را درک مـی کـرد. مـا مـی تـوانسـتیم الاقـل ژاپـن بـاشـیم 
با حفظ هسته های مثبت سنت و رفرمهای الزمه پا بهدوران مدرنیسم بگذاریم.

سرگشاد بوق

«دو سـه نسـلی پـس ازمشـروطـه گـوشـشان بـدهـکار مـکتوب آقـاخـان کـرمـانـی بـود و 
بـــه دیـــگر غـــربـــزدگـــی هـــای صـــدر اول مشـــروطـــه از زبـــان و قـــلم مـــلکم خـــان وســـید 
جـمال افـغانـی و طـالـبوف و دیـگران و هـمگی بـه ایـن بـیراهـه افـتادنـد کـه پـس اخـذ 
تـــمدن فـــرنـــگی بـــدون تـــصرف ایـــرانـــی عـــالج هـــمة دردهـــاســـت. یـــکی زیـــر دیـــگ پـــلول 
ســفارت را آتــش کــرد. دیــگری بــه تــقلید از غــرب لــوتــربــازی در آورد. دیــگری دعــوت 

به وحدت اسالمی کرد.
بـــه هـــر صـــورت درآن صـــدر اول مشـــروطـــه عـــیب اســـاســـی کـــار زعـــمای قـــوم در 
ایـــن بـــود کـــه مـــخالـــف و مـــوافـــق گـــمان مـــی کـــردنـــد کـــه اســـالم و مشـــروعـــه و مـــذهـــب 

هــنوز آن کــلیت را دارد کــه حــفاظ یــا ســدی در مــقابــل نــفوذ مــاشــین بــاشــد. بــه ایــن 
عــلت کــه مشــروطــه و مشــروعــه دو مــفهوم مــتضاد بــیدیــن و دیــنداری از آب درآمــد. 

«. 1به این طریق همه آن حضرات بوق را از سر گشاد زده اند

متفکران صدر مشروطه

مــتفکران و نــظریــه پــردازان صــدر مشــروطــه چــه مــی گــفتند ایــن هــمه مــورد طــعن و 
لعن سنت اند. از طالبوف گرفته تا ملکم خان و حاج سیاح و رشدیه و دیگران.
چـــرا آل احـــمد از هـــیچ کـــدام فـــاکـــتی نـــمی آورد و تـــنها مشـــت در تـــاریـــکی رهـــا 
مـی کـند: اصـالً مـشکل رهـبران فـکری مشـروعـه حـل مـسألـه غـرب و غـربـزدگـی نـبود. 

1. خدمت و خیانت همان کتاب
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غـــربزدگـــی بـــه هـــمین مـــفهوم غـــلط و واژگـــونـــه ای کـــه آل احـــمد مـــی فـــهمد در دهـــه 

هـــای بـــعد مـــطرح شـــد، دوران حـــکومـــت پهـــلوی اول و دوم بـــود. درصـــدر مشـــروطـــه 
هنوزغربی در کار نیست که غربزدگی در کار باشد.

آنــچه ذهــن رهــبران فــکری انــقالب را مــشغول کــرده بــود. حــقوق شهــرونــدی بــود 

مـــثل تـــأســـیس عـــدالـــتخانـــه و شـــرکـــت مـــردم و نـــمایـــندگـــان شـــان در تـــصمیم گـــیری 
هــای ســیاســی و تــشکیل دارالــشورا. نــکته دوم آنــکه طــالــبوف و مــلکم خــان و تــقی 
زاده و سـیدجـمال در یـک راسـتا و یـک مـوقـعیت نیسـتند کـه هـمة آنهـا را بـا چـوب 

غربزدگی به یک گوشه رینگ برانیم.
جـمال الـدیـن افـغانـی کـه مـبلغ احـیاء امـپراتـوری اسـالمـی و وحـدت کـشورهـای 
مسـلمان حـول عـثمانـی هـا بـود. بـا اسـتناد بـه چـه دالیـلی غـربـزده مـی بـاشـد. اگـر 

بـحث ایسـتادن کـلیت اسـالم در مـقابـل نـفوذ مـاشـین اسـت کـه سـیدجـمال دقـیقاً در 

پی چنین کاری بود.
نفوذ ماشین

امــــا نــــفوذ مــــاشــــین یــــعنی چــــه؟ ایــــن هــــم از آن مــــقوالت مــــن در آوردی جــــالل و 
هـمفکران اوسـت. اگـر دنـیای غـرب در مـقابـل مـاشـین و مـاشـینیسم مـوضـع گـیری 
مـــــی کـــــرد بـــــرای آن کـــــه ســـــال هـــــا از اســـــتفادة آن هـــــا از مـــــاشـــــین مـــــی گـــــذشـــــت و 

مـاشـین در هـمة عـرصـه هـای زنـدگـی آن هـا آن قـدر نـفوذ کـرده بـود کـه خـود جـزئـی 

از یـک مـاشـین بـزرگ شـده بـودنـد. امـا ایـن مـقولـه چـه ربـطی بـه مـا داشـت و دارد. 
مـــایـــی کـــه هـــنوز در عـــصر یـــخبندان هـــای هـــزاره اول داریـــم زنـــدگـــی مـــی کـــنیم و 

هنوززمین های مان را با گاوآهن شخم می زنیم.
 انــقالب مشــروطــه و آمــاج هــای تــأســیس دارالــشورا و عــدالــتخوانــه، چــه ربــطی 

به نفوذ ماشین و اسالم در کلیت اش دارد.
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پــــدران نــــامــــدار مــــا در پــــی گــــذار از فــــئودالــــیسم عــــقب مــــانــــده قــــاجــــاری بــــه یــــک 
جــامــعة مــدرن و بــورژوا بــودنــد. طــبیعی بــود کــه بــرای نــوســازی جــامــعه بــا خــرافــات 
جـامـعة کـهن نـیز بـرخـورد مـی کـنند. نـوسـازی مـذهـب لـوتـربـازی نیسـت ، یـک پـروسـه 

واقـــعی و ضـــروری اســـت. رهـــبران فـــکری مشـــروطـــه نـــه بـــابـــی بـــودنـــد و نـــه طـــبیعی 
مـــذهـــب. اشـــتباه شـــیخ فـــضل الـــه از هـــمین جـــا آغـــاز مـــی شـــود کـــه فـــکر مـــی کـــند، 

مــدرســه یــعنی طــبیعی مــذهــب کــردن بــچه هــا و مــدرســه دخــترانــه هــمردیــف فــاحــشه 
خــانــه اســت. و مــنظور فــاســد کــردن جــامــعه اســت و آزادی بــیان یــعنی تــوهــین بــه 
رســـول گـــرامـــی اســـالم. مـــگر رفـــرم مـــذهـــبی در اروپـــا مـــذهـــب را از بـــین بـــرد. مـــگر 

انقالب فرانسه و انگلیس خدا را از مردم گرفت و مردم را بابی مسلک کرد.
امـــا بـــرای نـــوســـازی جـــامـــعه مـــتفکران مشـــروطـــه دو نـــهاد قـــدرتـــمند را بـــه عـــنوان 

مانع در جلوی پای خود دیدند ؛نهاد استبداد و نهاد سنت.
خــواه نــاخــواه بــا ایــن دو نــهاد بــرخــورد پــیش مــی آمــد. و چــاره ای نــبود جــز آن 
کـــه تـــیغ آدمـــکشی را از دســـت محـــمد عـــلی شـــاه بـــگیرنـــد و او را بـــه صـــاحـــبقرانـــیه 
بـــرانـــند تـــا شـــاه بـــاشـــد. و مجـــلس و نخســـت وزیـــر حـــکومـــت کـــنند و ســـنت نـــیز بـــه 

جایگاه واقعی خود در یک جامعه مدرن بازگردد.
مســلم بــود کــه جــامــعه مــدرن روحــانــیت را در وضــعیت ســابــق تحــمل نــمی کــرد، 

امـــا رانـــدن روحـــانـــیت بـــه حـــوزه هـــای واقـــعی خـــود بـــه مـــعنای از بـــین بـــردن دیـــن و 
رواج بـــیدیـــنی نـــبود. آخـــر ایـــن چـــگونـــه اســـتداللـــی اســـت کـــه در رأس یـــک حـــرکـــت 
اجـــتماعـــی دو آیـــت الـــه بـــزرگ بـــاشـــند بهـــبهانـــی و طـــباطـــبایـــی و بـــاالتـــر از آن هـــا 

وضـعیت نـجف بـر حـرکـت اشـراف داشـته بـاشـد آن وقـت بـخواهـند ریـشه مـذهـب را 

بـــزنـــند. اشـــکال جـــالل و شـــیخ فـــضل الـــه در آن بـــود کـــه آن هـــا ســـنت را بـــا مـــذهـــب 
یکی می گرفتند.
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دیک پلوی سفارت انگلیس

بـسیار گـفته شـده اسـت کـه مشـروطـه ای کـه پـلو آنـرا سـفارت انـگلیس بـدهـد بـه درد 

نـمی خـورد. و اشـاره بـه تـحصن مـردم در سـفارت انـگلیس و پـذیـرایـی سـفارت از 
مـردم اسـت. ایـن حـرف بـی اسـاس از هـمان روزگـار شـروع شـد و تـا امـروز ادامـه 

دارد.
مشــروطــه ایــران چــه ربــطی بــه ســفارت انــگلیس دارد. گــیرم کــه در آن روزگــار 

ســـفارت انـــگیس بـــه طـــبع مـــخالـــفت و رقـــابـــت اش بـــا ســـفارت روســـیه تـــزاری مـــدت 
کـــمی از انـــقالب ایـــران حـــمایـــت کـــرد آن هـــم حـــمایـــتی نـــیم بـــند و مـــوقـــت. گـــیرم کـــه 
ادعـای لـیبرال سـنتی انـگلیس او را در ایـن مـوضـع قـرار نـمی داد یـعنی پـدران مـا 
دســـت بـــه انـــقالب مشـــروطـــه نـــمی زدنـــد. یـــعنی ضـــرورت تـــحول در جـــامـــعة آن روز 

ایران شکل نگرفته بود.
جـــالل مـــی گـــویـــد: «دامـــنه هـــای جـــنوب غـــربـــی کـــوه هـــای بـــختیاری را از کـــوچ 
زمســـتانـــه ایـــل بـــه بـــهانـــه کـــمک بـــه مـــجاهـــدان تـــبریـــز و فـــتح تهـــران خـــالـــی کـــردنـــد تـــا 

«. 1انگلیس ها با خیال راحت در آن منطقه به نفت برسند

بـــه راســـتی چـــگونـــه مـــی شـــود یـــک انـــقالب بـــزرگ را ایـــن گـــونـــه تحـــلیل کـــرد و بـــه 
لــجن کــشید کــه بــزرگــتریــن انــقالب اجــتماعــی مــا بــه خــاطــر چــاه هــای نــفت مسجــد 

سلیمان برپا شد. بوق را از سرزدن یعنی این.
چند غلط دیگر

«ایــن چــنین بــود کــه مشــروطــه روحــانــیت را کــوبــید. بــه عــنوان پــیشقراول مــاشــین و 
از آن پـــــس بـــــود کـــــه مـــــدارس روحـــــانـــــی بـــــه یـــــکی دو شهـــــر تـــــبعید شـــــد. نـــــفوذش از 
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دســتگاه عــدلــیه و آمــار بــریــده شــد و پــوشــیدن لــباس اش مــنع شــد و روحــانــیت در 

قـبال ایـن هـمه بـه عـنوان عـکس الـعمل تـنها کـاری کـه مـی کـند ایـن اسـت کـه رادیـو 
و تــــلویــــزیــــون را تحــــریــــم مــــی کــــند. در حــــالــــی کــــه روحــــانــــیت بــــسیار بــــه حــــق و بــــجا 
مـیتـوانسـت بـه سـالح دشـمن مسـلح شـود و از ایسـتگاه هـای مـخصوص خـود از 

قــــــم یــــــا مشهــــــد هــــــم چــــــنان کــــــه در واتــــــیکان مــــــی کــــــنند بــــــه مــــــبارزه بــــــا غــــــربــــــزدگــــــی 
«. 1بپردازد

نخسـت آن کـه مشـروطـه روحـانـیت را نـکوبـید. روحـانـیت نـجف و ایـران (سـیدیـن 

و آخـونـد خـراسـانـی) بـه عـنوان یـک جـناح از روحـانـیت بـرعـلیه جـناح مـحافـظه کـار 
خــود مــوضــع گــرفــتند. ایــن گــونــه نــبود کــه انــقالب بــاشــگاه مشــتی غــربــزده بــاشــد و 
روحــانــیت تــام و تــمامــش در مــقابــل انــقالب. ســردمــداران اصــلی انــقالب روحــانــی 

بودند.
دوم آن کـه انـقالب مشـروطـه، انـقالب مـاشـین و نـفوذ مـاشـین نـبود. یـک انـقالب 

با خواسته های مشخص اجتماعی بود.
ســـوم آن کـــه در آن روزگـــار حـــتی بـــعد از اعـــدام شـــیخ فـــضل الـــه روحـــانـــیت از 
پــوشــیدن لــباس مــنع نشــد. و حــوزههــای عــلمیه هــم محــدود نشــد بــه دو شهــر. ایــن 
اتـفاقـات مـربـوط بـه دوران رضـا شـاه اسـت. آن هـم دهـه دوم حـکومـت اش نـه دهـة 
اول کــه خــود تــظاهــر بــه مــذهــب مــی کــرد و در روز عــاشــورا بــر ســر خــود گــل مــی 

مالید و با پای برهنه عزاداری می کرد.
چـهارم آن کـه در یـک جـامـعه مـدرن نـه سـنتی، دسـتگاه عـدلـیه و آمـار بـه عـنوان 

دو دســتگاه دولــتی کــه امــور زنــدگــی شهــرونــدان را بــایــد بــه شــکل عــلمی ســازمــان 
دهـد چـه ربـطی دارد بـه روحـانـیت کـه وظـیفه اش پـرداخـنت بـه امـور روحـانـی مـردم 
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است.

پنجـــــم آن کـــــه روحـــــانـــــیت شـــــیعه نـــــیازی بـــــه دســـــتگاه فـــــرســـــتنده رادیـــــویـــــی مـــــثل 
واتــــیکان نــــداشــــت. ســــاخــــت هــــزار ســــالــــه روحــــانــــیت او را بــــه آن گــــونــــه کــــارآمــــد و 
سـازمـان یـافـته کـرده اسـت کـه هـیچ فـرسـتنده رادیـویـی قـادر بـه رقـابـت بـا او نیسـت. 

فـــرســـتادن طـــلبه هـــا و حـــجۃاالســـالم هـــا در ســـه مـــاه مـــبارک رمـــضان و شـــعبان و 
محـــــرم و دیـــــگر اعـــــیاد و مـــــراســـــم دیـــــنی بـــــه دورافـــــتاده تـــــریـــــن روســـــتاهـــــا، درواقـــــع 

فرستادن هزاران دستگاه رادیویی بود به هزاران روستا و قصبه.
گـــیرم کـــه روحـــانـــیت در ایســـتگاه رادیـــویـــی هـــم در قـــم و مشهـــد بـــرپـــا مـــی کـــرد. 

آلترناتیو او چه بود. چرا جالل از این آلترناتیو سخن نمی گوید.
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شیخ شهید

جـالل آل احـمد ازشـیخ فـضل الـه ایـن گـونـه یـاد مـی کـند: «و مـن بـا دکـتر تـندر کـیا 

مــوافــقم کــه نــوشــت شــیخ شیهــد نــوری نــه بــه عــنوان مــخالــف مشــروطــه کــه خــود در 
اوایـــل امـــر مـــدافـــع آن بـــود بـــلکه بـــه عـــنوان مـــوانـــع مشـــروطـــه بـــایـــد بـــاالی دار بـــرود 
(کـتاب آخـریـن شـاهـین بـه قـلم دکـتر تـندر کـیا ـ تهـران ۱۳۳۵) و مـن مـی افـزایـم ـ و 
بـه عـنوان مـدافـع کـلیت تـشیع اسـالمـی. بـه هـمین عـلت بـود کـه در کشـنت آن شـهید 
هـمه بـه انـتظار فـتوای نـجف نشسـتند. آن هـم در زمـانـی کـه پـیشوای روشـنفکران 
غــــربــــزدة مــــا مــــلکم خــــان مــــسیحی بــــود و طــــالــــبوف قــــفقازی! و بــــه هــــر صــــورت از 
آنــروزبــود کــه نــقش غــربــزدگــی را هــمچون داغــی بــر پــیشانــی مــا زدنــد. و مــن نــقش 

آن بـزرگـوار را بـر سـردار هـمچون پـرچـمی مـیدانـم کـه بـه عـلت اسـتیالی غـربـزدگـی 
«. 1پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد

بــگذریــم از ایــن مــقولــه کــه جــالل بــه طــورکــل مــسألــه را اشــتباه مــی بــیند کــه در 
مشـروطـه نـه کـلیت اسـالم مـطرح اسـت و نـه کـلیت مـسیحیت و یـا مـارکسیسـت. کـه 

نمایندگانش شیخ فضل اله باشد و ملکم خان و طالبوف.

کــه تــمامــی مــسألــه جــنگ ســنت و مــدرنــیسم بــود. امــا بــرای آن کــه بــبینم ادعــای 
جـالل و دکـتر تـندر کـیا تـا چـه حـد درسـت اسـت بـایـد بـرگـردیـم و شـیخ فـضل الـه را 

در تــاریــخ مشــروطــه کســروی جســتوجــو کــنیم  کــه بــدون شــک کســروی تــاریــخنگار 
مـرجـعی اسـت کـه تـمامـی عـلما بـر صـداقـت آن اجـماع دارنـد. نـگاه کـنیم بـه روایـت 

کسروی.

1. جالل ـ همان کتاب
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روایت کسروی از شیخ فضل اله 

۱-معتمداالسالم وقتی از طرف آقای بهبهانی آمد خدمت آقای طباطبایی که 
قول همراهی را از ایشان بشنود طباطبایی گفت اگر عرض شخصی در کار 
نباشد من همراه خواهم بود. از آنجا رفت منزل حاجی شیخ فضل اله از آن 

جا به کلی مأیوس گردید. بلکه شیخ معتمداالسالم را ترسانید که تورا چه به 
این رسالت. بر فرض که عین الدوله معترض سید نشود ولی تو را تمام معدوم 

خواهد کرد. 

۲-طباطبایی در اعتراض به چوب بسنت علمای کرمان به منبر رفت. اما حاجی 
شیخ فضل اله و علمای دیگری که با اینان همدستی نمی داشتند در نهان از 

عین الدوله پشتیبانی نمودند. 

۳-در این زمان بانک استقراضی روس چون جایی برای ساخنت سرا در میان 
شهر می خواست نزد طباطبایی می روند تا زمینی تهی را بخرند. طباطبایی 

پاسخ می دهد: اینجا موقوفه است و گورستان مسلمان را نتوان خرید. و 

نتوان مردگان را از زیر خاک بیرون ریخت و به جای آن سرای ساخت. چون 
از او نومید می شوند بهنزد حاجی شیخ فضل اله می روند. و او مدرسه و 

گورستان رابه بهای ۷۵۰ تومان به مستشارالدوله فروخت. 

۴-خراب کردن ساختمان نیمه ساز بانک استقراضی روس در قبرستان 
مسلمانان توسط دو سید از آنجایی که شیخ فضل اله فروشنده زمین بود از 

جایگاهش نزد مردم بسیار کاسته شد. 
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۵-پیداست که امام جمعه می خواست رسوایی بر سر دو سید آورد. امام 
جمعه و حاجی شیخ فضل اله و دیگران پیش افتادن دو سید و دلبستگی 

یافنت مردم را برنمی تافتند. نزدیک به آغازشب بود که سیدجمال به منبر رفت 

و گفت: آقایان که اینجایید پیشوایان دینی و جانشینان امامند. و همگی با 
هم یک دست شده اند ریشه ستم را براندازند. و همه علما با اینانند و هر 

یکی از علما اگر با اینان همراه نیست. ناهمراهی او تنها زیان نخواهد 
داشت و خواستش حاجی شیخ فضل اله بود…. 

۶-بعد از کتک زدن سیدجمال و توهین به دو سید توسط امام جمعه، دو سید 
و هوادارانشان به حضرت عبدالعظیم مهاجرت کردند. عین الدوله پس از رفنت 

آنان با امام جمعه و شیخ فضل اله به دهشهایی برخاست و کوشش های 
آنان را بی پاداش نگذاشت. 

۷-در همان روزها بود که امام جمعه دامادشاه گردید. موقرالسلطنه که 
بهآزادیخواهان پیوسته بود به دستور محمدعلی میرزا (نایب السلطنه) دستگیر 

و با زور زنش را ها کردند. (طالقش را گرفتند) مالیان این رهایی را زورکی 
دانسته و چنین می گفتند که او را به شوهردیگری نتوان داد. و از حاجی 

شیخ فضل اله که رهایی نزد او انجام گرفته بود و بد می گفتند: این زمان او 
را به امام جمعه دادند و عقد را هم حاجی شیخ فضل اله خواند.

تــــا ایــــن مــــقطع کــــه دوران نخســــتین انــــقالب مشــــروطــــه اســــت. شــــیخ فــــضل الــــه 
همدوش و همرأی با استبداد است. و دلبستگی با انقالب و انقالبیون ندارد.
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مرحله دوم: پیوسنت به اردوگاه انقالب 

۱-یــــک کــــار شــــگفت ایــــن بــــود کــــه شــــیخ مهــــدی پســــرشــــیخ فــــضل الــــه از پــــدرش رو 
برگرداند وبا چند تن به آزدایخواهان پیوست. 

۲-در مـهاجـرت عـلما بـه قـم، حـاجـی شـیخ فـضل الـه کـه دیـر کـرده بـود او نـیز بـسیج 
ســــفر کــــرده و دو روز دیــــگر بــــا بســــتگانــــی روانــــه گــــردیــــد و در کهــــریــــزک بــــه آنــــان 

پیوست. 

۳-در جــریــان وام گــرفــنت دولــت و بــازرگــانــان تــصمیم گــرفــتند بــانــک مــلی تــأســیس 
کنند و کمک مردم آغاز شد. حاجی شیخ فضل اله دویست تومان گردن گرفت.

بـــاالخـــره امـــواج انـــقالب بـــه خـــانـــه شـــیخ فـــضل الـــه نـــمایـــنده تـــام و تـــمام ســـنت 
رسـید. ابـتدا شـیخ مهـدی را از خـانـه او کـند. و بـعد خـود او را بـه اردوگـاه انـقالب 
کــشانــد. در مــهاجــرت عــلما بــه قــم شــیخ فــضل الــه نــیز حــضور داشــت. و حــضور 

او، حضور با اهمیتی بود.
در مـورد پـیوسـنت شـیخ فـضل الـه بـه اردوگـاه انـقالب نـظرات مـختلفی اسـت. از 
هــم چــشمی بــا ســیدیــن گــرفــته تــا گــرفــنت رهــبری حــرکــت بــرای پیشــبرد شــریــعت. و 

حتی نفوذ فرصت طلبانه در اردوگاه انقالب برای فرو پاشاندن آن.
امـا یـک نـکته را نـبایـد از نـظر دور داشـت و آن رابـطه تـنگاتـنگ روحـانـیت شـیعه 

بـا بـازار و مـردم اسـت. و روحـانـیت نـمی تـوانـد مـدت زیـادی از جـنبش هـای مـردم 
دور باشد یا بی تفاوت بماند.

نــکته دوم آنــکه روحــانــیت در تــمامــی جــناح هــایــش، حــتی ســیدیــن کــه در رأس 
انـــقالب بـــودنـــد. درک روشـــنی از مشـــروطـــه نـــداشـــتند. و روشـــن بـــود کـــه بـــا روشـــن 
شــدن خــواســت هــای انــقالب روحــانــیت نــمی تــوانــد واکــنش یــکسانــی نــشان دهــد. 
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هم چنان که نشان نداد.

مرحله سوم : وحشت سنت از مدرنیسم: شکاف در اردوگاه انقالب 

۱-حـــاجـــی شـــیخ فـــضل الـــه بـــه دســـتاویـــز بـــرخـــی از نـــوشـــته هـــای کـــتاب «مـــسالـــک 
املحسنین» طالبوف را بیدین خواند (تکفیر کرد). 

۲-دو ســـید بـــه راســـتی مشـــروطـــه مـــی خـــواســـتند. ولـــی حـــاج شـــیخ فـــضل الـــه رواج 
شریعت را می طلبید. 

۳-انتقاد شریعتخواهان به قانون اساسی

اصــــل ۸  قــــانــــون اســــاســــی: مــــساوی بــــودن اهــــالــــی ایــــران در مــــقابــــل قــــانــــون 
اساسی

انــتقاد شــریــعت خــواهــان: مســلمان و کــافــر در دیــه و حــدود مــتساوی نــتوانــند 
بود.

اصل ۱۹ قانون اساسی: تحصیل اجباری است.

انتقاد شریعت خواهان: تحصیل اجباری مخالف شریعت است.
اصـل ۲۰قـانـون اسـاسـی: آزادی مـطبوعـات در صـورتـی کـه مـخالـف دیـن مـبین 

نباشد.

انتقاد شریعت خواهان: مطبوعات باید زیر نظر علما باشد. 
۴-نامه شیخ فضل اله به پسرش: مخالفت با آزادی بیان و روزنامه جات 

۵-حـــــاجـــــی شـــــیخ فـــــضل الـــــه مجـــــلس را از هـــــر مـــــاده زیـــــر دســـــت مـــــالیـــــان مـــــی 
خــواســت و از یــک مــاه پــیش یــک اصــل بــرای افــزوده شــدن بــه قــانــون اســاســی بــه 

خــط خــود نــوشــته و نــسخه هــایــی از آن را بــه دســت مــردم داده بــود. در ایــن نــامــه 

شــیخ فــضل الــه خــواســتار انجــمن فــقها بــرای نــظارت بــر وضــع قــوانــین در مجــلس 
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بود.
در ایـــن مـــرحـــله ســـنت گـــرایـــان کـــه درک درســـتی از مشـــروطـــه و آمـــاج هـــای آن 
نـداشـتند. شـروع کـردن بـه مـوضـعگیری بـرعـلیه شـعارهـای انـقالب و عـمده خـواسـته 

های آنان به قرار زیر بود: 
۱-انجمن فقها برای نظارت بر قوانین مجلس (شورای نگهبان) 

۲-مخالفت با آزادی بیان و مطبوعات 
۳-مخالفت با گسترش مدارس به ویژه مدارس دخترانه 

۴-مـخالـفت بـا مـساوی بـودن مسـلمانـان بـا یـهودی هـا و مـسیحیان و زرتشـتی 
ها از نظر حدود و دیه.

اگـــر ســـنت رفـــرم خـــود را پشـــت ســـر گـــذاشـــته بـــود آنگـــونـــه کـــه اروپـــا پشـــت ســـر 
گـذاشـته بـود. واگـر انـقالب تـوسـط رهـبران فـکریـش کـار فـرهـنگی الزم را در جـامـعه 

کـرده بـودنـد. سـنت و مـدرنـیته در مـراحـل آغـازیـن رودروی یـکدیـگر نـمی ایسـتادنـد. 
و در ایـن خـواسـت هـای نخسـتین و پـایـه ای مشـروطـه بـه تـوافـق مـی رسـیدنـد. امـا 
سـنت بـا سـرکـوب بـیرحـمانـه جـنبش بـاب راه را بـر هـر رفـرمـی بسـته بـود. و ضـعف 
تــاریــخی بــورژوازی نــیز نــتوانســته بــود مــبلغان فــرهــنگی خــود را در روبــنا بــه وجــود 

بیاورد. پس کار به کشمکش رسید.
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مرحله چهارم: آنتاگونیسم سنت و مدرنیسم 

۱-شـریـعت خـواهـی حـاج شـیخ فـضل الـه و دشـمنیش بـا مشـروطـه خـواه نـاخـواه او 
را بــه دربــار نــزدیــک مــی گــردانــید. و پــس از آن خــیزش تهــران بــود کــه بــه خــشم و 
دلـــتنگی شـــیخ فـــضل الـــه افـــزوده و یـــکســـره بـــا دربـــار بســـتگی یـــافـــت. چـــنین گـــفته 
مــیشــد کــه ۷۰۰۰ تــومــان از دربــار پــول گــرفــته کــه در آن راه بــه کــار بــبرد. آن چــه 

راسـتی ایـن گـفته را مـی رسـانـد آن بـود کـه روزی هشـتاد تـن کـمابـیش از طـلبه هـا 

را بـه خـانـه خـود مـی خـوانـد و بـرای ایـشان سـفره مـیگسـترد و سـیل بـدگـویـی هـا 
از مشــــروطــــه مــــی کــــرد و بــــه هــــر یــــکی دو قــــران پــــول مــــی داد و روانــــه شــــان مــــی 

گردانید. 

۲-هــمین کــه دســته بــندی انــجام یــافــت مــالیــان بــه کــار بــرخــاســتند و حــاجــی شــیخ 
فــضل الــه در نشســت هــای درس بــه بــدگــویــی از مجــلس و قــانــون مــی پــرداخــت... 

یـک دسـته از طـلبه هـا بـه بـهارسـتان آمـده در جـلو مجـلس مـی ایسـتادنـد کـه هـرگـاه 

گــفتوگــوی قــانــون اســاســی بــه مــیان آیــد یــا در مــیان گــفتوگــوی دیــگری اگــر کــسی 
از نــمایــندگــان آذربــایــجان یــا از دیــگران ســخنی، بــه خــالف شــرع کــنند وی را بــه 

دار کشند و بزنند. 

۳-از ایـن سـو نـیز جـنبش پـدیـد آمـد و گـروهـی بـرای جـلوگـیری آمـاده گـردیـده و نـام 
شـیخ فـضلالـه بـه زبـان هـا افـتاد. بـدگـویـی فـراوان گـردیـد. تـا آنـجا کـه پسـرش شـیخ 

مهدی از او بیزاری نشان داد. 
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۴-آن یـک اصـلی را کـه گـفتیم حـاجـی شـیخ فـضل الـه نـوشـته و بـرای اضـافـه شـدن 
بــه قــانــون اســاســی پــیشنهاد مــی کــرد (انجــمن نــظارت فــقها بــر وضــع قــوانــین) در 
روزنــامــه «صــبح صــادق» چــاپ شــد. مــردم از ایــن کــار بــه خــشم آمــدنــد. بــه اداره 

روزنامه ریختند و آنچه از آن شماره به دست آمد پاره کردند. 

۵-پـس از تـصویـب «انجـمن نـظارت فـقها» مجـلسی در خـانـه طـباطـبایـی بـرگـزار 
شـــد و حـــاجـــی شـــیخ فـــضل الـــه دســـتینه داد کـــه دیـــگر بـــا مجـــلس دشـــمنی نـــکند و 
مـــردم را بـــر ســـر خـــود گـــرد نـــیاورد و چـــادری بـــلند نـــکند و بـــه درخـــواســـت دو ســـید 

سوگند خورد و نوشته داد. 

۶-کــــوشــــش ایــــشان (دو ســــید) ســــودی نــــداشــــت و حــــاجــــی شــــیخ فــــضل الــــه و هــــم 
دسـتان او کـه ایـن زمـان گـروهـی مـی بـودنـد و از دولـت پـول مـی گـرفـتند از راه خـود 

برنگشتند و در منبر از مشروطه و مجلس بدگویی می کردند. 

۷-بـه نـام روضـه خـوانـی مـرگ دخـتر پـیغمبر چـادری بـرپـا کـردنـد تـا آن را کـانـونـی 
بـــرعـــلیه مشـــروطـــه کـــنند. مشـــروطـــهطـــلبان آگـــاه شـــدنـــد و چـــادررا بـــرچـــیدنـــد و گـــفته 
مـیشـد بـا هـمان انـبوهـی بـه خـانـه هـای شـیخ فـضل الـه و دیـگران ریـخته او را از 

شهر بیرون کنند. اما بهبهانی جلو گرفت. 

۸-شـیخ فـضل الـه و هـمدسـتان او پـیش از آنـکه از تهـران بـرونـد کـسانـی را بـرای 
آشــوب انــداخــنت در شهــرهــا فــرســتادنــد کــه یــکی از آن کــسان مــیرزا عــلیقلی پســر 

سید محمد طباطبایی بود که رهسپار قزوین شد. 
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۹-حـاجـی شـیخ فـضل الـه هـر شـب در صـحن شـاه عـبدالـعظیم نـماز جـماعـت مـی 
خـــوانـــد و پـــس بـــه مـــنبر رفـــته بـــه بـــدگـــویـــی از مشـــروطـــه و مجـــلس مـــی پـــرداخـــت. و 
نـوشـتههـایـی را بـا خـط خـوش نـوشـته و کـپی هـا از آنهـا بـرداشـته و در مـیان مـردم 

میپراکند. 

۱۰-ایـــــنان در الیـــــحههـــــای خـــــود از هـــــر راه بـــــه بـــــازگـــــردانـــــیدن مـــــردم از مشـــــروطـــــه 
مــــیکــــوشــــیدنــــد و در هــــمه جــــا مشــــروطــــه خــــواهــــان را بــــابــــی و طــــبیعی نــــامــــیده و 
خـــواســـت ایـــشان را آشـــنا گـــردانـــدن کـــیش خـــود یـــا آزادی از بـــند دیـــن نـــشان مـــی 

دادند. 

۱۱- یـک نـتیجه دیـگر از کشـته شـدن اتـابـک بـازگشـت حـاجـی فـضل الـه و دیـگران 
از مــهاجــرت بــه شــاه عــبدالــعظیم بــود. زیــرا چــنانکــه پــس از مــرگ اتــابــک دانســته 
شــد دررفــت آنــان را در عــبدالــعظیم اتــابــک از کــیسه خــود مــی داد و چــون اتــابــک 
کشـته شـد. دیـگر کـسی پـولـی نـداد و پـیشوایـان دیـنی بـا سـختی روبـه رو شـدنـد و 

چاره ای جز آن نمی دیدند که به تهران باز گردند. 

۱۲-ســعدالــدولــه پــس از کــنارهگــیری ازمجــلس بــا مشــروطــه دشــمنی مــی کــرد گــفته 
مـــیشـــد حـــاجـــی شـــیخ فـــضل الـــه و بـــلکه حـــاجـــی مـــرتـــضی آشـــتیانـــی نـــیز بـــا آنـــان 

همراه میباشند. 

۱۳-از آن سـوی اوبـاشـان بـه خـانـه هـای شـیخ فـضل الـه و حـاجـی مـیرزا ابـوطـالـب 
زنـــجانـــی و ســـیدعـــلی یـــزدی و دیـــگر مـــالیـــان ریـــخته هـــر یـــکی را خـــواه نـــاخـــواه بـــه 

مـیدان تـوپـخانـه آوردنـد. چـنانـکه مـی دانـیم حـاجـی شـیخ فـضل الـه و سـیدعـلی آقـا 
خود در نهان همدست بدخواهان بودند. 
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۱۴-نــویــسنده حــاجــی شــیخ فــضل الــه در نــامــه اش مــی نــویســد: مــردم بــارهــا مــی 
خــــواســــتند بــــه مجــــلس تــــازنــــد و آن جــــا را بــــهم زنــــند. ســــیدمحــــمد یــــزدی و دیــــگران 

هــمچنین آروز را مــی کــردنــد. لــیکن حــاجــی شــیخ فــضل الــه خــرســندی نــمی داد. 
مـی بـایـد گـفت ایـن سـخن نـیمیش راسـت اسـت و نـیمیش دروغ اسـت. ایـن راسـت 

اسـت کـه سـیدمحـمد و دیـگران ویـرانـی مجـلس را مـی خـواسـتند و مـردم نـیز آمـاده 

ریـخنت بـه آنـجا بـودنـد. ولـی از محـدعـلی مـیرزا دسـتور نـمی یـافـتند نـه ایـنکه شـیخ 

فضل اله جلو می گرفت. 

۱۵-در هـــــمین روزهـــــا دو ســـــید از تهـــــران تـــــلگراف هـــــایـــــی بـــــه نـــــجف بـــــه آخـــــونـــــد و 
دیــگران فــرســتادنــد و از رفــتار حــاجــی شــیخ فــضل الــه و رفــتار او گــله کــردنــد. از 
نــجف پــاســخهــایــی رســید کــه در روزنــامــههــا پــراکــنده شــد. و مــن ایــنک یــکی را در 

پایین می آورم:

«حـجه االسـالم بهـبهانـی و طـباطـبایـی تـلگراف شـما واصـل. نـوری چـون مخـل 
آسایش و مفسد است تصرف اش در امور حرام است.

محمدحسین نجل میرزاخلیل ـ محمدکاظم خراسانی، عبداله مازندرانی» 

۱۶- محمدعلی میرزا چون مجلس را به توپ بست برای بسنت زبان های دولت 
های اروپایی چنین وانمود که مشروطه را برنینداخته و تنها مجلس را بهم زده 

و بعد از پنج ماه تصمیم گرفت مجلسی برپا کند. حاجی شیخ فضل اله و 
دیگران آواز بلند کردند که مشروطیت با شریعت سازگار نیست و تلگراف های 
بسیاری را که با دستور حاجی شیخ فضل اله و به میانجیگری او از شهرها 

بیرون ریخته شد. 
۱۷-مردم از محمدعلی میرزا و حاجی شیخ فضل اله بدگویی های فراوان 

کردند. شب نوزدهم دی کریم دواتگر شیخ فضالله را ترور کرد که ترور 
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نافرجام بود.

اشتباهی تاریخی

ورود شـــیخ فـــضل الـــه بـــه اردوگـــاه انـــقالب اگـــر بـــا آگـــاهـــی ســـنت از مـــدرنـــیته بـــود، 
ورودی مـیمون بـود. امـا جـامـعه از هـر دو سـو (سـنت و انـقالب) از ضـعف فـکری 
کــشنده ای رنــج مــی بــرد. نــه مشــروطــه بــه تــمامــی بــرای رهــبران انــقالب روشــن بــود 

کـــــه چـــــگونـــــه سیســـــتمی اســـــت و نـــــه ضـــــرورت هـــــای زمـــــان بـــــرای ســـــنت تـــــا در یـــــک 
دیــالــوگ هــمه جــانــبه بــه تــوافــق بــرســند و جــامــعه عــقب افــتاده قــاجــاری را بــه جــهان 

مدرن گره بزنند.
پـس کـار بـه انـتقاد کـشید. امـا بـرخـالف نـظر دکـتر تـندر کـیا و جـالل آل احـمد 

این اختالف در حد انتقاد سنت از مدرنیته باقی نماند.
اشـکال سـنت گـرایـان در ایـن بـود کـه مـدرنـیته را بـا بـی دیـنی یـکی مـی گـرفـتند. 

حــتی بــر ایــن بــاور بــودنــد کــه رهــبران مشــروطــه بــابــی مــذهــبان و طــبیعی مــذهــبانــی 
هســـتند کـــه در صـــدد حـــاکـــم کـــردن دیـــن دلـــبخواه خـــودنـــد. نـــگاه کـــنیم بـــه خـــواســـته 

هــای «شــرعــیت خــواهــان» کــه در روزنــامــه هــایــی بــه ســبک و ســیاق خــود منتشــر 
می کردند: 

۱-تبدیل لفظ مشروطه به مشروعه 
۲-نظارت علما بر قانون اساسی 

۳-محدود بودن روزنامه جات و نظارت علما 
۴-اکمل بودن قوانین قرآن تا روز قیامت. و بی نیازی از قانون اروپا.
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کار مشروطهخواهان 

۱-اباحه مسکرات 

۲-اشاعه فاحشه خانه ها 

۳-افتتاح مدارس جهت نسوان و دوشیزگان 

۴-مـساوی دانسـنت تـمام مـلل روی زمـین (از حـیث حـدود و دیـه). یـکسان دانسـنت 
کافر و مسلمان. 

۵-مجاز دانسنت ازدواج بین ذمی و مسلمان 

۶-تشویق مردم به فسق و فجور و منکرات 

۷-مـــتروک کـــردن تـــکایـــا و مـــجالـــس عـــزاداری و صـــرف وجـــوهـــات روضـــه خـــوانـــی و 
مــشاهــده مــقدســه در ایــجاد کــارخــانــجات در تــسویــه طــرق و شــوراع و در احــداث 

راه های آهن و در استجالب صنایع فرنگ 

۸-اسـتهزا کـردن مسـلمان هـا در حـوالـه دادن بـه شـمشیر حـضرت ابـوالـفضل و یـا 
بــه ســرپــل صــراط و آن کــه گــفتار  افــکار رســول ازروی بــخار خــوراک هــایــی مــثل 

شیر و شتر و سوسمار بوده است. 

۹-آزادی مـطلق مـطبوعـات بـا قـانـون شـریـعت نـمی سـازد. زیـرا نشـر کـتاب ضـالل 
در دین اسالم ممنوع است (مثل کتابهای ولتر و باب) 

۱۰-افـــتتاح مـــدارس جـــدیـــده اطـــفال. بـــردن اطـــفال نـــابـــالـــغ بـــه آن مـــدارس از بـــرای 
طــبیعی کــردن آن هــاســت (طــبیعی کــردن یــعنی مــاتــریــالیســت شــدن و مــنکر خــدا 

شدن) 

۱۱- تشبه به فرنگیان در عینک و چوبدستی و سرپوست خیکی (منظور کاله)
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مانیفیست سنت گرایان

سـنت گـرایـان مـانیفیسـت خـود را بـه تـفصیل در الیـحه هـای خـود کـه در مـیان مـردم 

پـراکـنده مـی کـردنـد بـه تـفصیل بـیان کـردنـد. ایـن انـتقادات و درخـواسـت هـا اگـر در 

حـد مـتعارف بـاقـی مـی مـانـد قـابـل قـبول بـود. شـایـد در یـک بـحث آزاد و دامـن زدن 

بـه یـک کـارزار گسـترده ایـدئـولـوژیـک، چـیزی کـه انـقالب بـه سـختی از نـبود آن رنـج 
مـــی بـــرد، ســـنت گـــرایـــان مـــدرنگـــرایـــان را و مـــدرن گـــرایـــان ســـنت گـــرایـــان را مـــی 
فـهمیدنـد و در یـک تـعامـل فـکری جـنبش بـه یـک تـفکر مـنطقی و مـتعادل بـرای یـافـنت 

راه درست می رسیدند. اما، این اما کار را از هر دو سو خراب کرد.
اتحاد سنت و استبداد

اشــــتباه تــــاریــــخی ســــنت گــــرایــــان در آن بــــود کــــه در انــــتقاد از مــــدرنــــیته بــــه دامــــن 

اســــتبداد پــــناه بــــردنــــد و بــــا اســــتبداد هــــم ســــو و هــــم صــــدا شــــدنــــد. از هــــمین هــــم 

سـویـی و هـم صـدایـی رهـبران مشـروطـه دچـار یـک اشـتباه تـاریـخی شـدنـد. آنـان بـه 

جــــای آن کــــه اســــتبداد را بــــزنــــند و محــــمدعــــلی شــــاه را در رأس اســــتبداد بــــه پــــای 
چوبه دار بکشانند. نماینده سنت را به پای چوبه دار کشاندند.

امـــاج نخســـتین انـــقالب بـــه زدن خـــیمه و خـــرگـــاه رهـــبری اســـتبداد بـــود. بـــعد از 
تــعیین و تــکلیف بــا اســتبداد نــوبــت بــه ســنت مــی رســید. انــقالب بــایــد بــاالخــره بــا 
سـنت نـیز تـصویـه حـساب تـاریـخی مـی کـرد امـا ایـن تـسویـه حـساب در وقـتی دیـگر 
و بـــا ابـــزار و لـــوازمـــی دیـــگر بـــایـــد صـــورت مـــی گـــرفـــت. امـــا شـــیخ فـــضل الـــه در هـــم 
سـویـی و هـم صـدایـی بـا اسـتبداد عـرصـه را بـر خـود و انـقالب آنـقدر تـنگ کـرد کـه 

کـریـم دواتـگر سـالح را کـشید و قـصد جـان شـیخ را کـرد و چـون بـی حـاصـل بـود. 
و فـتوای نـجف نـیز شـیخ فـضل الـه را بـه اعـتدال نـکشانـد کـار بـه جـراحـی و تـسویـه 
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حسابی خونین کشید.
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کودتای ۱۲۹۹ و تبعات آن

«در حـدود سـال ۱۳۰۰ خـودمـان دیـگر جـنگ تـمام شـده اسـت و صـاحـبان کـمپانـی 
اکـنون فـاتـح انـد و کـوره جـنگ خسـروی و مـصرف خـازنـی نـفت کـمتر شـده اسـت و 

بـــایـــد مشـــتری نـــفت را در بـــازارهـــای داخـــلی جســـت. پـــس بـــایـــد حـــکومـــت مـــرکـــزی 
مقتدری بر سر کار باشد... این است که کودتای ۱۲۹۹ را داریم...

در ســـال ۱۳۱۱ خـــودمـــان مـــدت امـــتیاز دارســـی از نـــیمه گـــذشـــته اســـت و دارد 
تــمام مــی شــود پــس بــایــد آن چــنان قــدرت مــتمرکــزی اســتفاده کــرد و مــدت امــتیاز 

را تجدید کرد...
الـبته چـنین صـورت زشـتی را بـایـد بـه ظـاهـرسـازی هـایـی در خـور زمـانـه مـزیـن 
کــرد یــا پــوشــانــد ایــن اســت کــه بــه ضــرب و کــتک لــباس مــردم را متحــدالــشکل مــی 
کـــنند. و کـــاله نـــمدی را از ســـرهـــا بـــرمـــی دارنـــد و حـــجاب را از ســـر زن هـــا و راه 
آهــن ســرتــاســری را مــی کــشند کــه بــزرگــتریــن دلــیل وجــودی اش کــمک رســانــدن بــه 

«. 1پشت جبهة استالینگراد بود در سال های جنگ دوم بین املللی

علت کودتای ۱۲۹۹

کـــودتـــای ســـوم اســـفند ۱۲۹۹ کـــه تـــوســـط ســـیدضـــیاءالـــدیـــن طـــباطـــبایـــی بـــه هـــمراه 
رئـیس دیـویـزیـون قـزاق رضـاخـان صـورت گـرفـت یـک زمـینه داشـت و یـک عـلت. امّــا 

آن زمـینه و آن عـلت ایـن چـیزی نیسـت کـه آل احـمد تحـلیل مـی کـند، یـافـنت بـازاری 
امن برای استخراج و فروش نفت.

بـعد از انـقالب مشـروطـه و جـابـه جـایـی مـدام قـدرت و آمـدن و رفـنت کـابـینه هـای 

1. غربزدگی، جالل ـ همان کتاب
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بـی کـفایـت ایـن تـفکر در مـیان رجـل سـیاسـی و روشـنفکران جـامـعه شـکل گـرفـت کـه 

راه بــــرون رفــــت از بحــــران روی کــــار آمــــدن یــــک حــــکومــــت مــــقتدر مــــلی اســــت، ایــــن 
زمـــینه کـــودتـــا امـــا ایـــن زمـــینه بـــا تـــعیین اســـتراتـــژی انـــگلیس نـــیز هـــمراه شـــد و آن 
کــشیدن کــمربــند امــنیتی بــه دور حــکومــت بــلشویــک شــوروی. پــس در دســتور کــار 

امـپریـالـیسم روی کـار آمـدن یـک حـکومـت مـقتدر مـلی قـرار گـرفـت امـا رضـا شـاه و 

تــــیم او از داور گــــرفــــته تــــا تــــیمور تــــاش و تــــقی زاده نــــیز راه بــــرونــــرفــــت جــــامــــعه از 
بحران را مدرنیزاسیون جامعه می دیدند.

گـیرم کـه ایـن مـدرنـیزاسـیون بـا سـیاسـت جـهانـی امـپریـالـیسم هـمسو بـود.  امـا 
کــشیدن راه آهــن ســراســری کــه یــک کــار مــلی و درســتی بــود و انــگیزه کــشیدن آن 

بــــدون شــــک هــــم اقــــتصادی بــــود هــــم ســــیاســــی و نــــظامــــی ربــــطی بــــه پشــــت جــــبهة 
اســتالــینگراد نــداشــت. مــگر آن کــه بــپذیــریــم انــگلیس آیــنده را در آیــنه جــهان بــین 

خـــــود دیـــــده بـــــود و بـــــه رضـــــاشـــــاه ضـــــدبـــــلشویـــــک فـــــرمـــــان داده بـــــود کـــــه راه آهـــــن را 
سـراسـری کـند تـا بـلشویـک هـا بـا کـمک انـگلیسی هـا و امـریـکایـی هـا از شکسـت 

توسط فاشیست ها نجات یابند.
کـمک امـریـکا و انـگلیس بـه حـکومـت بـلشویـک را بـایـد درخـطر جـهانـی فـاشـیسم 

جسـتوجـو کـرد و تـحوالت سـالهـای ۱۳۰۰ ایـران ربـطی بـه وقـایـع بیسـت سـال بـعد 

ندارد.
کـــشف حـــجاب و متحـــدالـــشکل کـــردن لـــباس هـــا را نـــیز بـــایـــد در الـــگوی تـــوســـعة 

آمــــــرانــــــه رضــــــاشــــــاه و تــــــیم او جســــــتوجــــــو کــــــرد. اشــــــکال کــــــار حــــــکومــــــت رضــــــاشــــــاه 
مـدرنـیزاسـیون نـبود. کـشف حـجاب و متحـدالـشکل کـردن لـباس هـا چـیز بـدی نـبود. 

اشـــکال در مـــدرنـــیزاســـیون مـــنهای دمـــکراســـی رژیـــم بـــود. اشـــکال در آن بـــود . کـــه 

رضـا شـاه نـمی فـهمید مـدرنـیزاسـیون مـقدمـاتـی دارد. جـامـعه ابـتدا بـایـد در تـفکر 
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و ساخت نو شود و این شدنی نیست اال شرکت مردم در پروسه های تحول.
 رضــاشــاه مــیخــواســت جــامــعه را مــنهای مــقدمــاتــش مــدرنــیزه کــند. آن هــم در 
بُــعد اقــتصادی، بُــعد ســیاســی آنرا هــم قــبول نــداشــت. بــایــد ســال هــای بــسیاری 
مــی گــذشــت تــا فــهمیده شــود کــه تــوســعۀ اقــتصادی، مــنهای تــوســعه ســیاســی مــی 

شـود گـذاشـنت بـاری از کـاه در مـسیر بـاد. اولـین تـندبـاد کـه بـیایـد تـمامـی رشـته هـا 

پــنبه مــی شــود. بــا آژان کــه چــادر از ســر زن هــا، بــرداشــته مــیشــود آژان هــا کــه 
رفــــتند چــــادرهــــا بــــه ســــر مــــی رود کــــه رفــــت. بــــایــــد کــــشف حــــجاب را از ذهــــن هــــای 

پوسیده کرد. و رضاشاه این را نمی فهمید.
پــــــس رژیــــــم در ظــــــاهــــــر مــــــانــــــد و از بــــــاطــــــن غــــــافــــــل شــــــد و بــــــه عــــــمق نــــــرفــــــت. و 

مدرنیزاسیون او شد شبهه مدرنیزاسیون.

با این همه نقد رضاشاه از دریچه سنت راه به جایی نمی برد.

حد اعالی غربزدگی

«در ۱۳۲۰ خــودمــان بــاز جــنگ اروپــاســت... و بــعد مــمالــک متحــد امــریــکاســت کــه 
خــیلی زودتــر از جــنگ بــیناملــللی اول بــه خــود جــنبیده اســت و بــایــد بــتوانــد کشــتی 
هـای سـالح بـر خـود را در خـلیج فـارس نـفت گـیری کـند و اگـر شـما بـودیـد حـاضـر 
بــودیــد بــه ازای ســوخــت کشــتی هــایــی کــه در راه پــیروزی فــاشــیسم دور دنــیا مــی 
گشــــتند دالربــــدهــــید. آن هــــم بــــه کــــمپانــــی انــــگلیس؟ بــــله زمــــینه دخــــالــــت امــــریــــکا در 

ســیاســت ایــران از ایــن جــاســت بــخصوص کــه در قــضیه آذربــایــجان وزنــه امــریــکا 

بـــود کـــه ســـازمـــان مـــلل را بـــه حـــرکـــت واداشـــت. نـــاچـــار بـــاز تـــشنج اســـت و آزادی 
خــواهــی و ســخن از امــتیاز نــفت شــمال هــم هســت هــمچون لــولــوی ســرخــرمــنی کــه 

انــــــگلیسی هــــــا مــــــی خــــــواهــــــند حــــــصارش را بــــــه امــــــریــــــکا بســــــپارنــــــد. و ایــــــن آزادی 
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مــختصر هســت در ســال ۲۹ کــه نــفت مــلی مــی شــود. و امــریــکا کــیش مــی دهــد و 

مهـــره هـــای شـــطرنـــج یـــکی پـــس از دیـــگری عـــوض مـــی شـــونـــد... ایـــن اســـت مـــعنی 
آنـــچه دنـــبالـــه روی در ســـیاســـت و اجـــتماع و اقـــتصاد مـــی نـــامـــم. دنـــبالـــه روی از 
مـغرب و ازکـمپانـیهـا و دولـتهـای غـربـی ایـن اسـت حـد اعـالی غـربـزدگـی در زمـانـة 

«. 1ما

چیزی شبیه شعبده بازی

ایـن تـیپ تحـلیل وقـایـع بیشـتر شـبیه بـه شـعبدهبـازی اسـت. تحـلیل دوازده سـال از 

پرالتهاب ترین تاریخ سیاست ایران از ۱۳۲۰ تا۱۳۳۲.
جــنگ جــهانــی دوم بــود و امــریــکا حــاضــر نــبود بــه خــاطــرکــمک بــه فــاشــیسم پــول 

نـفت بـدهـد. پـس در صـدد شـریـک شـدن در نـفت بـا انـگلیس بـرآمـد. و در ایـن مـیان 

قــضیه آذربــایــجان و نــفت شــمال پــیش آمــد کــه هــر دو وجــه املــصالــحه نــفت بــرای 

امـریـکا شـدنـد. نـفت هـم در ایـن گـیرودار مـعلوم نیسـت کـه چـگونـه مـلی مـی شـود و 

احــتمال زیــاد بــهخــاطــر شــرکــت امــریــکا در ایــن بــازی. و در آخــر امــریــکا هــمه را 
کیش می دهد. و این میشود مثل اعالی غربزدگی و فراز و فرود آن.

در ایــــن آش درهــــمجــــوش نــــه بــــیگناه مــــعلوم اســــت و نــــه بــــا گــــناه. نــــه حــــکومــــت 
وابســـته و نـــه دولـــت مـــلی، نـــه امـــپریـــالـــیسم و نـــه اردوگـــاه ســـوســـیالـــیسم ـ نـــه طـــبقه 

کارگر و نه روشنفکر.
بهـتر اسـت وقـایـع ایـن دوازه سـال پـرآشـوب را در جـای خـود نـگاه کـنیم تـا بـبینم 

روایت جالل از تاریخ چگونه روایتی است.
جــنگ جــهانــی دوم، جــنگ تــقسیم بــازارهــا اســت. فــاشــیم قــدرت گــرفــته آملــان و 

ایـتالـیا و ژاپـن بـر سـر تـقسیم بـازار مـعترضانـد. پـس بـهانـه هـا فـراهـم مـی شـود. و 

1. غربزدگی، جالل ـ همان کتاب
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بـا حـمله بـه لهسـتان جـنگ دوم آغـاز مـی شـود. امـریـکا کـه در آن سـوی دنـیاسـت و 

در جــنگ دخــالــتی نــدارد. و فــاشــیسم نــیز خــودش را طــرف دعــوا بــا او نــمی بــیند. 
امـپریـالـیسم عـمده جـهان انـگلیس اسـت و دعـوا بـر سـر بـازارهـای تـحت اشـغال آن 

هــا اســت. انــگلیس در ابــتدا ســعی مــی کــند بــا دادن امــتیاز و انــداخــنت چــند تــکه 
گـــوشـــت (کـــشورهـــای اروپـــای شـــرقـــی) ســـگ هـــای فـــاشـــیسم را ســـیر کـــند. و حـــتی 

تــالش مــی کــند فــاشــیسم را کــیش بــدهــد بــه طــرف روســیه کــمونیســت. تــا بــا کــیسه 

آملـان هـا مـار روسـی بـگیرد. امـا فـاشـیسم گـوشـت هـا را مـی خـورد و هـارتـر بـه دو 
سـو حـمله مـی کـند. هـم بـه شـوروی و هـم بـه انـگلیس. ایـن اسـت کـه سـرمـایـهداری 
و ســـوســـیالـــیسم بـــهخـــطرات فـــاشـــیسم بـــرای هـــمه آگـــاه مـــی شـــونـــد و دول مـــتفق بـــا 
انــگلیس و امــریــکا و شــوری در بــرابــر دول مــحور آملــان، ژاپــن و ایــتالــیا شــکل مــی 

گیرند و سنگربندی می کنند.
امــــا در چــــنین اوضــــاع و احــــوالــــی کــــه رســــتم هــــا ســــپر مــــی انــــدازنــــد در ایــــران 
دیـکتاتـوری دلـیرانـه بـر سـر قـدرت اسـت کـه یـک تـنه بـه جـای هـمه مـی انـدیشـد و بـا 

عـقل نـاقـص اش فـکر مـی کـند متحـدیـن آملـانـی اش بـه زودی انـگلیس و روسـیه را 
از جـغرافـیای سـیاسـی جـهان حـذف مـی کـنند و او بـا آن ارتـش فکسـتنی اش کـه 
در ســرکــوب عــشایــر و مــردم بــرای خــود کــسی شــده اســت مــی تــوانــد جــلوی ارتــش 
مـقتدر مـتفقین را بـگیرد تـا رفـقایـش ازراه بـرسـند. یـک دیـکتاتـور کـودن کـه حـوادث 

جهانی را باژگونه می دید.
چــند اخــطار دوســتانــه بــه دیــکتاتــور بــرای اخــراج آملــانــی هــا از ایــران تــا ســکه 
کـج دیـکتاتـوری شـایـد بـیفتد و بـفهمد جـامـعة جـهانـی از او چـه مـی خـواهـد. عـوض 

کـــردن جـــبهه و پـــیوســـنت بـــه مـــتفقین. امـــا رضـــاشـــاه کـــه دیـــگربـــه حـــد اعـــالی جـــنون 
قــدرت رســیده بــود. و خــود را «جــهان مــطاع» مــی دانســت و ارواحــنالــه فــدا ایــن 
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هشـدارهـا را جـدی نـگرفـت. و گـاف بـزرگ تـاریـخی خـود را داد. و بـهانـه را داد بـه 

دسـت کـشورهـای بـزرگ تـا از ایـران بـه عـنوان پـل پـیروزی اسـتفاده کـنند. طـبیعت 

پــل هــم کــه در تــعریــف آن گــنجانــده شــده اســت. محــل عــبور. بــردن ســالح و آذوقــه 
از امـریـکا و اروپـا و رسـانـدن بـه روسـیه بـرای درهـم کـوبـیدن ارتـش آملـان کـه اکـنون 

تا قلب شوروی نفوذ کرده اند و دیر نیست که حکومت بلشویک سقوط کند.
ســـوم شهـــریـــور ۱۳۲۰ طـــی دو اخـــطار تـــوســـط ســـفارت انـــگلیس و شـــوروی بـــه 
دولـت ایـران. ارتـش پـوشـالـی، سـرکـوبـگرو ضـدمـردمـی رضـاشـاه درهـم کـوبـیده شـد. 

و دیـکتاتـور مـجبور شـد طـبق دسـتور سـفارت انـگلیس ابـتدا تسـلیم و بـعد اسـتعفا 
و در آخـر راهـی جـزیـره مـوریـس شـود. تـا بـازمـانـده عـمرش را چـون یـک زنـدانـی در 

آن جزیره به پایان برساند.
دیـکتاتـور کـه راهـی جـزیـره مـوریـس شـد فـضایـی تـازه در جـامـعه گـشوده شـد. 
و مـــردم بـــرای دریـــافـــت مـــطالـــبات بیســـت ســـالـــه و ســـرکـــوب شـــده خـــود بـــه صـــحنه 
آمــدنــد. (قــابــل تــوجــه راســت نــوســتالــژیــک کــه مــی پــنداشــت و مــی پــندارد آن دوران 

بیست ساله مدینه فاضله ای برپا شده بود.)

نخســــتین صــــحنه درگــــیری آذربــــایــــجان بــــود کــــه وجــــه املــــصالــــحه مــــنافــــع حــــقیر 

شـــوروی شـــد روی نـــفت شـــمال و از ســـویـــی دیـــگر قـــدر قـــدرتـــی امـــریـــکا کـــه تهـــدیـــد 
حـقوقـی مـی کـرد از طـریـق سـازمـان مـلل و تهـدیـد قـلدرانـه مـی کـرد از طـریـق بـمب 

اتم که تنها صاحب اش در آن روزگار آن ها بودند.
هـرچـند سـوداگـری حـقیرانـه روس هـا کـاله گـشادی بـود کـه تـوسـط قـوام بـر سـر 
آن هـا گـذاشـته شـد امـا هـزاران کشـته و ۸۰ هـزار  تـبعیدی و صـدهـا نـفر زنـدانـی 

حاصل این طلب حقوق بود که به حساب خلق آذربایجان ریخته شد.

در قـضیه مـلی شـدن نـفت هـم کـه جـالل بـه ابـهام از آن مـیگـذرد و مـلی شـدن 
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آن را زیـر سـر امـریـکایـی هـا مـی دانـد بـرای سـهیم شـدن در نـفت کـه هـمان تحـلیل 
غلط حزب توده است.

حـزب تـوده از ابـتدا تـا بـه آخـر بـر ایـن تحـلیل غـلط پـای فشـرد کـه امـریـکا تـوسـط 

مصدق می خواهد نفت را از انگلیس ها بگیرد و از آن خود کند.

یـــک نـــوع نـــدیـــدن پـــتانـــسیل مـــلی کـــه در زمـــان پهـــلوی اول ســـرکـــوب شـــده بـــود و 

اکـنون فـرصـتی یـافـته بـود کـه مـطالـبات مـلی را ازغـارتـگران و از حـلقوم آنـها بـیرون 

بکشد.

مـشکلی نیسـت کـه در جـریـان مـلی شـدن نـفت، نـظر مـثبت امـریـکا و نـیروهـای 

هـــــوادارانـــــش در مجـــــلس و دربـــــار نـــــقش کـــــم اهـــــمیتی نـــــبود. امـــــا ثـــــقل اصـــــلی آن 

گرایشات ملی مردم ایران بود.

و بعد کودتای ۲۸مرداد و آن کیش تاریخی.
شکسـت ایـن مـبارزه مـلی و ضـداسـتعماری را بـایـد در بـهم خـوردن تـوازن قـوا 

در خـــــارج و در داخـــــل جســـــتوجـــــو کـــــرد و آن فـــــقر و فـــــاقـــــه فـــــکری مـــــردم و ضـــــعف 
تـاریـخی بـورژوازی مـلی و طـبقه کـارگـرهـمة نـیروهـا در آن شکسـت دخـیل بـودنـد از 

کـاشـانـی آخـونـد گـرفـته تـا دکـتر محـمد مـصدق نخسـت وزیـر و حـزب تـوده کـه بـه هـر 

حال حامل نوعی اندیشه چپ و سوسیالیستی بود.
خُــب، تحـلیل ایـن وقـایـع چـگونـه مـا را بـه حـد اعـالی غـربـزدگـی مـیرسـانـد. و اگـر 

کــــمپانــــی هــــا در ســــر نــــوشــــت مــــا دســــت بــــردنــــد ،  پــــایــــگاه آن هــــا شــــاه و دربــــار و 

ارتــجاع و فــئودالــیسم و بــورژوازی کــمپرادور بــود کــه بــه تــمامــی جــبهة ضــدخــلق را 

تــشکیل مــی دادنــد. ایــن دیــگر چــه ربــطی بــه غــربــزدگــی دارد، کــه تــقلید کــورکــورانــه 

ما باشد از فرنگ و فرنگی.
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نقدی بر رفرم ارضی و تبعات آن 
 ۱-«آن وقـت ایـن غـربـزدگـی ایـجاب مـی کـند کـه ایـن روسـتا را بـا ایـن شـرایـط 
بــیندازیــم زیــر لــگد تــراکــتورهــا و ایــن تــراکــتور چــه مــی کــند هــمه مــرزهــا و ســازمــان 

های اجدادی را بهم می زند.  
۲-تـازه در چـنین اوضـاع و احـوالـی آخـریـن راه تـمدن در دهـات را هـم تـقسیم 
امـالک مـی دانـیم یـعنی هـر زمـین قـابـل کشـتی را تـبدیـل کـردن بـه تـار عـنکبوتـی از 

مــرزهــا و ســازمــان هــای فــردی کــه هــر مــاشــینی را در تــاروپــود خــود خــفه خــواهــد 
کرد.  

۳-جــبر مــاشــین تــکنولــوژی شهــرنــشینی را مــی آورد و ایــن شهــرنــشینی دنــبالــه 
ای اســـــت از کـــــنده شـــــدن از زمـــــین و ایـــــن نخســـــتین تـــــضادی اســـــت کـــــه حـــــاصـــــل 

غربزدگی ماست و در شهر نه کاری است و نه مأوایی.  
۴-دومـین تـضاد: زنـدگـی شهـرنـشیی، رفـاه طـلبی و گسـترش صـنایـع خـوراکـی 
اسـت. ایـن صـنایـع از کـجا بـایـد تـغذیـه شـود از روسـتا. روسـتا هـم خـالـی از سـکنه 

و مزارع از حیز انتفاع ساقط شده اند.  
۵-ســومــین تــضاد: شهــرنــشینی امــنیت مــی خــواهــد. امــا امــنیت نیســت پــس در 
شهــــرهــــا دیــــوارهــــای بــــلند و بــــی اعــــتمادی هــــای طــــوالنــــی داریــــم. و ایــــن بــــا ســــلطه 

ماشین که بی مرزی و اعتماد به دیگران را می طلبد منافات دارد.  

۶-چــهارمــین تــضاد: ورود مــاشــین صــنایــع محــلی را ویــران مــی کــنند و ســهم 
راباب و رعیتی را بهم می زند و سهم کوچ نشینی و ایالتی را.  

۷-پنجـــــمین تـــــضاد: اعـــــتقادات خـــــرافـــــی مـــــردم بـــــا ابـــــزار زنـــــدگـــــی بـــــدوی آنهـــــا 
خویشی داشت اما با ماشین نداشت. 
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۸-شـــــشمین تـــــضاد: آزادی زنـــــان، بـــــه ولـــــنگاری کـــــشیدن زن کـــــه حـــــافـــــظ ســـــنت و 
 . 1خانواده و نسل و خون است

۹-هـفتمین تـضاد: مـردم بـا اعـتقادات مـذهـبی شـان زنـدگـی مـی کـنند، حـکومـت بـا 
اعتقاداتی جدا حکومت می کند و مدرسه های ما غربزده می سازند. 

۱۰-هشـتمین تـضاد: المـذهـبی حـکومـت و کجـدارومـریـزاد بـا روحـانـیت بـرای عـوام 
. 2فریبی و حفظ حکومت از تأثیرات همسایه شمال

اصالحات ارضی: علل و تبعات

بـرای بـررسـی رفـرم ارضـی رژیـم شـاه در سـالـهای ۴۲-۳۹، چـیزی کـه خـود از آن 
به نام «انقالب شاه و مردم» یاد می کرد باید کمی به عقب برگشت.

کــــودتــــای۲۸ مــــرداد نــــقطه پــــایــــان بــــود بــــر دوازده ســــال کــــشمکش بــــین مــــردم و 
حـــکومـــت. حـــکومـــتی کـــه در پـــی تـــثبیت دیـــکتاتـــوری ضـــربـــه خـــورده رضـــاشـــاه بـــود و 

مــردمــی کــه در پــی طــلب هــای مــعوقــه خــود در بیســت ســال گــذشــته بــودنــد، بیســت 

سال حکومت پهلوی اول.
بــررســی عــلل شکســت خــلق و پــیروزی ضــدانــقالب از ایــن مــقال خــارج اســت. 

امــا بــهاخــتصارمــی تــوان گــفت کــه ضــعف تــاریــخی بــورژوازی، تشــتت در صــفوف 
خـلق، بـی تـفاوتـی شـوروی و نـقش و سـلطه امـریـکا در سـیاسـت جـهانـی و ادعـای 
ســهم بیشــتری در مــنابــع نــفت را از هــمه مــهم تــر طــلبکار اصــلی انــگلیس، دســت 
بـــه دســـت هـــم داد و نـــهضت ضـــداســـتعماری مـــردم ایـــران بـــا شکســـت مـــواجـــه شـــد 
دولـت کـودتـا از ۳۵-۳۲ بـا کـمک هـای نـظامـی ـ مـالـی ـ امـریـکا و انـگلیس خـود را 

1. غربزدگی، جالل ـ همان کتاب

2. غربزدگی، جالل ـ همان کتاب
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تـــــثبیت کـــــرد. ایـــــن تـــــثبیت و بُـــــعد امـــــنیتی اش ســـــرکـــــوب و قـــــلع و قـــــمع احـــــزاب بـــــه 
خــــــصوص حــــــزب تــــــوده بــــــود. و در بُــــــعد اقــــــتصادی ســــــروســــــامــــــان دادن بــــــه وضــــــع 

بحرانی جامعه و دادن نفت به کنسرسیوم بود.
از ســالــهای ۳۸ بــه بــعد کــم کــم ســروکــله بحــران اقــتصادی شــروع شــد. دولــت 
کـودتـا مـتوسـل بـه امـریـکا شـد امـا امـریـکا دادن وام و کـمک هـای بـالعـوض خـود را 

مــــنوط بــــهرفــــرم هــــای اقــــتصادی ـ اجــــتماعــــی کــــرد. ایــــن رفــــرم هــــا بــــاعــــث مــــی شــــد 
ســــاخــــت اقــــتصادی ایــــران از فــــئودالــــیسم بــــه نــــفع بــــورژوازی وابســــته تــــغییر کــــند. 

بورژوازی که پایگاه اصلی امریکا بود.
دو دلیل مخالفت

این تقاضا به سادگی از سوی شاه و هیئت حاکمه پذیرفتنی نبود به دو علت: 
۱-نـــفوذ قـــدرتـــمند انـــگلیس در اقـــتصاد و ســـیاســـت ایـــران کـــه رفـــرم بـــاعـــث مـــی شـــد 
امـریـکا جـای انـگلیس را در سـیاسـت و اقـتصاد ایـران بـگیرد و انـگلیس بـه عـامـل 

درجه دو تبدیل شود. 
۲-تـــرس رژیـــم بـــه خـــاطـــر از دســـت دادن پـــایـــگاه طـــبقاتـــی اش و درگـــیر شـــدن بـــا 
فـئودال هـا و روحـانـیت وابسـته بـه بـزرگ زمـینداران. ایـن دو در کـودتـا نـقش مـهمی 

در باز گرداندن شاه داشتند.
پــس رژیــم شــاه از خــواســت امــریــکا تــن زد و بحــران در ســال ۳۹ بــه اوج خــود 

رسید.
کودتای قرهنی

کـودتـای سـپهبد قـرهنـی و لـو رفـنت آن کـه گـفته مـی شـد کـار سـرویـس هـای امـنیتی 
انـگلیس و شـوروی بـود، هشـداری بـود بـه شـاه کـه در صـورت تـن زدن از ضـرورت 

های امریکا ممکن است برای او جانشین پیدا کنند.
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سـپهبد قـرهنـی بـه زنـدان کـوتـاه مـدتـی مـحکوم شـد. در حـالـی کـه ده هـا نـظامـی 
تــوده ای فــقط و فــقط بــه جــرم عــضویــت در حــزب تــوده بــه جــوخــه تــیربــاران ســپرده 

شده بودند. و کودتا قابل قیاس با توده ای بودن نبود.
علت اصرار چه بود

اصـرار امـریـکا بـر رفـرم در ایـران، رفـرم ارضـی و اداری، از یـک سـو بـرای تـغییر 

ســــــاخــــــت اقــــــتصادی بــــــود کــــــه بــــــه تــــــبع آن بــــــورژوازی کــــــمپرادور دســــــت بــــــاال را در 

ســیاســت و اقــتصاد مــی یــافــت. و ازســویــی دیــگر بــازار فــروش بــرای مــحصوالت 

امریکایی در ایران را گسترش می داد.
روی دیـگر ایـن سـکه تجـربـه امـریـکا در امـریـکای التـین بـود کـه نـشان مـی داد 

رفرم ارضی خطر شورش ها و انقالبات دهقانی را کم می کند.
جبهة ملی دوم

بـــه هـــر حـــال از ســـال ۴۱-۳۹ دوران بحـــران درون هـــیئت حـــاکـــمه و بـــاز شـــدن یـــک 
فــضای نســبی ســیاســی اســت کــه جــبهه مــلی دوم بــر هــمین بســتر شــکل گــرفــت. و 

بـــاالخـــره بـــا رفـــنت شـــاه بـــه امـــریـــکا و پـــذیـــرفـــنت شـــرایـــط امـــریـــکا بـــه بـــرکـــناری دولـــت 
امینی، دولت طرفدار امریکا و تثبیت دیکتاتوری پایان می یابد.

رفرم دیکتاتوری

رفــرم ارضــی در واقــع دســتاورد فــشار امــریــکا و عــامــلیت یــک حــکومــت دیــکتاتــوری 
است که قاعدتاً حاصل خوبی نباید داشته باشد.

امـا قـبل از آن کـه بـه نـقد عـملکرد رژیـم در رفـرم ارضـی بـرسـیم کـاری کـه جـالل 
در مـقالـه پنجـم از کـتاب غـربـزدگـیاش مـی کـند و هشـت تـضاد غـرب زدگـی، بـایـد 
پــیشاپــیش چــند نــکته را پــذیــرفــت کــه رفــرم ارضــی و آزادی زنــان کــار بــدی نــبود و 

هـمان طـور کـه جـبهة مـلی در آن سـال هـا شـعار مـیداد و شـعار درسـتی هـم بـود، 
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«اصالحات بلی، دیکتاتوری نه».
ما باید وضعیت خود را نسبت به این مقوالت اساسی روشن کنیم.

 در هــمان ســال هــای بــعد بــا ایــن دو مــقولــه از زوایــای مــختلفی مــخالــفت مــی 
شـد. امـا سـمت و سـوی آن مـخالـفت هـا در بـعضی مـوارد سـمت و سـویـی واپـس 
گــــرایــــانــــه داشــــت. رفــــرم ارضــــی از مــــسائــــل بــــحث بــــرانــــگیز چــــپ ایــــران بــــود، امــــا 
سـالـهای ۱۳۰۰ و حـتی قـبل از آن بـا ایـن هـمه چـپهـا نـیز بـه ایـن رفـرم بـا ایـن کـه 
رفــرم ارضــی جــزء شــعارهــای اســاســی آن هــا بــود انــتقاد داشــتند. امــا انــتقاد آن 
هـــا بـــه رژیـــم از آن رو بـــود کـــه ایـــن رفـــرم در چـــارچـــوب مـــنافـــع مـــلی، واقـــعیت هـــای 
جـغرافـیایـی ـ بـومـی و نـظر درسـت کـارشـناسـان دلـسوز داخـلی صـورت نـمی گـرفـت 

انـتقاد جـالل انـتقاد درسـتی اسـت. تـراکـتور بـه روسـتا رفـت بـدون آنـکه مـقدمـاتـش 
بـــه روســـتا بـــرود. از تـــعمیر کـــار گـــرفـــته تـــا تـــأمـــین قـــطعات آن و بـــاالتـــر از آن فـــکر 
اســتفاده از تــراکــتور و کــشاورزی اروپــا و امــریــکا اگــر مــکانــیزه ش، بــه خــاطــر آن 

بود که ذهن و روح کشاورز اروپایی و امریکایی یک ذهن و روح صنعتی بود.
امــــا رفــــرم نــــاگــــهان روســــتایــــی را کــــه در جهــــل و خــــرافــــات بــــا داس و گــــاو خــــود 
زنــدگــی مــی کــرد بــنُه کــن کــرد و نــشانــد پشــت تــراکــتور، کــه نــه فــهم اســتفاده از آن 

را داشت و نه به درک تاریخی ضرورت استفاده از آن رسیده بود.
و بــعد زمــین هــای بــزرگ قــابــل کشــت را تــکه تــکه کــردنــد. بــدون آن کــه ارزیــابــی 
شـــود ایـــن زمـــین هـــا بـــه زور فـــروخـــته خـــواهـــند شـــد و یـــا بـــه خـــاطـــر نـــبود وســـیله و 
سـرمـایـه کـه از آن اربـاب بـود، از خـیر انـتقاع سـاقـط خـواهـد شـد. و روسـتایـی کـه 
از قـید اربـاب رهـا شـده بـود راهـی شهـر شـد تـا سـینما بـرود و سـانـدویـج بـخورد و 
در حـاشـیه شهـرهـا زنـدگـی کـند و کـار سـخت روسـتا را رهـا کـند. و بـلیه مـهاجـرت 
بـی حـساب و کـتاب روسـتا از هـمین جـا آغـاز شـد و اثـرات خـود را در سـال هـای 
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۵۷-۵۶ در تظاهرات خیابانی نشان داد.
از آن ســــوی پــــای صــــنایــــع مــــصرفــــی امــــریــــکایــــی کــــه بــــه روســــتا و شهــــر رســــید 
حــــــساب آن خــــــرده صــــــنایــــــع دســــــتی نــــــیز کــــــنده شــــــد و بــــــاز بــــــیکاری و مــــــهاجــــــرت 

روستایی به شهر.
جــــالل در بــــرشــــماری تــــناقــــضات هشــــت گــــانــــه اش مــــحق اســــت. امــــا راه را بــــه 

خــــطا مــــی رود. ایــــن هــــا بــــلیه هــــای غــــربــــزدگــــی نیســــتند. بــــلیه هــــای یــــک حــــکومــــت 
دیکتاتوری و وابسته است. غربزدگی تبعات چنین حکومت هایی است.

وقـتی یـک حـکومـت پـایـه هـای مـردمـی نـدارد. و رابـطه اش بـا مـردم خـود قـطع و 
مـــبتنی بـــر ســـر نـــیزه و ســـرکـــوب اســـت. پـــس تـــصمیم هـــا جـــای دیـــگری گـــرفـــته مـــی 
شــود. امــریــکا یــا فــرانــسه یــا آملــانــش مــهم نیســت. کــارشــناســی غــربــی مــی گــویــند 
رفــرم، حــکومــت نــیز بــا اکــراه تــن بــه رفــرم مــی دهــد و از آن جــا کــه نــه بــه رفــرم بــاور 

دارد نـه بـه مـنافـع مـلی، کـارش ابـتر مـی مـانـد. رفـرم مـی کـند روسـتایـی را صـاحـب 
زمین کند آواره اش می کند.

چه باید کرد 

۱-«اکـنون بـه عـنوان مـلتی در حـال رشـد در بـرابـر مـاشـین و تـکنیک ایسـتاده ایـم 
و از ســـــر بـــــی اراده گـــــی یـــــعنی هـــــرچـــــه پـــــیش آیـــــد خـــــوش آیـــــد تـــــن داده ایـــــم. چـــــه 

بایدمان کرد:

ــ  تنها مصرف کننده ماشین بودن.
ــ  به درون پیله خود گریخنت.
ــ  در اختیار آوردن ماشین. 

۲-چرا تا کنون نتوانستهایم ماشین را از آن خود کنیم:
ــ  رعب از ماشین
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« 1ــ  فروشنده ترجیح می دهد مصرف کننده باشیم تا تولیدکننده

بورژوازی دالل (کمپرادور)

آل احـمد مـی گـویـد: «بـایـد مـاشـین را سـاخـت ابـتدا جـهان بـینی اش را بـه دسـت 
آورد و بـعد آمـوزش دیـد و بـعد مـدارس صـنعتی سـاخـت و بـعد کـارگـر مـتخصص 

«. 2تربیت کرد و در آخر کارخانه ماشین سازی برپا کرد

ایـن درسـت و بـاز مـی گـویـد: «رعـب مـاشـین در دل مـاسـت بـه هـمین خـاطـر مـی 

تـــرســـیم بـــه آن دســـت بـــزنـــیم. امـــا اگـــر طـــلسم مـــاشـــین را بـــاز کـــنیم تـــرس مـــان مـــی 
ریزد.»

ایـــــــن هـــــــم درســـــــت، و بـــــــاز مـــــــی گـــــــویـــــــد: «روشـــــــنفکران مـــــــا از مـــــــرز دیـــــــلماجـــــــی 
کـارشـناسـی غـربـی بـاالتـر نـیامـده انـد و ایـن بـرنـامـه هـای دوم و سـوم درواقـع دادن 

آمار است برای مصرف اجناس غربی.»
ایــن هــم درســت. امــا ایــن کــه بــرای مســلط شــدن بــر مــاشــین بــایــد آنــرا ســاخــت، 

نادرست است چرایش را می گویم.
مـــشکل اصـــلی جـــالل در ایـــن اســـت کـــه اقـــتصاد را نـــمی فـــهمد. پـــس از روبـــنا 

شـروع مـی کـند. بـه  جـای آن کـه نـقطه آغـازش زیـربـنا بـاشـد. عـین را رهـا مـی کـند 

و ذهن را می چسبد. روش ایده الیستی جالل یعنی همین.
بــــه جــــای آن کــــه بــــه ســــاخــــت اقــــتصادی رجــــوع کــــند و بــــورژوازی کــــمپرادور را 

ببیند. مذمت مصرف زدگی را می کند.
بـورژوازی کـمپرادور یـعنی چـه. ایـن سـؤالـی اسـت کـه بـایـد قـبل از هـمه چـیز بـه 

1. غربزدگی، جالل ـ همان کتاب

2. غربزدگی، جالل ـ همان کتاب
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آن پاسخ داد.
ریشه های تاریخی

درســــت اســــت کــــه بــــورژوازی مــــلی مــــا بــــه عــــلت شــــکل نــــگرفــــنت پــــروســــه انــــباشــــت و 

ضـربـات و آسـیب هـای جـدی بـه ابـزار و عـوامـل تـولـیدی در هـجوم هـا و جـنگ هـای 

داخـــلی آســـیب دیـــد بـــه هـــمین خـــاطـــر مـــا در زمـــان صـــفویـــه نـــتوانســـتیم بـــازار مـــلی 
خـــود را بـــه وجـــود آوریـــم. امـــا از ایـــن مـــقطع بـــه بـــعد مـــا بـــا پـــدیـــده اســـتعمار روبـــه 

روییم.
از زمـان صـفویـه بـه بـعد بـورژوازی بـه قـدرت رسـیده و تـوسـعهطـلب غـربـی یـکی 
از مــوانــع مــهم جــلوگــیری از رشــد بــورژوازی مــلی مــاســت. و ایــن نــقش رفــته رفــته 
عـمده و عـمده تـر مـی شـود. و در طـی سـالـیان عـامـلین و بـرادران نـاتـنی خـود را بـا 

نــام و نــشان ایــرانــی بــه وجــود مــی آورد. بــورژوازی دالل حــاصــل ایــن هــم آغــوشــی 
نامیمون استعمار و استبداد داخلی است.

بــعد از کــودتــای ۱۳۳۲ رفــته رفــته وزنــه بــورژوازی دالل آنقــدر ســنگین شــد کــه 
در فـاصـله سـالـهای ۴۱-۳۹شـاه را مـجبور کـرد از پـایـگاه خـارجـی خـود (انـگلیس) 
و از پایگاه داخلی خود (فئودالیسم) فاصله بگیرد و کار را به آنها واگذار کند.
ایـــن بـــورژوازی کـــه بـــر بســـتر حـــرامـــزادگـــی و پـــاانـــدازی تـــجار و اســـتعمار فـــرا 
بـالـیده بـود در سـیاسـت، اقـتصاد و فـرهـنگ بـایـد ُمهـر خـود را مـی زد و تـا آن روز 

تاحدودی زیاد زده بود.
اگـــر دانـــشگاه و مـــدرســـه هـــای مـــا در اوج خـــود دیـــلماج و تـــکنیسین و غـــربـــزده 
مــی ســازد تــصادفــی نیســت. جــالل ایــن پــروســه را بــد مــی فــهمد. قــرار دیــگری در 

کـار نیسـت. بـورژوازی کـمپرادور از دانـشگاه و مـدرسـه مـا هـمین را مـی خـواهـد و 

هـــمین را مـــی فـــهمد. قـــرار نیســـت ابـــن ســـیناو رازی بـــیرون بـــیایـــد. اگـــر بـــرحســـب 
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تـــصادف هـــم بـــیرون بـــیایـــد کـــه مـــی آیـــد. یـــا جـــوانـــمرگ مـــیشـــود و یـــا راهـــی دیـــار 

فــرنــگ مــی شــود. غــربــزدگــی کــه جــالل مــدام از آن دم مــی زنــد در واقــع از مــظاهــر 

بورژوازی کمپرادور است.
نـــوعـــی مـــدرنـــیته نـــاقـــص، حـــرکـــت در ســـطح و هـــیئت و ظـــاهـــر پـــدیـــده هـــا، نـــه در 

بــاطــن و عــمق رویــدادهــا بــه هــمین خــاطــر از غــرب بیشــتر لــباس و مــاتــیک و ســگ 
بـازی و گـیتارش را گـرفـتیم. و آن قـدر نـام و نـشان و شهـر و زنـدگـی و کـرده هـا و 
نــاکــرده هــای هــنرپــیشگان و خــوانــندگــان ومــانــکن هــای غــرب را دنــبال کــردیــم و در 
حـافـظه هـا سـپردیـم کـه خـود جـماعـت غـربـی حـافـظه شـان از ایـن نـام هـا و نـشان  

ها خالی است.
اما به دنبال نام ها و عقایدو آراء چهار نفر از متفکران غربی نرفتیم

جـــــالل مـــــی انـــــدیـــــشید تـــــمامـــــی ایـــــنها بـــــرمـــــیگـــــردد بـــــه لـــــوتـــــربـــــازی طـــــالـــــبوف یـــــا 
فـــرامـــاســـون بـــازی مـــلکم خـــان و یـــا ســـرکـــوب و عـــقب نـــشینی روحـــانـــیت ؛ بـــاژگـــونـــه 

دیدن جهان یعنی همین.
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ویژگی های غربزدگی 

۱-«عضوی از اعضاء دستگاه رهبری ملت است 

۲-پا در هواست با عمق اجتماع و فرهنگ و سنت رابطه ها را بریده است. 

۳-بـه جـبر مـاشـین و بـه تـقدیـر سـیاسـتی کـه بـه اقـتضای مـتابـعت از سـیاسـت هـای 
بزرگ می گردد روی کار آمده است. 

۴-فرصت طلب است و با امواج راه می رود. 

۵-آب زیــــرکــــاه اســــت. مــــی دانــــد قــــدرت کــــجاســــت و ســــمت و ســــوی او بــــایــــد کــــجا 
باشد. 

۶-هرهری مذهب است. التقاطی است. 

۷-در فــــرهــــنگ بــــوقــــلمون صــــفت اســــت. و در صــــنعت مــــصرف کــــننده تــــام و تــــمام 
مصنوعات خارجی 

۸1-چشم به دهان غرب است چه سیاست، چه ادبیات و فلسفه و عرفان. 

وجود مستقل، شعور مستقل

اگــــر بــــپذیــــریــــم کــــه «هســــتی انــــسان هــــا فــــراشــــد واقــــعی زنــــدگــــی آن هــــا اســــت» و 
بــراســاس مــناســبات اجــتماعــی اصــول، ایــده هــا و مــقوالت شــکل مــی گــیرنــد. بــایــد 

دید چرا عضو دستگاه رهبری ملت: 
۱-پا در هواست. 

۲-از گذشته بریده و به آینده نپیوسته است. 

1. غربزدگی، جالل ـ همان کتاب
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۳-ُهرهری مذهب است. 
۴-اپورتونیسم است. 

۵-چشم و گوش به دهان غربی دارد.
مشکل کجاست؟

باید از مشروطه آغاز کنیم:
ــ جامعه ای فئودالی و بغایت عقب مانده

ــ هجوم استعمار
ــ سنتی دست وپاگیر و خرافه زده

ــ ودو نهاد قدرتمند استبداد و روحانیت
بــــر ایــــن بســــتر مشــــروطــــه شــــکل مــــی گــــیرد، بــــا یــــک نــــهضت فــــکری ـ فــــرهــــنگی 
ضــــعیف. چــــرا؟ بــــه خــــاطــــر ضــــعف تــــاریــــخی بــــورژوازی در جــــسم و روح جــــامــــعه 

(زیــربــنا و روبــنا) هــمان طــور کــه در ســاخــت پــایــه هــای ضــعیفی دارد در عــرصــة 
فکر نیز متفکران ضعیفی دارد.

انـقالب در نـیمه راه بـه سـازش مـی رسـد و پـروسـه شـکل گـیری مشـروطـه عـقیم 
مـی مـانـد. در فـاصـله آمـدن احـمد شـاه و رفـنت او مشـروطـه تـمریـن دمـکراسـی مـی 

کــــند. امــــا آمــــدن رضــــاخــــان ســــردار ســــپه دمــــکراســــی نــــیمه جــــان مشــــروطــــه را بــــه 
انــبارهــای تــاریــخ مــی ســپارد و بــه ضــرب دگــنک دیــکتاتــوری نــظامــی، مــدرنــیته ای 

ناقص شروع می شود.

از ایــن مــرحــله دیــگر روح و روان جــامــعه تــحت تــأثــیر بــازار مــدام دگــرگــون مــی 
شـــــود. و جـــــامـــــعه عـــــقب مـــــانـــــده و خـــــرافـــــه زده ، مـــــصرف کـــــننده آخـــــریـــــن تـــــولـــــیدات 

صنعتی و فرهنگی غرب می شود.
انـسان غـرب زده مـحصول ایـن دوره از تـمدن نـاقـص اسـت کـه بـه ضـرت دگـنک 
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دیکتاتوری و استعمار شکل می گیرد. از کره مریخ نیامده است.
بـــریـــده از ســـنت و پـــرت شـــده در فـــضایـــی کـــه از آن او نیســـت، از آن دیـــگری 
اســـت. نـــه اســـتبداد و نـــه اســـتعمار فـــرصـــت و مـــجال انـــدیـــشیدن بـــه او نـــمی دهـــد. 

چـنین سـاخـتی آدم هـای خـاص خـودش را مـی سـازد. پـیدا مـی کـند و در رهـبری 
می نشاند. آدم هایی اپورتونیست، بی فرهنگ و ُهرُهری مذهب.
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مختصات اجتماعی ـ سیاسی ایران 

۱-«مـلغمه ای از اقـتصاد شـبانـی و جـامـعه روسـتایـی و ادب شهـرنـشینی تـازه پـا 
و سلطه قدرتهای بزرگ اقتصادی خارجی. 

۲-یک حکومت خودکامه و بی بندوبار 
۳-سه میلیون ایالت کوچنده و مخرب»  

 چه باید کرد    
۱-اسکان عشایر:  با تعیین آب و زمین برای هر سر 

۲-تهیه وسایل کشاورزی برای هر دسته  

۳-خرید احشام اضافی  

۴-ساخت خانه های روستایی  

۵-تأسیس  مراکز بهداری، فرهنگی و فنی 

۶-کئوپراتیو کردن روستا  

۷- کوتاه کردن شر سربازی از روستا  

۸-کشیدن جاده و برق  

۹-تأسیس مراکز تعمیر ماشین های کشاورزی  

۱۰-از بین بردن وسوسه مهاجرت به شهر 

۱۱-کاهش قشون و استفاده از قشون در بازسازی جامعه 

۱۲-فراهم آوردن مقدمات دمکراسی:تعلم و تربیت مداوم مفهوم دمکراسی   
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۱۳1-عادت دادن مردم به حزب

جامعه ایران در سال ۴۰ 

۱-جـــامـــعه ایـــران در ســـال هـــای ۴۰ بـــه بـــعد (ســـا ل نـــگارش غـــربـــزدگـــی) نـــظامـــی 
سـرمـایـه داری و وابسـته بـود. وابسـتگی مـنظور نـوع خـاصـی از سـرمـایـه داری کـه 

بــه آن بــورژوازی ـ کــمپرادور ـ یــا دالل مــی گــویــند. و ربــطی بــه ارتــباط دیــپلماتــیک 
یا حضور در جبهة غرب ندارد.

ایــــن تــــعریــــف وجــــه غــــالــــب تــــولــــید را نــــشان مــــی دهــــد. امــــا در کــــنار آن بــــقایــــای 
فـــئودالـــیسم، اقـــتصاد شـــبانـــی و حـــتی وجـــوهـــی از بـــرده داری کـــماکـــان بـــه حـــیات 

خـــود ادامـــه مـــی دهـــند. نـــظام هـــایـــی ایـــن چـــنین را نـــظام هـــای چـــند ســـاخـــته مـــی 
گویند.

امـــا تـــعریـــف جـــالل تـــعریـــف نـــاقـــصی اســـت از آن چـــند ســـاخـــته بـــودن ســـاخـــت 
اقــتصادی مســتفاد مــی شــود امــا وجــه غــالــب تــولــید در آن روشــن نیســت. «مــلغمه 

ای از اقــتصاد شــبانــی و جــامــعه روســتایــی و ادب شهــرنــشینی تــازه پــا»، نــشان 
نمی دهد خب وجه غالب تولید با کدام است. 

۲-فـئودالـیسم یـا بـه بـیان دقـیقتر بـزرگ مـالـکی یـا نـظام اربـاب ـ رعـیتی بُـنهکـن 
نشـده اسـت بـلکه بـه دالیـلی کـه در زیـر مـی آیـد در اقـتصاد، سـیاسـت وجـه مـغلوب 

تــولــید را بــه خــود گــرفــته اســت. امــا بــبینیم چــه دالیــلی بــاعــث کــنار زدن فــئودالــیسم 
از سیاست و اقتصاد ایران شد.

الف: ضعف و فتور و ناکارآیی فئودالیسم

1. غربزدگی، جالل ـ همان کتاب
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ب: قـدرت گـرفـنت بـورژوازی کـمپرادور ایـن پـروسـه از زمـان رضـاشـاه آغـاز و در 
سالهای۱۳۴۰ به اوج قدرت گیری خود رسیده بود.

پ: نـــــفوذ روزافـــــزون امـــــپریـــــالـــــیسم امـــــریـــــکا در ســـــیاســـــت و اقـــــتصاد ایـــــران و 
همبستگی اش با بورژوازی کمپرادور به عنوان پایگاه خود

ت: نـــیاز بـــورژوازی کـــمپرادور بـــه بـــازارا مـــصرف و نـــیروی کـــار کـــه در اخـــتیار 
فئودال ها بود.

ث: ولـــــع امـــــپریـــــالـــــیسم بـــــرای اســـــتفاده هـــــرچـــــه بیشـــــتر از مـــــنابـــــع روی زمـــــین و 
زیرزمین و نیروی کار که هر سه در اختیار فئودال ها بود.

د: تـــضاد ریـــشه ای دهـــقانـــان بـــا فـــئودالـــیسم کـــه مـــی تـــوانســـت بـــاعـــث شـــورش 
های دهقانی و زیر سؤال بردن کلیت نظام شود.

ذ: تـضاد درونـی هـیئت حـاکـمه بـه خـاطـر مـناسـبات فـئودالـی دسـتگاه حـاکـمه و 
انحطاط فئودالیسم در ساخت و سیاست.

یک سؤال کلیدی

آل احــمد بــرای بــرون رفــت جــامــعه و جــامــعه ایــران در ســال نــگارش کــتاب ۱۳۴۰ 
چهار راه حل پیشنهاد می کند: 

۱-اسکان عشایر 
۲-تعاونی های روستا 

۳-کاهش قشون 
۴-آموزش دمکراسی

امـــا بـــه یـــک ســـؤال اســـاســـی پـــاســـخ نـــمی دهـــد کـــه عـــامـــل اجـــرایـــی ایـــن نـــسخه 
پیچیده شده چه کسی است.
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تحلیل ملکی

خـلیل مـلکی، عـضو سـابـق گـروه ۵۳ نـفر و حـزب تـوده و رهـبر حـزب زحـمتکشان و 
رهــــبر جــــریــــان ســــوم و حــــزب ســــوســــیالیســــت ایــــران، اســــتاد جــــالل و کــــسی کــــه آل 
احـمد از او بـه عـنوان تـنها روشـنفکر حـی و حـاضـر یـاد مـی کـند. در ایـن سـال هـا 

رژیم را به دو جناح تقسیم می کند: 
۱-جناج لیبرال و مترقی 
۲-جناح مرتجع و فاسد

و بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـایـد از جـناح لـیبرال و اقـدامـات مـثبت او حـمایـت کـرد 
و بـه او راه هـای پیشـرفـت را نـشان داد. مـلکی در نـامـه هـایـش بـه دکـتر مـصدق بـه 
هــمین امــر اشــاره مــی کــند کــه رژیــم از شــعارهــا و رهــنمودهــای حــزب ســوســیالــت 
اســتفاده کــرده اســت و پــرچــم را از دســت جــبهه مــلی گــرفــته اســت در هــمین ســال 

هــا اســت کــه مــلکی نــقد مــا بــر اصــالحــات ارضــی مــی نــویســد و راهــکارهــایــی بــه 
رژیـم نـشان مـی دهـد. و هـمین بـهانـه ای مـی شـود تـا چـند مـالقـات بـا اسـدالـه عـلم 

وزیـــر دربـــار صـــورت بـــگیرد و بـــه دنـــبال آن مـــلکی بـــا شـــاه مـــالقـــات کـــند. شـــاه از 
مـــلکی مـــی خـــواهـــد بـــا ســـران جـــبهة مـــلی مـــالقـــات کـــند. و بـــه آنهـــا بـــگویـــد کـــه در 

صورت پذیرش دو شرط پست نخست وزیری به آن ها داده خواهد شد: 
۱-اعالم وفاداری به سلطنت 

۲-مرزبندی با حزب توده
امـــا ســـران جـــبهة مـــلی کـــه شـــاه را در ایـــن پـــیشنهاد صـــادق و صـــمیمی نـــمی 
دیــدنــد از پــذیــرش ایــن دو شــرط و مــالقــات بــا شــاه ســربــاز زدنــد و مــلکی در نــامــه 

اش به مصدق از آنها به شدت انتقاد کرد.

بــه نــظر مــیرســد کــه آلاحــمد تــحت تــأثــیر حــزب ســوســیالیســت از حــاکــمیت کــه 
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خــود هــمیشه جــزیــی از رهــبری آن حــزب بــوده اســت (الاقــل در ســال هــایــی) ایــن 
راه حـــل هـــا را پـــیشنهاد مـــی کـــند و چـــون اســـتادش مـــلکی بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه 

این اقدامات در توان رژیم هست.
امـا ایـن تحـلیل از حـاکـمیت، تـقسیم حـکومـت بـه دو جـناح مـترقـی و مـرتـجع از 
آن جـایـی کـه ریـشه در واقـعیت هـای عـینی جـامـعه نـداشـت و تـضاد درونـی هـیئت 
حـاکـمه تـضاد تـرقـی و ارتـجاع نـبود، جـنگ گـرگ هـا بـر سـر سـهم بیشـتر بـود. راه 

به جایی نبرد و دیکتاتوری به زودی به همة این تحلیل ها پایان داد.



 !          145

فرهنگ و سنت 

۱-«در برنامه مدارس هیچ اثری از تکیه بر سنت نیست. هیچ جای پایی از 
فرهنگ گذشته هیچ رابطه ای میان سنت و امروز ـ میان سنت و خانه و میان 

خانه و مدرسه ـ میان جمع و فرد سنتی که دیدیم چگونه بی جان افتاده و 
خانه ای که دیدم اساسش در حال فرو ریخنت است و مدرسه ای که نمی داند 

چه می خواهد. 

۲-در این ده ساله اخیر مدارس دینی و آموزشگاه های اسالمی رونق گرفته 
است. چون در این مدارس است که خطری برای دین بچه ها احساس نمی 

شود. 

۳-دانشگاه ها و آن قسمت که سروکارشان با تکنیک و فن است ـ در آخرین 
مراحل تحصیل فقط تعمیرکنندگان خوبی هستند. 

۴-دانشکده های ادبیات و حقوق و معقول و منقول با پناه بردن به عربیت و 
. 1ادبیت می خواهند جلو غربزدگی را بگیرند

رژیمی پا در هوا

نـــــظام پـــــا در هـــــوای بـــــوژوا ـ کـــــمپرادور در ایـــــن ســـــال هـــــا مـــــلغمه ای بـــــود از ســـــه 
عنصر: 

۱-ناسیونالیسم قالبی 
۲-مدرنیسم قالبی 

۳-مذهب گرایی قالبی

1. غربزدگی، جالل ـ همان کتاب
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بـعضی هـا از شـبه مـدرنـیسم یـا شـبه نـاسـیونـالـیسم یـاد مـی کـنند کـه فـرقـی بـا 

قالبی بودن ندارد و هر دو در برابر اصلی و واقعی به کار برده می شوند.
رژیـــم از یـــک ســـو ادعـــای مـــدرنـــیته داشـــت و مـــی خـــواســـت کـــشور را اروپـــایـــی 
کــــند. پــــس بــــایــــد رو بــــه مــــدرنــــیسم داشــــته بــــاشــــد و از ســــنت فــــاصــــله بــــگیرد. امــــا 
مـــقدمـــات مـــدرنـــیسم را نـــداشـــت. جـــامـــعه مـــدرن یـــا جـــامـــعه ای کـــه رو بـــه مـــدرنـــیسم 
دارد جــــامــــعه ای اســــت دمــــکرات. مــــردم در اتــــحادیــــه هــــا، انجــــمن هــــا، احــــزاب و 
پـــــارملـــــان در پـــــروســـــه هـــــای تـــــصمیم گـــــیری شـــــرکـــــت دادنـــــد. و بـــــا اعـــــالم و اعـــــمال 
خـــواســـته هـــای خـــود در حـــکومـــت، در بـــازســـازی جـــامـــعه شـــرکـــت فـــعال دارنـــد. امـــا 

حـکومـت ایـن مـقدمـه اسـاسـی را بـاور نـداشـت، مـی خـواسـت جـامـعه را بـه سـبک و 

ســیاق نــاصــرالــدیــن شــاه اداره کــند، از صــدراعــظم تــا آب حــوضــی اســیر و بــرده 
پادشاه باشند.

خــب پــس تــوســعه هــمه جــانــبه دیــگر مــعنایــی نــدارد. بــایــد تــوســعه اقــتصادی را 

بچســــبد. امــــا ایــــن تــــوســــعه بیشــــتری بــــخش داللــــی آن فــــعال اســــت، کــــمپرادورهــــا، 

آدامس، ماتیک، شکالت، کره، تخم مرغ  و گوشت، ماشین و سینمای ها لیود.

وقـتی قـرار بـاشـد مـغز آدم هـا مـدرن نـشود پـس بـایـد ظـاهـر آن هـا مـدرن شـود. 

و مــــدرنــــیسم ظــــاهــــر بــــه مُـــــد تــــبدیــــل مــــی شــــود. کــــاری سهــــل و آســــان و بــــه یــــکباره 
دگرگونی در کفش و لباس و دکوراسیون و معماری و منزل.

پـس بـه نـاچـار بـایـد از سـنت و بـخش قـدرتـمند آن مـذهـب فـاصـله گـرفـت. چـیزی 

شـبیه آن افـتضاحـاتـی کـه بـعدهـا در جـشن و هـنر شـیراز اتـفاق افـتاد. دکـانـی را 
در بـازار گـرفـتند و دادنـد دسـت مشـتی آنـکاره هـای فـرنـگ و در مـأل عـام آنـچه کـه 
در مــــرز جــــامــــعه زشــــت و نــــاپــــسند بــــود تــــحت عــــنوان تــــئاتــــر نــــمایــــش دادنــــد و ایــــن 
فـــاحـــشه گـــری را تـــئاتـــر مـــدرن نـــامـــیده شـــد و یـــا آن مـــجسمة فـــلزی را کـــه در جـــلو 
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تـــئاتـــر شهـــر گـــذاشـــتند. کـــاری از یـــک مـــجسمه ســـاز فـــوق مـــدرن اروپـــا. کـــه چـــیزی 
بــود شــبیه آلــت تــناســلی یــک مــرد بــا تــمامــی ضــمائــم و حــاشــیه هــا و اگــر هــم نــبود 
ایـــن گـــونـــه بـــه نـــظر مـــی آمـــد. و خـــانـــم فـــرح همســـر گـــرامـــی شـــاه بـــه مـــبلغ گـــرانـــی 
خــریــده بــود تــا بــخش ســنتی جــامــعه را بــه وحشــت بــیندازد کــه امــروز در مــأل عــام 
حـضرات سـکس مـی کـنند و آلـت تـناسـلی در مـیدان هـا بـه نـمایـش درمـی آورنـد. و 

فـردا ایـن کـار بـه کـوچـه و خـانـه و مـدرسـه و دانـشگاه کـشیده خـواهـد شـد و بـاقـی 
ماجرا.

ایــــــن مــــــدرنــــــیسم قــــــالبــــــی بــــــایــــــد بــــــه گــــــونــــــه ای تــــــوجــــــیه ایــــــدئــــــولــــــوژیــــــک مــــــی شــــــد، 
نـاسـیونـالـیسم قـالبـی، بـازگشـت بـه دوران پـرشـکوه پـادشـاهـان هـخامـنشی. آن هـم 

در روزگـاری کـه امـپریـالـیسم بـهخـاطـر یـک وجـب بـازار صـدهـا هـزار نـفر را بـا بـمب 
های نوترونی از صفحه جغرافیای سیاسی حذف می کرد.

و ســاخــنت شجــرنــامــه قــالبــی بــرای رضــاخــان ســوادکــوهــی کــه تــا بــه آخــر مــعلوم 
نشــد پــدر او کیســت و وصــل کــردن ســلطنت آن پــدر و پســر بــه ســلطنت کــوروش و 

داریوش.

امـا ایـن نـاسـیونـالـیسم هـم در هـمین حـد مـیمـانـد چـند پـوسـتر از تـحت جـمشید 

و چــند شــعر انــتصابــی بــه فــردوســی بــرای آنکــه خــدا، شــاه مــیهن تــوجــیه شــود. و 
ایـن نـاسـیونـالـیسم بـه هـر شـکل و شـمایـلی تـضاد و تـناقـض بـا مـذهـب بـود. مـذهـبی 

کـــه مـــدام تـــبلیغ مـــی کـــرد کـــه ایـــران در جهـــل و خـــرافـــه و اســـتبداد مُـــغ و شـــاه بـــود. 
دیــن محــمد ایــران را از مــنجالب نــجات داد، بــرای تــوجــیه آن هــجوم تــاریــخی. کــه 
حـتی آدمـی در قـد و قـامـت جـالل بـر ایـن بـاور اسـت کـه اسـالم جـهانـگشا نـبود. و 

حضور شمشیرزنان عرب رادر قرطبه نادیده می گیرد.

امـا پـایـه سـوم حـکومـت مـذهـب گـرایـی بـود. نـگاه حـکومـت بـه مـذهـب از سـه زوایـه 
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بود: 
۱-نخســــت جــــو مــــذهــــبی مــــی تــــوانســــت جــــامــــعه را بــــرعــــلیه کــــمونــــیسم کــــه در دو 
قـدمـی مـا بـود واکـسینه کـند پـس حـضور مـذهـب از زاویـه ضـدکـمونیسـتی آن الزم 

بود.
فــریــب تــوده هــای مــردم. شــاه مــدعــی بــود کــه نــظر کــرده حــضرت عــباس و کــمر 

بســـته حـــضرت عـــباس و حـــتی بـــعدهـــا مـــدعـــی شـــد در بـــاغـــی در شـــمیران مـــالقـــات 

هــایــی بــا امــام غــایــب هــم دارد. مــدام هــم دســتی در تــعمیر مــقابــر ائــمه شــیعه در 

عـــراق و ســـوریـــه داشـــت. از حـــضرت زیـــنب گـــرفـــته در ســـوریـــه تـــا حـــضرت عـــلی در 
نجف و امام حسین در کربال.

چــرا کــه دیــگر دوره زرتشــتی بــازی گــذشــته بــود. و فــره ایــزدی کــه از مــتعلقات 
دیـــن زرتشـــت بـــود نـــمی تـــوانســـت در بـــاالی ســـر شـــاه بـــاشـــد و او را وصـــل کـــند بـــه 

آســمان هــا. امــا ائــمه شــیعه و ادعــای نــزدیــکی و رابــطه بــا آنــها مــی تــوانســت ظــل 

الـهی او را تـوجـیه کـند. خـب اگـر آیـت الـه نـشانـه خـداونـد در زمـین بـود. ظـل الـه نـیز 

ســایــه خــدا در زمــین بــود کــه شــاه بــود. پــس در بــاالی مــنابــر ســعی مــی شــد تــعلیم 
شود پادشاه اسالم پناه و از این پیزیرهای پاالن حکومت. 

۲-ســومــین رویــکرد حــکومــت بــه مــذهــب، مــذهــبی بــودن حــکومــتگران بــود. ایــنان 
خـــــود مـــــذهـــــبی بـــــودنـــــد. الـــــبته بـــــه ســـــبک و ســـــیاق خـــــودشـــــان. و کـــــالً بـــــاور مـــــذهـــــبی 

داشتند. و حتی سعی کردند مخالفانشان را از زاویه مذهب هم نقد کنند.

پــــس دســــت نــــیروهــــای مــــذهــــبی در آمــــوزش و پــــرورش و اوقــــاف بــــاز بــــود. خــــود 

جــــالل مــــعترف اســــت کــــه مــــدارس دیــــنی چــــند بــــرابــــر شــــده اســــت. و روزگــــاری کــــه 

روشــنفکر چــپ امــکان نــفس کــشیدن نــداشــت. چــه بــرود مــدرســه و دانــشگاه بــرپــا 
کند. و آزادانه تبلیغ ایدئولوژیک کند و کادر و عضو فعال بسازند.
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رژیـم بـا ایـن سـه پـایـه مـی خـواسـت هـم مـدرن بـشود، هـم نـاسـیونـالـیسم خـودش 

را داشته باشد و هم مذهب را حفظ کند.
امـــا از آن جـــایـــی کـــه مـــدرنـــیسم اش بـــی مـــقدمـــه و مـــؤخـــره بـــود مـــدرنـــیسم اش 
قـالبـی بـود. نـاسـیونـالـیسم اش هـم مـن درآوردی و سـطحی بـود. و مـذهـب اش هـم 

عوام زده بود.
بــیهوده نــبود کــه از دانــشگاه و مــدرســه اش نــخبگانــی اصــیل بــیرون نــمی آمــد 
یـا مـونـتاژکـار بـودنـد یـا تـعمیرگـران گـورسـتان هـای تـاریـخی و در نـهایـت تـکنوکـرات 

ها و بورکرات های راه دست بورژوازی دالل.

فرهنگ، سنت، مذهب

فــــرهــــنگ کــــه مــــعادل انــــگلیسی اش Cultre (کــــالچــــر) اســــت بــــه مــــعنای مجــــموعــــه 

عــقایــد و رســوم اســت. هــمچنین بــه مــعنای آثــار عــلمی و ادبــی یــک قــوم نــیز آمــده 
است.

امــــا ســــنت Tradition اســــت بــــه مــــعنای عــــرف، مــــذهــــب و شــــریــــعت و مــــذهــــب 
Religion (ریلوژن) است، به معنای راه و روش.

اما مذهب دو معادل دیگر نیز دارد. دین و شریعت.
دیـن بـه مـعنای مـذهـب کـیش و آئـین اسـت. و شـریـعت بـه مـعنای سـنت، مـذهـب 

و آئین است. راه و روشی که خداوند برای بندگان خود تعیین کرده است.
هـرچـند سـنت و مـذهـب در مـواردی هـم ردیـف و هـم مـعنی گـرفـته شـده انـد. امـا 

یـــــکی نیســـــتند. هـــــم چـــــنان کـــــه ســـــنت و فـــــرهـــــنگ بـــــا هـــــم اخـــــتالف داشـــــته و یـــــکی 
نیستند.

اگــــر بــــپذیــــریــــم فــــرهــــنگ مجــــموعــــه ارزش هــــای مــــادی و مــــعنوی جــــامــــعه بشــــری 
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اسـت. کـه ایـن مجـموعـه یـک مجـموعـه تـاریـخی و اجـتماعـی اسـت. یـعنی در جـریـان 

فـعالـیت اجـتماعـی ـ تـاریـخی بشـر ایـجاد شـده اسـت پـس فـرهـنگ ایـرانـی مجـموعـۀ 

ارزش هـای مـادی و مـعنوی اسـت کـه قـوم ایـرانـی در طـول تـاریـخ چـند هـزار سـالـه 

اش ایــجاد کــرده اســت. و ایــن مجــموعــه از وســایــل تــولــید، تــکنیک بــه کــارگــیری از 

ایــن وســایــل، تجــربــه تــولــید شــروع مــی شــود و گســترش مــی یــابــد بــه دســتاوردهــای 

علمی، هنر، اخالقی و فلسفی قوم ایرانی. پس با سنت و مذهب یکی نیست.
از ســـــویـــــی دیـــــگر ســـــنت بـــــه مـــــعنای راه و روش اســـــت. راه و روش زیســـــنت در 
محــــدودة مــــشخص جــــغرافــــیایــــی کــــه آن نــــیز تــــاریــــخی و اجــــتماعــــی اســــت. یــــعنی 
فـــرآورده زنـــدگـــی قـــوم ایـــرانـــی در طـــول تـــاریـــخ اســـت. پـــس بـــا مـــذهـــب یـــکی نیســـت. 
هــرچــند مــعنای دوم ســنت، شــریــعت اســت. امــا مــراد مــا از ســنت در مــعنای اول 
آن اسـت کـه مجـموعـه ای اسـت فـراگـیرتـر از مـذهـب. از فـرم زنـدگـی گـرفـته شـروع 
مــــی شــــود تــــا شــــیوه مــــعماری و آبــــیاری والــــخ. وقــــتی مــــی گــــویــــیم جــــامــــعة ســــنتی، 

سیسـتم آبـیاری سـنتی، سیسـتم مـعماری سـنتی مـراد از الـگوهـایـی اسـت کـه در 

طـول سـده هـا و هـزاره هـا در بـطن جـامـعة ایـرانـی جـا افـتاده اسـت. و امـا مـذهـب 
کـه مـترادف انـگلیسی اسـت.Religion  اسـت. بـه سـه شـکل اسـتفاده مـی شـود، 

مذهب، دین و شریعت.
مــعنای اول مــذهــب یــعنی راه و روش. دیــن بــه مــعنای مــذهــب اســت و شــریــعت 

به معنای مذهب و سنت.

اشکال کار جالل

مـشکل آل احـمد در آن اسـت کـه بـین ایـن سـه مـقولـه مـهم فـرهـنگ، سـنت و مـذهـب 

مـرزهـای مـشخصی نـمی بـیند. هـرچـند از فـرهـنگ و سـنت و مـذهـب یـاد مـی کـند. 
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امــا در تــه ذهــنش مــذهــب اســت. در واقــع مــذهــب را بــه مــعنای تــام و تــمام ســنت و 
فـرهـنگ مـی گـیرد. و مـرادش از مـذهـب دیـن اسـالم اسـت. در حـالـی کـه ایـران قـبل 

از آمـدن عـرب، هـم مـذهـب داشـته اسـت و هـم فـرهـنگ و هـم سـنت. و در روزگـاری 
هم که دین زرتشت نبوده است. مهرپرست بوده است.

امـا در ایـن کـه مجـموعـة آمـوزش هـای رژیـم پهـلوی تـا سـال۴۰ بـریـده از فـرهـنگ 

و سنت ایران بود حق با جالل است.
امـــا در مـــورد خـــطر مـــدارس بـــرای دیـــن بـــچه هـــا حـــق بـــا او نیســـت. و جـــالل بـــه 
غــــایــــت دچــــار گــــمراهــــی شــــده اســــت. و ایــــن هــــمان طــــرز تــــفکر اهــــل شــــریــــعت در 
ابــتدای مشــروطــه بــود کــه مــؤســس مــدارس را بــابــی مــی دانســتند کــه مــی خــواهــند 

بچه های مسلمان را با آموزش های خود بی دین کنند.
چـگونـه مـمکن اسـت بـه یـک جـامـعه مـدرن رسـید بـدون مـدارس جـدیـد. گسـترش 
مـدارس اسـالمـی کـه جـالل از آن بـه نـیکی یـاد مـی کـند کـه خـطری بـرای دیـن بـچه 

هــا نــدارد. مــقایــسه دو مــوضــوع مــاهــتیاً مــتفاوت اســت. بــحث بــا دیــن و بــیدیــن چــه 
ربــطی بــه مــدارس عــلوم جــدیــد دارد. جــامــعه بــرای تــربــیت کــادر فــنی خــود نــیاز بــه 

مـــدارس مـــخصوص خـــود را دارد. هـــم چـــنان کـــه بـــرای تـــأمـــین روحـــانـــی و اجـــرای 

مراسم شرع نیاز به حوزه های علمیه دارد. یکی نافی دیگری نیست.

قــرار نیســت تــمامــی جــامــعه مــال و روحــانــی بــشونــد. و قــرار هــم نیســت کــه هــر 
کس به مدرسه رفت بیدین بشود.

طــبیعی اســت کــه آمــوزش جــدیــد طــبیعتاً دانــش آمــوز را بــا مــبانــی جــدیــد عــلوم 
آشـنا مـی کـند و ایـن آشـنایـی بـاعـث فـاصـله گـرفـنت او از خـرافـات و افـکار پـوسـیده 

مــــی شــــود. امــــا ایــــن فــــاصــــله گــــرفــــنت بــــه مــــعنای بــــیدیــــنی نیســــت. اشــــتباه جــــالل و 

شـریـعت خـواهـان صـدر مشـروطـه از هـمین جـا آغـاز مـی شـد کـه ضـرورت مـدرنـیته 
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را نـــمی فـــهمیدنـــد. و حـــاضـــر نـــبودنـــد خـــود را بـــا خـــواســـته هـــای یـــک جـــامـــعة مـــدرن 
وفـــق دهـــند. و از آن جـــا کـــه مـــذهـــب را بـــا ســـنت یـــکی مـــی گـــرفـــتند و مـــی گـــیرنـــد. 
فــروپــاشــی جــامــعة ســنتی را فــروپــاشــی دیــن مــی دیــدنــد. امــا ایــن هــمانــی نــبود. و 

دیــدیــم کــه مــدرســه و دانــشگاه نــه تــنها جــامــعه را غــیرمــذهــبی نــکرد بــلکه بــه شــدت 
مذهبی کرد.

آن سـوی سـکه ایـن بـدفـهمی، کـج فـهمی رژیـم بـود. پهـلوی اول و دوم فـکر مـی 
کـردنـد بـا تـوسـعه یـک جـانـبه و مـدرنـیته نـاقـص جـامـعه را از سـنت بـه طـور کـلی رهـا 

مـی کـنند. امـا آنـان بـا مـدرنـیته قـالبـی شـان جـامـعه را بـا سـرعـت هـرچـه تـمامـتر بـه 

سوی سنت راندند.

ماشین زدگی 

«۱-یک شکل اساسی تمدن غرب وجود نطفه های فاشیسم است. 

۲-فــــــاشــــــیسم بــــــه گــــــمان مــــــن یــــــکی از مــــــحصوالت بــــــه صــــــف کــــــشیده شــــــده مــــــردم 
(رژیـمانـتاسـیون) پـای مـاشـین اسـت. و ایـن رژیـمانـتاسـیون خـود یـکی از مـلزومـات 

ماشین است.

متحـدشـکل بـودن در قـبال مـاشـین و بـه صـف کـشیده شـدن در کـارخـانـه و سـر 

ســاعــت رفــنت و آمــدن و حــضور در احــزاب و در اتــحادیــه کــه لــباس و ادا و ســالم 

و فــــکر متحــــد مــــی خــــواهــــد، خــــود عــــادت ثــــالــــثی اســــت تــــابــــع هــــمان مــــاشــــین. پــــس 
متحــدالــشکل بــودن در کــارخــانــه منجــر بــه متحــدالــشکل بــودن در حــزب و اتــحادیــه 

مـی شـود و ایـن نـیز منجـر مـیشود بـهمتحـدالـشکل بـودن در سـربـازخـانـه یـعنی پـای 

مــــاشــــین جــــنگ. چــــه فــــرق مــــی کــــند مــــاشــــین، مــــاشــــین اســــت. صــــریــــح تــــر بــــگویــــم 

فـــــاشـــــیسم و جـــــنگ طـــــلبی آداب  و رســـــوم خـــــود را از مـــــاشـــــین اخـــــذ مـــــی کـــــند. از 
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ماشین که خود محصل پراگماتیسم پوزیتیونیسم و سیانتیسم است. 

۳-امـروز اسـتعمارگـر غـربـی در لـباس مسـتشار و مـشاور وابسـته بـه یـونـسکو 
است. 

۴-غــــرب در آغــــاز امــــر اســــتعمار فــــقط بــــه صــــورت زالــــویــــی خــــون شــــرق را مــــی 
مــکید... حــاال کــمکــم کــاالهــای مــعنوی شــرق مــشغله ذهــن غــربــی فــهمیده و درس 
خــوانــده شــده اســت. ایــن پــناه بــردن غــربــی بــه مــالک هــای شــرقــی در هــنر و ادب 
کــم کــم بــه قــلمرو ســیاســت کــشیده خــواهــد شــد. بــله فــرار از مــاشــین زدگــی چــنین 

می طلبد. ترس از جنگ اتمی چنین حکم می کند. 
۵-خــــدمــــتکاری مــــاشــــین آدم ســــربــــه زیــــری و مــــتعادلــــی مــــی خــــواهــــد... امــــا در 
چـنین دوره ای بـه کـمک آدم هـای نـامـتعادل و فـداکـار و از جـان گـذشـته مـی تـوان 
بــار ایــن هــمه تــحول و بحــران را کــشید ســروســامــانــی بــه ایــن هــمه درهــم ریــختگی 

اجتماعی داد. 
۶-وظــــیفه فــــرهــــنگ و ســــیاســــت مــــملکت در ایــــن روزگــــار کــــمک دادن اســــت بــــه 
مـشخص شـدن اخـتالف هـا و تـضادهـا. بـه اخـتالف مـیان نسـل هـا، مـیان طـبقات، 

مـیان طـرز تـفکرهـا و بـخصوص هـواداران بـه شکسـنت دیـوار هـر مـانـعی کـه مـرکـز 
فـرمـانـدهـی و رهـبری مـملکت را در حـصار گـرفـته و شکسـنت هـر دیـواری کـه پـیش 

پای ترقی و تکامل و مترقی است. 
۷-در ایـــــن دوران تـــــحول هـــــا مـــــحتاج بـــــه آدم هـــــایـــــی هســـــتیم بـــــا شـــــخصیت و 

«. 1متخصص و تندرو نه آدم های غرب زده

1. جالل ـ همان کتاب
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ماشینیسم و فاشیسم

مشکل جالل آنجاست که نه ماشینیسم را می شناسد و نه فاشیسم را.

ابـتدا بـبینیم مـاشـینیسم چیسـت کـه دارد روز قـیامـت را نـزدیـک مـیکند (آخـریـن 
مقاله این کتاب و پیش بینی رستاخیر توسط آل احمد).

جــالل ســرمــایــه داری را نــمی شــناســد. از فــرمــاســیون اقــتصادی ـ اجــتماعــی 
چــیزی نــمی دانــد. پــس بــا آن دشــمنی نــمی کــند. امــا مــخالــف مــاشــین اســت. بــر 
ایــن بــاور اســت کــه تــراکــتور عــصمت روســتا را از بــین بــرده اســت. چــرا چــون از 
روسـتا چـیز زیـادی نـمی دانـد. هـنوز بـیل را بـه دسـت نـگرفـته اسـت تـا بـدانـد هـموار 

کـردن و شخـم زدن زمـین بـا بـیل یـعنی چـه. فـکر مـی کـند روسـتا یـعنی نـان تـازه و 
شـیر و مـاسـت و هـوای سـالـم کـاری نـدارد کـه چـگونـه تـهیه شـده انـد. فـکر مـیکـند 
ایــن هــا ســهمیه روســتایــی از طــبیعت اســت. امــا اگــر یــک روز بــیل بــزنــد مــی فــهمد 

که تراکتور چه معجزه بزرگی در جنگ انسان و طبیعت است.
دشـمنی او بـا مـاشـین از هـمین زاویـه اسـت. مـاشـین مـی آیـد هـوا را آلـوده مـی 

کـند. زمـین هـا را پـاره پـاره و سـوراخ مـی کـند کـارگـران را بـیکار مـی کـند صـنایـع 
دســتی را ورشکســت مــی کــند پــس مــاشــین و مــاشــینیسم چــیز بــدی اســت. جــالل 

از زاویـه رمـانـتیک هـای قـرن ۱۹ بـه مـاشـین نـگاه مـی کـند. امـا نـمی فـهمد کـه اگـر 
ایــن مــاشــین نــبود مــا هــنوز در غــارهــا بــه دنــبال مــار و ســوســمار بــودیــم و داشــتیم 

نان خشک سغ می زدیم.
مــــشکل انــــسان آن روزگــــار و ایــــن روزگــــار و فــــردا مــــشکل تــــکنولــــوژی نیســــت. 

تــکنولــوژی بــه خــودی خــود بــد نیســت. بــد کــه نیســت خــوب هــم هســت. نــوع رویــکرد 
آدمـــی بـــه تـــکنولـــوژی، تـــکنولـــوژی را بـــد مـــی کـــند، و از آن بـــه عـــنوان عـــامـــلی بـــرای 

تشـدیـد الـیناسـیون انـسان (از خـودبـیگانـگی) و یـا مـرگ دسـته جـمعی انـسان هـا 
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(سالح های کشتار جمعی) استفاده می کند.
اگـر انـسان بـمب اتـم سـاخـت و در هـیروشـیما و نـاکـازاکـی صـدهـا هـزار نـفر را 

کشــــــــت. تــــــــقصیر اتــــــــم و دانــــــــش اتــــــــمی نــــــــبود.  رویــــــــکرد انــــــــسان بــــــــه ایــــــــن دانــــــــش 

جــــنایــــتکارانــــه بــــود وگــــرنــــه مــــی تــــوانســــت بــــا آن آدمــــی را از رنــــج ســــرمــــا و گــــرمــــا و 
بیماری برهاند.

جـالل ایـن اصـل سـاده انـسان ـ تـکنولـوژی را نـمی فـهمد پـس مـدام از مـاشـین 

و ماشینیسم بد می گوید.
 در اوایـل قـرن ۱۹ کـه مـاشـین رفـته رفـته جـای کـارگـران را در اروپـا و امـریـکا 
تـنگ مـی کـرد. جـنبش چـارتیسـت هـا بـه وجـود آمـد. ایـن کـارگـران کـه مـی پـنداشـتند 

دشــمن آن هــا مــاشــین اســت شــبانــه مــی ریــختند و مــاشــین هــای بــافــندگــی را بــا 

چــــــــوب و چــــــــماق مــــــــتالشــــــــی مــــــــی کــــــــردنــــــــد. مــــــــاشــــــــین را مــــــــی دیــــــــدنــــــــد امــــــــا رابــــــــطه 
استثمارگرانه بورژوازی را نمی دیدند.

فاشیسم

آل احــمد فــاشــیسم را فــرزنــد خــلف مــاشــینیسم مــی دانــد ؛لــباســهای متحــدالــشکل 
کــارگــری و ســاعــت هــای دقــیق مــنظم کــار و بــیکاری در نــزد او یــعنی ریــشه هــای 

فاشیسم.

انـضباط کـاری خـاص جـوامـع مـدرن اسـت. جـوامـعی کـه از عـصر بـی زمـانـی 

بــه عــصر زمــان بــندی رســیده انــد، عــصر ســاعــت درک ثــانــیه هــا و دقــیقه و رعــایــت 
ایـن زمـان هـا در یـک جـامـعه صـنعتی و مـدرن کـه تـوسـط دسـتگاه هـای اتـومـاتـیک 
حــــرکــــت مــــی کــــند، الزمــــه پیشــــرفــــت و تــــرقــــی اســــت. چــــیز بــــدی در آن نیســــت اگــــر 

فـــاشـــیسم آنرا بـــه خـــدمـــت مـــی گـــیرد بـــه مـــاهـــیت بـــد فـــاشـــیسم بـــر مـــی گـــردد نـــه بـــه 

ماهیت بد انضباط، تشکل و هماهنگی.
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فـاشـیسم نـوازد خـلف یـا نـاخـلف سـرمـایـه داری اسـت. هـمچنان کـه مـاشـینیسم 

خـود نـوازد نـاخـلف سـرمـایـه داری اسـت. سـرمـایـه ای کـه دچـار بحـران مـی شـود و 

قــادر نیســت اعــمال اتــوریــته کــند. چــرایــش را بــایــد در بحــران هــای درون ســاخــتی 
ســرمــایــه داری جســتوجــو کــرد. خــیل وســیع خــرده بــورژوازی و لــومــپن پــرولــتاریــایــی 

بـــیکار و گـــرســـنه از یـــک ســـو، طـــبقه کـــارگـــر قـــدرتـــمند و نـــاراضـــی از ســـویـــی دیـــگر 
دولـــت ســـرمـــایـــه داری کـــه  قـــادر نیســـت نـــظم دلـــبخواه خـــود را ایـــجاد کـــند. آشـــوب، 

بحـــران، اعـــتصاب، و زدوخـــوردهـــای خـــیابـــانـــی، تـــورم، گـــرســـنگی، بـــیکاری و عـــدم 
امـنیت از مـشخصه هـای ایـن دوران اسـت بـر چـنین بسـتری اسـت کـه نـمایـندگـان 
حــارتــریــن بــخش بــورژوازی بــا شــعارهــای چــپ و مــاوراءچــپ بــه مــیدان مــی آیــند. 
خــردهبــورژوازی و لــومــپن پــرولــتاریــا را فــریــب مــیدهــد و بــه خــدمــت مــیگــیرد. و بــا 
شــعارهــای بــازگشــت بــه دوران طــالیــی اقــتدار و ســربــلندی مــلی بــه ســرکــوب تــام و 

تــمام جــامــعه مــیپــردازد. و بحــران را از درون کــشور بــه بــیرون، بــه ســوی دشــمن 
فـــرضـــی و خـــارجـــی پـــرتـــاب مـــی کـــند ظـــهور فـــاشـــیسم در اروپـــا بـــا هـــمین مـــکانـــیزم 

آغـاز و جـهان را درگـیر جـنگی بـزرگ و ویـرانـگر کـرد. فـاشـیسم فـرزنـد مـاشـینیسم 
است، دادن نوعی آدرس اشتباه و دادن اطالعات غلط است.

مالیخولیای شرقی

در ایـن کـه غـرب در شـرق بـه دنـبال تـنها ادویـه و عـاج و نـفت نیسـت شـکی نیسـت. 
غـــرب بـــا تـــوجـــه بـــه آنـــکه بـــه مـــتدولـــوژی عـــلمی تـــحقیق مســـلح شـــده اســـت، در شـــرق 
جســتجوگــر هــمه چــیز اســت. از زیــرزمــینی هــا کــه نــفت، مــس و اورانــیوم بــاشــد تــا 

روی زمینی ها که خاک، درخت، دانه و آدم است.
امــا ایــن کــه بــگویــیم غــرب در بُــعد مــعنویــات مــتوجــه شــرق شــده اســت بــه خــاطــر 
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آن کـه کـیسه اش تـهی اسـت یـا از جـنگ اتـمی مـی تـرسـد ایـن از آن گـنده گـویـی 
های بی معنا است. که خاص ملل شرق است.

چــند کــار نــاچــیز روی خــیام و مــولــوی و حــافــظ، بــده بســتان نــاچــیزی بــا غــرب 
اســت. غــربــی کــه در کــارخــانــه آدم ســازی اش مــدام دارد فــیلسوف و دانــشمند و 

شــاعــر و رمــاننــویــس و نــقاش تــولــید مــی کــند. اگــر بــرای شــرق ســاخــت چــنین آدم 
هـــایـــی نـــادر و بـــه تـــصادف اســـت بـــرای غـــرب کـــه هـــمه چـــیز رادر تـــولـــید انـــبوه  مـــی 

فـهمد یـک امـر عـادی اسـت. غـرب دارد در سـال چـند صـد هـزار دانـشمند در قـد و 

قــواره ای بــاالتــر از رازی و ابــن ســینای مــا در ســال تــولــید مــی کــند. امــا مــا هــنوز 
وقـتی خـود را تـمام قـد در آیـنه نـگاه مـی کـنیم آدمـی بـه قـدوقـواره آنهـا نـداریـم. آن 

هـــم بـــعد از هـــزار ســـال یـــا بیشـــتر و هـــنوز فـــکر مـــی کـــنیم کـــه غـــرب از صـــدقـــه ســـر 
کتاب های ابن سینا که به آن «اویسن» می گویند چیزی شده اند.

نــگاه کــنیم بــه لــشگر فــیلسوف هــای آنــها از کــانــت بــگیر و بــیا تــا امــروز. غــول 
هــایــی کــه هــر کــدام قــله هــایــی در تــفکر بشــرنــد. مــا هــنوز ولــکن مــعامــله نیســتیم و 

مــــدام از مــــالصــــدرا حــــرف مــــیزنــــیم و بــــعد از آن هــــیچ. دنــــیای تــــهی، ادعــــا زیــــاد، 
هـرچـند صـدرا هـم بـعضی فـیلسوف بـه مـعنای خـالـص کـلمه نـمی دانـند. و بیشـتر 
او را یـک مـتکلم مـتفلسف مـی دانـند. کـه هـمعـصر دکـارت اسـت. امـا دکـارت کـجا 
و مـــالی مـــا کـــجا. کـــانـــت بـــرای غـــرب چـــه کـــرد، و صـــدرا چـــه کـــرد کـــافـــی اســـت بـــه 
وضــعیت خــودمــان و غــرب نــگاه کــنیم. شــرق دهــه هــای بــسیاری اســت کــه انــبانــش 

تــــهی اســــت . و دارد از مــــاتــــرکــــش پــــدرانــــش مــــی خــــورد. چــــگونــــه مــــمکن اســــت در 
ســــرزمــــینی کــــه در اقــــتصادش تــــحول نیســــت در فــــکرش تــــحول و در مــــعنویــــاتــــش، 
مـــعنویـــات بـــاشـــد. از فـــقر و فـــاقـــه چـــه بـــه وجـــود مـــی آیـــد، مـــالـــیخولـــیا و حـــرف هـــای 

میان تهی.
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امــا ایــن مــالــیخولــیا هــنگامــی بــه اوج خــود مــی رســد کــه آل احــمد مــدعــی مــی 
شـود غـرب دارد در سـیاسـت نـیز بـه دنـبال الـگوهـای شـرقـی مـی گـردد. شـرقـی کـه 
در تـــاریـــخ چـــند هـــزار ســـالـــه اش یـــک ســـاعـــت دمـــکراســـی نـــداشـــته اســـت. و هـــرچـــه 
داشــته اســت خــاقــانــی بــن خــاقــان بــن خــاقــان بــوده اســت کــه آدم هــا را یــا دم تــوپ 

می گذاشتند و یا در جرز دیوارها خاک میکرده اند.
مــا بــه دیــگران کــاری نــداریــم، بــه تــاریــخ خــودمــان رجــوع کــنیم بــگیر از مــادهــا و 
هـمین طـور بـیا تـا امـروز در فـلسفه سـیاسـت مـا چـند اثـر جـهانـی داریـم. اصـالً مـا 

بــه جــهان چــه داده ایــم و جــهان وامــدار کــدام قــسمت از تــفکر ســیاســی مــاســت. 
ایـن هـم از هـمان حـرف هـاسـت کـه هـر از چـندگـاه لـقلقه دهـان مـردم کـوچـه و بـازار 

مــی گــردد کــه غــربــی هــا از خــوانــدن کــتاب هــای مــا بــه فــضا رفــتند. یــا مــا قــبل از 

غربیها اتم را می شناختیم.

آفتابی در آن بینی» «دل هر ذره که بشکافی

و از ایـــن خـــزعـــبالت. و یـــا آنـــکه دیـــالـــکتیک را قـــبل از هـــگل و مـــارکـــس مـــولـــوی 
کــــشف کــــرده اســــت و آن شــــعر مــــعروف حــــضرت مــــوالنــــا،  از نــــمادی مــــردم و آدم 

شدم و از نما مردم زانسان سرزدم و الخ
تــقی زاده رجــل نــامــدار انــقالب مشــروطــه کــه بــعدهــا بــا دیــکتاتــوری کــنار آمــد و 
در روزگــار پهــلوی اول وزیــر و ســفیر شــد. و در روزگــار پهــلوی دوم ســفیر ایــران 
در انگلسـتان بـود. در خـاطـراتـش مـی نـویسـد وزیـر خـارجـه انـگلیس بـا او در مـورد 
کــودتــا بــرعــلیه مــصدق صــحبت کــرد. و او کــه انــتظار چــنین بــرخــوردی را نــداشــت. 
بـــه وزیـــر مـــی گـــویـــد: در تـــاریـــخ ســـیاســـت انـــگلیس آیـــا ســـابـــقه داشـــته اســـت ســـفیر 
انـــگلیس را وزیـــر خـــارجـــه کـــشوری بـــخواهـــد در مـــورد کـــودتـــا بـــرعـــلیه نخســـت وزیـــر 

انـــگلیس صـــحبت کـــند. وزیـــر امـــور خـــارجـــه در جـــواب مـــی گـــویـــد: امـــا ســـابـــقه هـــم 
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نـداشـته اسـت پـادشـاه انـگلیس بـا سـفیر یـک کـشور خـارجـی در مـورد کـودتـا بـرعـلیه 

نخســــت وزیــــر شــــور کــــند کــــه اشــــاره او بــــه مــــالقــــات هــــای پــــنهانــــی شــــاه بــــا ســــفیر 

امریکا و انگلیس بوده است.

به زودی ماه شقه می شود 

۱-«اکــــنون نــــوبــــت آن شــــده اســــت کــــه قــــلم در کــــشم و بــــه پــــیشگویــــی مــــانــــندی کــــه 
پـیشگـویـی نیسـت بـلکه نـقطه خـتام راهـی اسـت کـه مـا را و بشـریـت را در آن مـی 

برند. 

۲-ماشینیسم کشنده زیبایی، شعر و بشریت و آینده و آسمان است. 

۲-زمـــان ایـــمان کـــه ســـر آمـــد دوره عـــذاب اســـت. زمـــانـــه اعـــتقاد کـــه بـــه ســـر رســـید 
دوران تجربه و عصر بمب اتم است. 

۳-مـــن حـــقیر نـــه بـــه عـــنوان یـــک شـــرقـــی بـــلکه درســـت بـــه عـــنوان یـــک مســـلمان صـــدر 
اســـالم کـــه بـــر وحـــی آســـمانـــی مـــعتقد بـــود وگـــمان مـــی کـــرد کـــه پـــیش از مـــرگ در 

صحـرای محشـر نـاظـر بـر رسـتاخـیر عـالـیمان خـواهـد بـود... مـی بـینم کـه آلـبر کـامـو 

و ایــنگمار بــرگــمن و بــسیاری دیــگر هــمه مبشــر رســتاخــیزنــد و هــمه وعــید ســاعــت 
آخـــرت مـــی دهـــند کـــه بـــهدســـت دیـــو مـــاشـــین در پـــایـــان راه بشـــریـــت بـــمب هـــیدروژن 
نـهاده اسـت. بـههـمین مـناسـبت حـکم خـود را بـه عـین ایـن آیـه مطهـر کـنم کـه فـرمـود: 

«اقتربت الساعه و اشقالقمر».

رستاخیز نزدیک است

آل احـمد از خـوانـدن کـتاب طـاعـون آلـبر کـامـو و فـیلم ُمهـر هـفتم ایـنگمار بـرگـمن بـه 
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ایـن نـتیجه مـی رسـد کـه رسـتاخـیز نـزدیـک اسـت. چـرا کـه زمـانـه ایـمان بـه سـر آمـده 

اســت و دوره   عــذاب فــرا رســیده اســت، و در آخــر ایــن پــیشگــویــی خــود را بــا آیــه 

ای از قرآن (سوره القمر) همراه می کند.
ایـــن کـــه مـــاشـــینیسم بـــه مـــعنای مـــاشـــین شـــدن زنـــدگـــی انـــسان غـــربـــی و الـــینه 
شــدن هــرچــه بیشــتر او جــای انــتقاد دارد حــرفــی نیســت. مــتفکریــن غــربــی در ایــن 
امـر پـیشقـدم بـوده انـد. مـاشـینیسم از سـاخـته هـای خـود آنـها اسـت کـه جـالل آن 

را گرفته و به آخر دنیا وصل کرده اند.
چــارلــی چــاپــلین هــنرمــند هــمة زمــان هــا در فــیلم مــشهورش «عــصر جــدیــد» بــه 

زیــبایــی مــاشــینیسم و مــاشــینی شــدن روابــط انــسان هــا را نــشان مــی دهــد و بــه 

بـاد نـقد مـی گـیرد. آ لاحـمد حـرف جـدیـدی نـمی زنـد امـا ایـن کـه آمـدن مـاشـین بـه 
معنای نزدیک شدن قیامت است حرف مزخرفی است.

و امـا یـک نـکته، ایـنکه چـگونـه آل احـمد از یـک کـتاب و یـک فـیلم غـربـی و هـر دو 
مـسیحی و یـا شـایـد بـی دیـن بـه سـور الـقمر مـی رسـد ایـن نـیز کـارهـای آل احـمدی 

اسـت. و در ردیـف مـغالـطات مـشهور اسـت. کـامـو مـی گـویـد طـاعـون و مـنظور از 

طـــاعـــون مـــاشـــین اســـت و ایـــنگمار بـــرگـــمن مـــی گـــویـــد: زمـــانـــه ایـــمان بـــه ســـر آمـــده 
اسـت و قـرآن هـم مـی گـویـد: رسـتاخـیر نـزدیـک شـد پـس آل احـمد هـم بـه عـنوان یـک 

مسـلمان صـدر اسـالم کـه بـه وحـی مـعتقد اسـت بـه شـما مـی گـویـد قـیامـت نـزدیـک 

است.

بـبینیم از کـجا بـه کـجا رسـیده ایـم. جـلساتـی تـشکیل مـی شـود در تهـران بـهنـام 

«شــورای هــدف فــرهــنگ ایــران» در ســال ۱۳۴۰ و جــالل طــی مــقاالتــی بــه شــورا، 
رهنمودی برای بهسامان رسیدن اوضاع مملکت می دهد.

ایـن کـه آن شـورا در حـکومـت پهـلوی دوم چـه محـلی از اعـراب داشـته اسـت. و 
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آیــا رهــنمودهــای آن شــورا تــوســط حــکومــت پــشیزی ارزش داشــته اســت یــا نــه، بــه 
بــحث مــا ارتــباط مســتقیمی نــدارد. امــا هــرچــه هســت در آن مــقطع جــالل بــر ایــن 
بــــاور بــــوده اســــت کــــه ایــــن شــــورا کــــاره ای اســــت و رهــــنمودهــــای او بــــرای درمــــان 

بحران های ریز و درشت جامعه ضروری و شدنی است.
کــه ایــن آراء و نــظریــات بــه تــفصیل صــحت و ســقم آن بــررســی شــد. تــا ایــنجا 
هـمه چـیز در چـارچـوب یـک بـحث عـاملـانـه قـابـل قـبول اسـت. امـا ایـن کـه چـگونـه در 
آخـر کـار آل احـمد از تـجویـز آن هـمه نـسخههـای ریـز و درشـت دسـت مـی شـویـد و 

نـاامـید از عـالـم و آدم روی یـک پـا مـی ایسـتد کـه قـیامـت نـزدیـک اسـت و اگـر قـبول 
نـــداریـــد ایـــن کـــتاب کـــامـــو و آن هـــم فـــیلم ایـــنگمار بـــرگـــمن و ســـوره الـــقمر ایـــن جـــا 
آالحـــمد فـــهم نـــاشـــدنـــی اســـت کـــه یـــک مـــحقق عـــلوم اجـــتماعـــی کـــه در تـــمامـــی امـــور 
نــــظر دارد یــــکباره مســــلمان صــــدر اســــالم مــــی شــــود و بــــا تــــوســــل بــــه ســــوره ای از 

قرآن کریم اعالم می کند که قیامت نزدیک است.

سورة قمر (ترجمه از دکتر سیدجالل الدین مجتبوی)

به نام خداوند بخشاینده مهربان  
۱-رستاخیز نزدیک شد و ماه بشکافت. 

۲-و اگر نشانه ای ببینند روی بگردانند و گویند: این جادویی است نیرومند. 
۳-و دروغ انــگاشــتند و پــیرو خــواهــش هــای خــویــش شــدنــد و هــر کــاری قــرار مــی 

گیرد. 
۴-و هــــر آیــــنه از خــــبرهــــا آنــــچه در آن، مــــایــــة بــــاز ایســــتادن اســــت بــــدیــــشان آمــــده 

است. 

۵-حکمتی است رسا، ولی بیم کنندگان چه سودی توانند رسانید؟ 
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۶-پــــــــس، از آنــــــــان روی بــــــــگردان، روزی را کــــــــه آن خــــــــوانــــــــنده بــــــــه چــــــــیزی ســــــــخت 
ناخوشایند فرا می خواند. 

۷-چشم هاشان فرو شده، از گورها بیرون آیند گویی ملخ هایی پراکنده اند، 
۸-به سوی آن خواننده شتابانند، کافران گویند: این روزی است دشوار. 

۹-پــیش از ایــنان قــوم نــوح تــکذیــب کــردنــد، بــندة مــا را دروغــگو شــمردنــد و گــفتند: 
دیوانه است و او باز داشته شد. 

۱۰-پس پروردگار خویش را بخواند که من شکست یافته ام و پس انتقام گیر. 
۱۱-پس درهای آسمان را به آبی ریزان بگشادیم. 

۱۲-و زمین را به چشم های روان بشکافیم پس آب بر کاری مقدر فراهم آمد. 
۱۳-و او را بر دارای تخته ها و میخ ها سوار کردیم. 

۱۴-که به دیدارمان رفت تا پاداش کسی باشد که به او کافر شدند. 
۱۵-و هـر آیـنه آن را نـشانـه و عـبرتـی بـگذاشـتیم، پـس آیـا یـادآورنـده و گـیرنـده ای 

هست. 

۱۶-پس عذاب و بیم دادن من چگونه بود. 
۱۷-و هـــــر آیـــــنه قـــــرآن را بـــــرای یـــــادآوری و پـــــندگـــــرفـــــنت آســـــان ســـــاخـــــتیم، پـــــس آیـــــا 

یادآورنده و پندگیرنده ای هست. 
۱۸-قوم عاد و دروغگو انگاشتند پس عذاب و بیم دادن من چگونه بود؟ 
۱۹-ما بر آن ها باد سرد و سخت را در روزی پیوسته شوم فرستادیم. 

۲۰-مردمان را برمی کند. گویی که آنها خرمابُن هایی بودند ازبیخ برکنده شد. 
۲۱-پس عذاب و بیم دادن من چگونه بود؟ 

۲۲-و هـــــر آیـــــنه قـــــرآن را بـــــرای یـــــادآوری و پـــــند گـــــرفـــــنت آســـــان ســـــاخـــــتیم پـــــس آیـــــا 
یادآورنده و پندگیرنده ای هست. 
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۲۳-قوم ثمود نیز بیم کنندگان را دروغگو انگاشتند.  
۲۴-و گـــفتند آیـــا یـــک نـــفر آدمـــی از مـــیان خـــود را بـــیرون مـــی کـــنیم؟ مـــا آنـــگاه در 

گمراهی و دیوانگی باشیم. 
 ۲۵-آیـــا از مـــیان هـــمة مـــا یـــاد و پـــند بـــر او افـــکنده شـــده؟ بـــلکه او دروغ پـــردازی 

خودپسند و برتری جوست.  

۲۶-فردا خواهند دانست که دروغ پرداز خودپسند کیست.  
۲۷-مــا مــاده شــتری بــرای آزمــون آنــان مــی فــرســتیم پــس آن هــا را چــشم مــی دار 

و شکیبا باش.  
۲۸-و آنــان را آگــاه کــن کــه آب مــیانــشان بــخش بــند مــی شــود هــر نــوبــت آبــشخور 

حاضر آید.  

۲۹-پس یار خود را آواز دادند تا برگرفت و پی کرد.  
۳۰-پس عذاب و بیم دادن من چگونه بود؟ 

۳۱-و هــــــر آیــــــنه آن را بــــــرای یــــــادآوری و پــــــند گــــــرفــــــنت آســــــان ســــــاخــــــتیم پــــــس آیــــــا 
یادآورنده و پندگیرنده ای هست. 

 ۳۲-قوم لوط بیم کنندگان را دروغگو شمردند.  
۳۳-مـــا بـــه آنـــهای بـــادی ســـنگبار فـــرســـتادیـــم مـــگر خـــانـــدان لـــوط را کـــه ایـــشان را 

سحرگاه رهانیدیم. 
۳۴-و هـمانـا آن هـا را از عـذاب سـخت مـا بـیم داد ولـی بـا آن هشـدارهـا بـه سـتیزه 

برخاستند. 

۳۵-و همانا بامدادی عذابی پایدار بدیشان رسید. 
۳۶-و هـمان قـرآن را بـرای یـادآوری و پـند گـرفـنت آسـان یـافـتیم. پـس آیـا یـادآورنـده 

و پندگیرنده ای هست. 
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۳۷-هــمة نــشانــه هــای مــا را دروغ انــگاشــتند. پــس بــگرفــتم شــان، گــرفــنتِ بــی هــمتا 
توانای نیرومند. 

۳۸-بلکه می گویند: ما گروهی هستیم همیار 
۳۹-بلکه وعده گاهشان رستخیز است و رستاخیز سخت تر و تلخ تر است.  

۴۰-بزه کاران در گمراهی و آتش سوزانند. 
۴۱-همانا ما هر چیزی را به اندازه آوردیم. 

۴۲-و هـر آیـنه هـمانـندان شـما را هـالک سـاخـتیم، پـس آیـا یـادآورنـده و پـندگـیرنـده 
ای هست؟  

۴۳-و هر کاری که کرده اند در نبشته ها هست. 
۴۴-همانا پرهیزکاران در بوستان ها و جوی ها باشند.
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مشکل آل احمد چیست

بــــــه راســــــتی مــــــشکل آل احــــــمد چیســــــت؛ اگــــــر آل احــــــمد مســــــلمانــــــی اســــــت صــــــدر 
اسـالمـی و مـعتقد بـه وحـی و روز قـیامـت، دیـگر دم زدن از مـاشـینیسم و بـمب اتـم 

چـه مـعنایـی دارد. قـیامـت قـرآنـی بـا قـیامـت کـامـویـی زمـین تـا آسـمان بـا هـم تـفاوت 
دارند.

مــاشــینیسم یــک بحــران تــکنولــوژی اســت. (بهــتر اســت بــگویــیم بــود. چــون بــحث 

در حــول و حــوش ســال هــای ۴۰اســت). مــربــوط بــه یــک دوران انــتقال اســت. گــذار 
از یــک تــکنولــوژی پــایــین تــر بــه یــک تــکنولــوژی بــاالتــر. هــرچــند مــخصوص انــسان 
غــــربــــی اســــت. چــــرا کــــه شــــرق هــــنوز در مــــرحــــله کــــشاورزی اســــت و پــــا بــــه مــــرحــــله 

صـــنعت و فـــوق صـــنعت نـــگذاشـــته اســـت. تـــا مـــعضلاش مـــسألـــه اتـــومـــاســـیون و بـــه 
کـارگـیری روبـات هـا بـاشـد، مـسألـه امـروز غـرب مـسألـه هـمانـندسـازی اسـت، یـعنی 

ده مرحله باالتر از دوران آلاحمد آمده است.
اگـــر مـــا قـــیامـــت را مـــنوط بـــه بحـــران مـــاشـــینیسم کـــنیم بـــا حـــل ایـــن بحـــران (هـــم 
چـــنان کـــه حـــل شـــد) و بـــاالتـــر از آن نـــیز بـــه درایـــت انـــسان مـــعاصـــر حـــل خـــواهـــند 
شـد)، تـکلیف ایـن پـیشگویـی چـه خـواهـد شـد قـرآن کـریـم در ۴۴ آیـه در سـوره قـمر 

رو بــــــه کــــــسانــــــی دارد کــــــه پــــــیامــــــبران الــــــهی را انــــــکار کــــــرده انــــــد آنــــــان را دروغــــــگو 
پنداشته اند و در روز حسابرسی باید عذابی الیم ببینند.

بــحث مــاشــین و مــاشــینیسم و بــمب اتــم یــک بــحث دیــگری اســت و از آن نــمی 

شود قیامت به معنای دینی اش استنتاج کرد.
آل احـــمد از ابـــتدا بـــا چـــند گـــزیـــنه غـــلط شـــروع مـــی کـــند و بـــا ایـــن گـــزیـــنه هـــای 
غـــــلط بـــــه راهحـــــل هـــــایـــــی مـــــی رســـــد از آن جـــــایـــــی کـــــه گـــــزیـــــنه هـــــایـــــش غـــــلط اســـــت 
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رهنمودهایش نیز پادرهوا می ماند نگاه کنیم: 

۱-غربزدگی
آلاحـــــمد در ابـــــتدای بـــــحث غـــــربـــــزدگـــــی از اســـــتادش فـــــردیـــــد یـــــاد مـــــی کـــــند کـــــه 

اختراع غربزدگی کار اوست.
 فردید کیست؟ یک معلم فلسفه در دانشگاه و مبلغ افکار هایدگر.

 هـایـدگـر کیسـت ؟فـیلسوف بـزرگ فـاشـیسم. کـسی کـه در دوران اقـتدار هـیتلر 
جالل و منزلتی یافت.

مـغلطه از هـمین جـا آغـاز مـی شـود یـک نـام و یـک کـشف، پـس کـسی نـبایـد در 

درستی این کشف شکی بکند. چرا که کاشف استاد فردید است.
فــــرض بــــگیریــــم بــــه جــــای فــــردیــــد مــــارکــــس کــــاشــــف ایــــن مــــقولــــه بــــود. آیــــا اعــــتبار 

کـاشـف مـیتوانـد دلـیل درسـتی کـشف بـاشـد، نـه. و صـد الـبته نـه. درسـتی هـر مـقولـه 

را باید در استواری دالیل و براهین آن مقوله ُجست.
بـه هـرروی بـحث غـربـزدگـی از هـمان نـطقه شـروع بـه بـیراهـه مـیرود. آلاحـمد بـه 

جــــای آنکــــه از اقــــتصاد شــــروع بــــکند وبــــه ســــاخــــت وابســــته بــــورژوازی کــــمپرادور 
بـرسـد. و از آنـجا بـهتـبعات روبـنایـی یـک بـورژوازی دالل و اثـرات آن در اقـتصاد، 
فـرهـنگ و جـامـعه. و نـتیجه بـگیرد کـه غـربـزدگـی حـاصـل کـار بـورژازی کـمپرادور و 

مــــدرنــــیته قــــالبــــی اوســــت. از تــــبعات اقــــتصادی شــــروع مــــی کــــند  بــــه نــــقد اخــــالقــــی 
جامعه میرسد. 

۲-توسعه طلبی اروپا
آل احـــــمد تـــــوســـــعهطـــــلبی ســـــرمـــــایـــــه داری اروپـــــا را جـــــنگ مـــــسیحیت بـــــا اســـــالم 
مــیبــیند و راهحــل را در ایســتادگــی تــمامــی جــهان اســالم در بــرابــر تــمامــی جــهان 

مـــسیحیت مـــی بـــیند. حـــتی اگـــر ایـــن جـــهان اســـالم، امـــپراتـــوری فـــئودالـــی و عـــقب 
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مانده عثمانی باشد. 
۳-ماشینیسم

آلاحـــمد ســـرمـــایـــه داری و بـــاالتـــریـــن مـــرحـــله آن امـــپریـــالـــیسم را بـــا مـــاشـــین و 
مــاشــینیسم کــه رشــد تــکنولــوژی اســت یــکی مــیگــیرد. مــاشــینیسم را مــحکوم مــی 

کــند در حــالــیکــه تــکنولــوژی، تــکنولــوژی اســت. بــودن آن یــعنی رهــایــی انــسان از 
قــید طــبیعت، آنــچه کــه مــهم اســت و بــایــد نــقد شــود فــلسفه ای اســت کــه در پشــت 

سر این ماشین حرکت می کند. 
۴-تحلیل حاکمیت

تـــــکلیف جـــــالل بـــــا حـــــکومـــــت روشـــــن نیســـــت مـــــقالـــــه ای مـــــی نـــــویســـــد خـــــطاب بـــــه 

«شـــورای هـــدف فـــرهـــنگ ایـــران» کـــه بـــه بـــازی گـــرفـــته نـــمی شـــود. (الـــبته ایـــن مـــهم 
نیســت از اهــمیت کــار او چــیزی کــم نــمی کــند) امــا روشــن نــمی کــند کــه خــالصــه 

تحـلیل او از حـاکـمیت چیسـت. آیـا رژیـم در کـلیت اش در حـل بحـران هـایـش تـوانـا 
است یا نه. 

۵-نومیدی از کار جهان
در آخــر نــاگــهان آلاحــمد طــاقــت اش را از دســت مــی دهــد. تــوصــیه هــایــش را 
فــرامــوش مــی کــند و پــیش گــویــی مــیکــند کــه روز قــیامــت نــزدیــک اســت و بــه زودی 

ماه شقه خواهد شد. 
۶-نقد مدرنیسم

نـقد جـالل بـر مـدرنـیسم پهـلوی اول و دوم نـقدی اسـت از زاویـه سـنت. ایـن نـقد 
هـــنگامـــیکـــه فـــقط در مـــوضـــع نـــقد اســـت، مـــحق اســـت. هـــمین امـــر بـــاعـــث گـــمراهـــی 

عده بسیاری شد.
مـــدرنـــیسم دوران دو پهـــلوی کـــه بیشـــتر بـــه شـــبه مـــدرنـــیسم یـــا مـــدرنـــیسم قـــالبـــی 
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شـباهـت داشـت، تـا مـدره کـردن تـمام و کـمال جـامـعه قـابـل انـتقاد اسـت. امـا جـالل 

بـــه مـــحض آنـــکه لـــب مـــیگـــشایـــد و از زاویـــه ســـنت بـــه قـــضیه نـــگاه مـــی کـــند، دیـــگر 
محق نیست.

نـقد مـاشـین و تـراکـتور بـازگشـت بـه دوران بـدویـت آدمـی نیسـت. حـفظ سـنت بـه 

مـــــــــعنای زنـــــــــدگـــــــــی در فـــــــــقر و فـــــــــاقـــــــــه و بـــــــــیخبری نیســـــــــت. نـــــــــقد کـــــــــشف حـــــــــجاب و 
متحـــدالـــشکل کـــردن لـــباس هـــا، بـــازگشـــت بـــه دوران عـــبا و کـــاله نـــمدی و زنـــدانـــی 

کـردن زنـان در خـانـه نیسـت. نـقد مـدارس و دانـشگاه هـا بـازگشـت بـه مـکتب خـانـه 
ها و مدارس نظامیه نیست.

نــــقد مــــدرنــــیسم قــــالبــــی، مــــدرنــــیسم واقــــعی اســــت. حــــفظ ســــنت یــــعنی نــــو کــــردن 
مـــداوم ســـنت، دور ریـــخت بـــخش هـــای غـــیرضـــروری و حـــفظ هســـته هـــای ضـــروی 

سنت.
مـــا نـــمی تـــوانـــیم بـــه ســـده هـــا و هـــزاره هـــای پـــیش بـــاز گـــردیـــم. بـــه کـــدام ســـده و 
هــزاره مــهم نیســت. شــدنــی نیســت بــایــد وضــعیت واقــعی مــذهــب، ســنت، و فــرهــنگ 
را در زنـدگـی اکـنونـی خـود پـیدا کـنیم. وضـعیتی کـه در خـدمـت بهـروزی مـا و رفـاه 

و مترقی جامعه باشد.
اما نگاه آل احمد به مذهب، سنت و فرهنگ این گونه نیست.

جــالل زمــانــه اش را نــمی فــهمد. و چــون از درک ایــن واریــته هــزار رنــگ عــاجــز 

است مثل مادربزرگ ها فکر میکند. و عالئم ظهور را می بیند.

مـــگر جـــز ایـــن بـــود کـــه مـــادر بـــزرگ هـــای مـــن و شـــما راه رفـــنت آهـــن روی آهـــن 
(راه آهـــن، کـــوتـــاه شـــدن راه هـــا، و تشـــبیه زنـــان بـــه مـــردان و پـــوشـــیدن لـــباس هـــای 
مـردانـه و کـوتـاه کـردن مـوی سـر) را نـشانـه آخـرالـزمـان مـی دیـدنـد و فـکر مـی کـردنـد 

خردجال همین تلویزیون است.
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کتاب غربزدگی و یک سند از ساواک

۱۳۴۱/۹/۲۴
... مــوضــوع دیــگری کــه ایــن روزهــا مــورد بــحث افــراد حــزب نــیروی ســوم اســت 
تـــماس افـــراد نـــهضت آزادی بـــا جـــالل آل احـــمد نـــویـــسنده ســـوســـیالیســـت و عـــضو 

هـیئت اجـرائـیه نـیروی سـوم اسـت. آل احـمد کـتابـی منتشـر کـرده بـه نـام غـربـزدگـی 
و ایـن کـتاب مـورد تـوجـه اعـضای نـهضت آزادی و مـهندس بـازرگـان قـرار گـرفـته و 
بــــا آل احــــمد تــــماس مــــی گــــیرنــــد و ســــعی دارنــــد او را بــــه ســــوی خــــود جــــلب کــــنند. 
نـیروی سـومـی هـا از آلاحـمد دلـخوشـی نـدارنـد و بـه عـقیده خـلیل مـلکی در مـوقـع 

انتشار کتاب غربزدگی جوانب اوضاع بین امللی در نظر گرفته نشده.

دو نکته مهم 

۱-نکته اول مخالفت و انتقاد ملکی و نیروی سومی ها از کتاب 

۲-تـیزبـینی مـهندس بـازرگـان و فـهم ایـن نـکته کـه آل احـمد بـا نـوشـنت ایـن کـتاب از 
نیروی سوم فاصله گرفته است و به کمپ ملی ـ مذهبی ها وارد شده است.

ملی مذهبی ها که بودند

ایـــن جـــریـــان را مـــا بـــا مـــهندس بـــازرگـــان مـــی شـــناســـیم. ابـــتدا کـــمی بـــازرگـــان را 
توضیح می دهیم و بعد می رسیم به جریانی به نام ملی ـ مذهبی ها.
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مهــدی بــازرگــان در ســال۱۲۸۶ در تــبریــز بــه دنــیا آمــد پــدرش تــاجــری مــذهــبی 
بــود. کــه از تــبریــز بــه تهــران آمــده بــود بــازرگــان در ســال ۱۳۰۷ بــه فــرانــسه اعــزام 

شد و در رشته ترمودینامیک فارغ التحصیل شد.
در تــــــحوالت ســــــال هــــــای ۲۰ بــــــه بــــــعد بــــــازرگــــــان در کــــــانــــــون اســــــالم و انجــــــمن، 
اســـــالمـــــی دانـــــشجویـــــان  و اتـــــحادیـــــه مـــــهندســـــین فـــــعال بـــــود. در ســـــال ۱۳۳۰ بـــــه 

مـــعاونـــت کـــریـــم ســـنجابـــی وزیـــر فـــرهـــنگ رســـید و در خـــرداد ســـال۱۳۳۰ از جـــانـــب 

دکـتر مـصدق مـأمـور خـلع یـد از شـرکـت نـفت انـگلیس شـد. پـس از نـه مـاه اسـتعفا 
داد و بـــه تهـــران آمـــد و در ســـال ۱۳۳۱ از طـــریـــق حـــزب ایـــران و بـــه دســـتور دکـــتر 
مـــصدق مـــدیـــرکـــل طـــرح لـــولـــه کـــشی آب پـــایـــتخت شـــد. پـــس از کـــودتـــای ۲۸ مـــرداد 

نـهضت مـقاومـت مـلی را پـی ریـخت کـه در سـال ۱۳۳۴ بـازداشـت و پـنج مـاه تحـمل 

حــــــبس کــــــرد. و در ســــــال۱۳۳۶دســــــتگیر و هشــــــت ســــــال در زنــــــدان بــــــود. در ســــــال 

۱۳۴۰ نـــــهضت آزادی را درســـــت کـــــرد کـــــه دســـــتگیر و بـــــه ده ســـــال زنـــــدان مـــــحکوم 
شــد. امــا پــس از ســه ســال آزاد شــد تــا تــحوالت ســال ۱۳۵۷ کــه بــا ســقوط نــظام 

سلطنت به نخس توزیری رسید.

ملی ـ مذهبی کیست

خــاســتگاه طــبقاتــی ایــن جــریــان، اقــشار مــتوســط و مــیانــی جــامــعه اســت. کــسانــی 

کـه در فـاصـله سـال هـای بـرآمـدن رضـاخـان فـرصـت و مـوقـعیت داشـتند تـا فـرزنـدان 

خـــود را بـــه دیـــار فـــرنـــگ بـــفرســـتند و در رشـــته هـــای مـــختلف تـــحصیل کـــنند. ایـــنان 
همگی به خارجه رفتند و با مدرک های مهندسی برگشتند.

بــــا ســــقوط دیــــکتاتــــوری و بــــاز شــــدن فــــضای ســــیاســــی، ایــــن افــــراد کــــه عــــمدتــــاً 
روشـنفکرانـی بـودنـد یـک پـا در سـنت و یـک پـا در مـدرنـیسم، تـشکل هـایـی اسـالمـی 
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را بــرپــا کــردنــد. پــایــگاه ایــن افــراد بیشــتر در دانــشگاه و یــا در حــول حــوش مــراکــز 
عـــــلمی کـــــشور بـــــود، مـــــثل اتـــــحادیـــــه هـــــای فـــــارغ الـــــتحصیالن دانـــــشگاه یـــــا دانـــــش 

سراها.
ایــنان نــه مــلی بــودنــد و نــه مــذهــبی، بــه خــاطــر آن کــه از یــک ســو بــه فــرنــگ رفــته 
بـودنـد درس جـدیـد خـوانـده بـودنـد. و هـر کـدام بـا مـدرکـی بـاال مـصدر امـور کـارهـای 

کـشوری بـودنـد پـس تـمایـالتـی مـدرن و مـلی پـیدا کـرده بـودنـد. امـا مـلی بـه مـعنای 

تام و تمام کلمه نبودند.
از ســویــی مــذهــبی بــودنــد، پــا در ســنت داشــتند فــرایــض دیــنی شــان را بــه جــا 
مـــی آوردنـــد و پـــای درســـی و مـــراســـم مـــذهـــبی روحـــانـــیت مـــی رفـــتند. پـــس مـــذهـــبی 

بودند اما نه یک مذهبی تام و تمام.
پــس در پــی آن بــرآمــدنــد تــا بــا قــرائــتی جــدیــد ازدیــن و قــرائــتی جــدیــد از مــلی 

گرایی وضعیت خود را تئوریزه کنند.
بــازرگــان در صــدد بــرآمــد کــه قــرآن و آیــات قــرآنــی را بــا فــرمــول تــرمــودیــنامــیک 

توضیح دهد. همان درسی را که در فرانسه خوانده بود.

آل احـمد و شـریـعتی و دیـگران نـیز بـه مـیدان آمـدنـد. و هـر کـدام سـعی کـردنـد 
اســـــالم را مـــــنهای روحـــــانـــــیت تـــــوضـــــیح دهـــــند. و رفـــــته رفـــــته خـــــود آخـــــونـــــد شـــــدنـــــد. 

آخوندهایی کراواتی.
چــرا کــه بــه دو عــلت مــمکن نــبود آخــونــد بــشونــد. از یــک ســو بــرای آخــونــد شــدن 
چــون مــهندس و دکــتر شــدن مــراحــلی الزم بــود. رفــنت بــه حــوزه و گــذرانــدن دروس 
سـطح و خـارج. کـه بـرای ایـنان مـمکن نـبود. از سـویـی دیـگر ایـنان مـی خـواسـتند 

کـــراوات و کـــت و شـــلوار خـــود را هـــم حـــفظ کـــنند، وگـــرنـــه مـــدرک مـــهندســـی آنـــها بـــه 
کار نمی آمد. پس شدند شترگاوپلنگ. که نه شتر بودند و نه گاو نه پلنگ.
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و در پــس تــمامــی ایــنهــا شــریــعتی از هــمه مــوفــق تــر و بهــتر تــز مــلی ـ مــذهــبی 
هــا را تــوضــیح مــی دهــد حــکومــتی مــذهــبی بــا مــذهــبی مــدرن شــده مــنهای آخــونــد. 
ایــنان بــا ایــن تــصور هــم مــدنــیت را بــا خــود مــی آوردنــد. هــم مــذهــب را حــفظ مــی 

کردند کاری که شدنی نبود و نخواهد بود.


