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 چارٌه اسالمی حكومتی : فصل دوم

 
اول اينكه محتوای چارٌه اسالمی حكومتی چيست، ديگر اينكه عرضه . در اين بخش بايد به ترتيب به سه سؤال پاسخ داد

طبعًا دو پاسخ اول بسيار آوتاه . آنندگان چارٌه مزبور چه آسانی هستند و آخر اينكه چرا اين افراد آن چاره را عرضه ميكنند
 .د بود و بيشترين حجم اين بخش به پاسخ سوم اختصاص خواهد يافت آه از دوتای ديگر مهمتر استخواه

چارٌه اسالمی حكومتی اگر بتوان آن را جدًا چاره خواند، همان است آه خمينی عرضه آرده است و قدری باالتر از آن 
طبعًا اين عمل تأمين آنندٌه .  است در جهان خاآیقتل رشدی تحت عنوان مجازات آافر آه آفارٌه آرام ساختن تقدس: سخن رفت

 .منافع مهمتری هم هست آه ربط چندانی به تقدس ندارد و به آنها نيز در جای خود اشاره شده است
عرضه آنندگان اين چاره وراث خمينی يا به عبارت ديگر طبقٌه حاآم . پاسخ سؤال دوم نيز به همين اندازه روشن است

مندان شاخص اين طبقه هستند آه بر مجازات آفرگو پا ميفشارند، تمام وسايل ممكن را در اين راه بسيج امروز ايران و قدرت
 .آرده اند و از مزايای شكست نخوردن در اين مبارزه برخوردارند

 به اول. چرا اين گروه آن چاره را عرضه ميكند؟ پاسخ اين سؤال به دو دليل حائز بيشترين اهميت است: و اما سؤال سوم
باعث شده است تا بسياری به خطا تصور آنند مرگ صادر آنندٌه فتوا به خودی خود  1989اين خاطر آه مرگ خمينی در سال 

موجب الغای آن يا ختم آوششهای جمهوری اسالمی در اجرای آن و يا هر نوع تغيير موضع اساسی حكومت در بارٌه آن خواهد 
ری اسالمی در ماجرای رشدی موضعگيری طرف اصلی مهاجم است و به همين ديگر به اين دليل آه موضعگيری جمهو. شد

جهت اهميتش با موضع هيچكدام ديگر از دشمنان رشدی قابل مقايسه نيست، اهميت آن را فقط ميتوان با موضع مدافعان اصلی 
می منوط است به روشن است آه نشان دادن واآنش درست نسبت به رفتار جمهوری اسال. رشدی و خود وی مقايسه آرد

 .ارزيابی درست آن
طبيعی است آه نميتوان اين امر را . بسياری تغيير موضع حكام امروزی ايران را در ماجرای رشدی ناممكن ميپندارند

مطلقًا و به معنای دقيق آلمه ناممكن شمرد، فقط ميتوان آن را بسيار بسيار مشكل به حساب آورد و عوامل تثبيت آن را آه همه 
 .عی ميراث خمينی است يكايك برشمرد و مشكالت خنثی ساختن آنها را بررسی آردبه نو

اولين عامل تثبيت موضع، بينش مذهبی حكام فعلی ايران است آه اساسًا تفاوت چندانی با بينش مذهبی خود خمينی ندارد، 
اگردی خمينی تظاهر ميكنند و به هر به خصوص آه بسياری از آنها اصًال در محضر خمينی تلمذ آرده اند يا محض تفاخر به ش

بينش مذهبی پست و ابتدايی خمينی آه به هيچوجه نميتواند مالك سنجش تفكر مذهبی در . حال خود را مريد وی معرفی ميكنند
فكر جدا . بين متفكران مسلمان باشد، اما مشتی است از خروار نظريه پردازی فقهی، در بين بسياری از روحانيان رواج دارد

مردن طبيعت از ماوراء طبيعت در اين دوران و پس از اين همه پيشرفت بينش عقالنی و آاميابی خرد در شناختن مسائل نش
گوناگون، نابه جا و نادرست است اما نبايد پيشرفت بينش عقالنی را مترادف از رواج افتادن اين قبيل بينشهای مذهبی ابتدايی 

به هر حال بينش مذهبی، همانطور آه در صدور فتوا عامل اصلی نبود در تثبيت . آرددانست و از وجود اين قبيل افراد تعجب 
 .آن نيز عامل اصلی به حساب نميايد

اين ايدئولوژی آه تحت . اش از بينش مذهبی سنگينتر است دومين عامل ايدئولوژی رسمی جمهوری اسالمی است آه وزنه
شخصی با مذهب ندارد و مبتنی بر همان بينش مذهبی است آه ذآرش عرضه ميشود اصوًال مرز م» اسالم ناب محمدی«نام 
مضمون اصلی اين ايدئولوژی اسالم پراآنی است، تجدد ستيزی مهمترين شاخص اين اسالم پراآنی است آه در داخل و . رفت

دليل آه مغرب خارج انجام شده و همانطور آه انتظار ميرود در خارج بيشتر صورت غرب ستيزی پيدا آرده است؛ به اين 
زمين بستر تجدد است، به دليل قدرت نمايی و مبارز طلبی در صحنٌه بين المللی خاصه در جهان اسالم و باالخص در 

از اينكه مروجان و پيروان اين ايدئولوژی در مورد قضيٌه . خاورميانه، و به بهانٌه تسويٌه خرده حسابهای آهنه و نو تاريخی
جنبٌه مذهبی اين ايدئولوژی اصوًال درگيری بر . شن و افراطی گرفته اند نمی بايست تعجب آردرشدی موضعی تا اين اندازه خ

سر آتاب رشدی يا نوشته های شبيه به آن را ممكن ساخته است و گاه ايجاب ميكند زيرا رشدی در اين آتاب آه نمونٌه بارز 
به عالوه آتاب .  شناختی به تاريخ صدر اسالم پرداخته استتجدد ادبی است به جای استفاده از مقوالت مذهبی با مقوالت زيبايی

رشدی در مغرب زمين نوشته شده و انتشار يافته و فرصت بسيار مناسبی فراهم آورده تا آنهايی آه مايلند بر تجددستيزی خويش 
د و قضيٌه رشدی را در نظر نام غرب ستيزی بنهند آن را مستمسك جنجال آنند و باز پای مقابلٌه اسالم و آفر را به ميان بكشن

مشت  « با استفاده از فرصتو» باتوطئٌه غرب مقابله آنند«افراد جاهل و متعصب نماد اسالم پراآنی سازند تا به خيال خود 
 .»محكمی هم بر دهان امپرياليزم جهانخوار بكوبند

اين . ت و از باقی مهمتر استسومين عامل تثبيت، استراتژی خمينی است آه برای جمهوری اسالمی به ارث مانده اس
استراتژی از زمان مرگ خمينی تغيير چندانی نكرده است، هدف غايی همان برقراری حكومت عدل الهی است بر روی زمين و 

وسيلٌه جديدی هم به . حكام جمهوری اسالمی هنوز در مرحلٌه ميانی آن آه به زير نگين آوردن جهان اسالم است در جا ميزنند
آه عبارت بود از سخن و ايدئولوژی، استفادٌه ابزاری از تقدس و سازماندهی افراطيان حزب الهی در سراسر جهان، وسايل قديم 

روشها نيز آماآان عبارت است از تبليغات، رقابت با نهادهای دولتی، ترتيب اغتشاشهای توده ای، بسيج توده . اضافه نشده است
ًال از معنای قضيٌه رشدی و اهميت آن آه فقط در چارچوب اين استراتژی ميتوان در فصل قبل مفص. ای و تقديس داو هر مبارزه
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بدانها پی برد سخن رفت، بنابراين ديگر موردی برای تأآيد بر اهميت جنجال آيات شيطانی در استراتژی جمهوری اسالمی 
 .نيست

هبی رايج در بين طبقٌه حاآم ايران و نيز عوامل تثبيت فتوا آه تا اينجا از نظر گذرانده شد عبارت است از نوع بينش مذ
: خنثی شدن اين عوامل آًال از سه طريق ممكن است آه به ترتيب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ايدئولوژی و استراتژی آنها

بل توجهی اما اين سه روش هرآدام به نوبٌه خويش دچار مشكالت قا. آنار گذاشتن آامل آنها، تعويض آنها و باالخره تغيير آنها
است آه بايد به جنبه های ذهنی و عينی و نيز فردی و جمعی آنها توجه داشت؛ به خصوص به اين دليل آه اعتقادات، افكار و 

صورت جمعی پيدا آرد بايد ... برنامٌه عمل هر فرد از بابت تأثيرگذاری بر آنشهای وی عاملی است ذهنی، اما وقتی اعتقادات و
اعضای گروه حاآم فعلی . گروه اعتقادی و نيز افراد خارج گروه، محدوديتی عينی به حساب آوردآن را در آنشهای اعضای 

ايران درگير نوعی نظام وابستگی متقابل هستند آه به دليل ساختار معينش بر رفتار همٌه آنها تأثير ميگذارد و اگر رفتار خاصی 
ميدهد؛ به عالوه اين گروه حاآم نسبت به ديگر گروههای اجتماعی را به آنان تحميل نكند الاقل به سوی رفتار معينی سوقشان 

ايران و نيز در صحنٌه روابط بين المللی در موقعيت خاصی قرار دارد و اين موقعيت به اعضای گروه مزبور مجال نميدهد تا 
ی نه نتيجٌه برنامه ريزی گروه اين محدوديتهای درون گروهی و برون. بتوانند در عين حفظ قدرت هر رفتاری را پيشه سازند

فردی يا جمعی است و نه زادٌه توطئٌه فرد يا افراد معين بل برآيندی است آلی آه از اختالط آنشهای فردی و جمعی در داخل و 
خارج طبقٌه حاآم ايران پديد آمده است و به احتمال قوی منطبق با خواستهای هيچكدام از اعضای گروهی آه امروز بر 

محدوديتهای اخير جامع ترين و . ان حكم ميراند نيست اما همٌه آنها را در چارچوب خويش اسير ساخته استسرنوشت ايراني
قاطع ترين محدوديتهايی است آه زعمای حكومت اسالمی با آن روبرو هستند، جامع به اين دليل آه بر تمام آنشهای مذهبيـ 

چكدام آنها قدرت آنار زدنش را نداشته اند و به احتمال قوی در آينده سياسی آنها محيط است و قاطع از آن جهت آه تا به حال هي
 .نيز نخواهند داشت

اگر بخواهيم موانع تغيير موضع حكام جمهوری اسالمی را با نظم از نظر بگذرانيم و همانطور آه بين اهداف ترتيبی 
متحدالمرآزی در نظر بياوريم آه هر بازيگر را در برقرار ساختيم موانع را نيز مرتب سازيم بايد آنها را به صورت دايره های 

در اين صورت ميتوان موانع آنی، ميانی و نهايی را از هم تفكيك آرد و حلقٌه اول را به موانع فردی . خويش احاطه آرده است
 اولی دارد دو حلقٌه آخر اهميتی بيش از. اختصاص داد، دومی را به موانع درون گروهی و سومی را به موانع برون گروهی

زيرا آنچه آه مهم است تغيير موضع جميع حكام جمهوری اسالمی است و تغيير موضع های فردی فقط در صورتی معنا پيدا 
 .ميكند آه به جمع تسری بيابد و در بين اآثريت قابل توجهی از اعضای گروه رواج پيدا آند

  
  
 

 بينش مذهبی
 

ميت را به آوتاهی طرح آرد و آنار گذاشت تا نوبت به سؤاالت اصلی و در ابتدای اين بخش بايد دو فرض بعيد و آم اه
اين دو فرض مربوط به آنار گذاشتن بينش مذهبی و تعويض بينش مذهبی از طرف حكام جمهوری . جستجوی پاسخ آنها برسد

 به تقدس نزد همه و در ميزان توجه. تحقق اين هر دو فرض هر قدر هم بعيد باشد در حد فردی آامًال ممكن است. اسالمی است
طول زندگانی همه آس ثابت و اليتغير نيست و هر چند بايد ريشٌه توجه به آن را از جمله امور عاطفی و خردناپذير به حساب 
آورد آه ثابت ماندن يا تغيير آردنشان ارتباط چندانی با استدالل ندارد، امكان از بين رفتن آن به هيچوجه منتفی نيست، مورد 

تعويض بينش مذهبی نيز همينطور، البته آسانی . مؤمنی آه به ناگاه مذهب و ايمان را آنار ميگذارند خيلی نادر نيستاشخاص 
آه دست به چنين آاری ميزنند يا بايد تحت فشار قرار بگيرند تا به زور مذهب عوض آنند و يا در بينش مذهبی تازه ای آه 

خويش بيابند، ولی به هر حال شمار آسانی آه مذهب خويش را عوض ميكنند برميگزينند پاسخ بهتری به احتياجات معنوی 
 .انقدر آم نيست آه به حساب نيايد

بنابراين ميتوان فرض آرد آه يك يا چند نفر از حكام جمهوری اسالمی از دين برگردند يا مذهب خويش را عوض آنند، 
نيست، آنچه بيجاست تسری دادن اين فرضهاست به تمامی اين اين فرضها هر قدر هم بعيد و حتی مسخره جلوه آند غير ممكن 

گروه زيرا اين هر دو آار در حكم خودآشی معنوی آنهاست و انحاللشان به عنوان گروه اجتماعی و در حال حاضر نه تنها هيچ 
ئلٌه آنار گذاشتن و تعويض حال آه مس. العاده ای حكم نميكند دليل بلكه حتی هيچ قرينه ای بر امكان واقع شدن چنين اتفاق خارق

 :از اينجا دو سؤال اساسی ميتوان مطرح آرد. بينش مذهبی آنار رفت ميماند امكان ايجاد تغيير در آن
ـ چرا حكام جمهوری اسالمی بينش مذهبی خويش را نمی پااليند و با آنار گذاشتن بخشهای ابتدايی آن تغييرش نمی دهند تا 

تٌه اصيل مذهبيش آه مطلوب هر فرد معتقدی است، در آنار آن جايی مناسب و در خور برای بتوانند در عين محفوظ داشتن هس
 بينش عقالنی باز آنند و در نتيجه بتوانند موضع خويش را در قضيٌه رشدی عوض آنند؟

 چرا با ـ آيا گروه اخير برای تغيير موضع در قضيٌه رشدی ملزم به ايجاد تغيير در بينش مذهبی خويش است و اگر نيست
 حفظ بينش فعلی موضع خويش را تغيير نميدهد؟
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بيشترين قسمت بخش حاضر به پاسخ سؤال اول اختصاص خواهد يافت زيرا اين پاسخ به نوعی تعيين آنندٌه پاسخ سؤال 
دوم نيز هست و از آن مهمتر طرح آلی موانع درون گروهی و برون گروهی آه مكانيسم آنها در مورد بينش مذهبی، 

 .لوژی و استراتژی اساسًا يكی است، در آن روشن ميشودايدئو
 

 تغيير موضع با تغيير بينش مذهبی
 

شايد برخی از خوانندگان آتاب به يافتن پاسخ مثبت برای سؤال اول خوشبين باشند به خصوص آه ميتوان اساسًا به مؤثر 
ار زدن اعتقادات مذهبی؛ چرا آه پااليش نه تنها اساس افتادن استدالل در پااليش تقدس اميدوارتر بود تا به آاميابی آن در آن

اما نميبايست در اين مورد جانب احتياط را فروگذاشت و . تقدس را به مخاطره نمی افكند بلكه شائبه های آن را نيز ميزدايد
رش دستاوردهای آن و شيفتٌه قدرقدرتی عقل و منطق شد زيرا همانطور آه باالتر اشاره شد پيشرفت بينش عقالنی به معنای گست

هر چه مدون تر شدن اين دستاوردهاست نه مترادف عقب نشينی آامل و احيانًا نابودی بينشهای ابتدايی مذهبی آه حول جامع 
حتی . بودن و قادر بودن تقدس شكل گرفته است؛ اگر چنين ميبود تا به حال تخم تمام اعتقادات سست از جهان برچيده شده بود

.  علمی به اين راحتی جای خود را به نظريه های جديد و معتبرتر نميدهد ديگر چه رسد به اعتقادات مذهبینظريه های آهنٌه
خالصه اينكه نائل شدن به درك اعتبار بينش عقالنی و بهره مند شدن از ثمرات چنين درآی مستلزم گردآمدن شرايط مناسب 

 .است و در دسترس بودن بينش عقالنی فقط يكی از شرايط
ادگی ذهنی هر آس برای پذيرفتن بينش عقالنی با ديگران تفاوتهايی دارد ولی در مورد طبقٌه حاآم جمهوری اسالمی نه آم

ميتوان به آند و آاو سوابق ذهنی همٌه آنها پرداخت و نه اصًال چنين تاريخ نگاری روانشناسانه ای با نوشتٌه حاضر مناسبتی 
تعصب به طور . در برابر تغيير عقايدشان يا به عبارت ديگر رواج تعصب در بين آنهاآنچه آه مهم است مقاومت آنهاست . دارد

در اينجا بايد اول به . به آار گرفته ميشود.... عام مقوله ای است انتزاعی آه در فلسفه و جامعه شناسی و تاريخ و روانشناسی و
 و محفوظ نگهداشتن آنها از هر گونه تغيير و به خصوص تعصب در حكم پابندی به عقايد معين است. جنبٌه روانی آن اشاره آرد

از ديد روانی بايد دليل تعصب را در بهای عاطفی تغيير . انتقاد عقالنی، ميزان اين مقاومت شاخص ميزان تعصب هر فرد است
 .عقيده جست، بهايی آه به نظر فرد متعصب زياده از حد سنگين ميايد

ای مشخص تاريخی، نظير مثال مورد بحث آه مربوط است به گرايشهای ذهنی حكام بايد به ياد داشت آه در مورد مثاله
به طور عام نيست بلكه صحبت » عقل«و » ايمان«جمهوری اسالمی، بر خالف بحثهای آلی و انتزاعی صحبت از رودررويی 

در . محتوای آنها نيز معين استاز ايمانی است آه شكل و محتوای معين تاريخی دارد و برخورد آن با استداللهايی آه شكل و 
» دين طبيعی«اين شرايط بحث از ايمان به طور انتزاعی و تقدسی آه از شوائبش پاك شده باشد نزد همٌه مؤمنان مسموع نيست؛ 

آنها بری باشد اختراع فالسفٌه قرن » خرافی«آه قرار است مبانی جميع مذاهب را در خود جمع آند و از زوايد و حواشی 
از ديد مؤمنان متعصب ايجاد تغيير در بينش مذهبيشان ،چه اين تغييرات اساس منطقی داشته باشد و . ت نه پيامبرانهجدهم اس

نفس پذيرفتن بحث در بارٌه ايمان به طور عام و به خصوص . چه نه، مترادف بی ايمانی يا الاقل رفتن به سوی بی ايمانی است
بی تعصبی در بارٌه مذهب است و تصور اينكه چنين سخنانی در همه جا و نزد هر قبول لزوم پااليش تقدس مهمترين نشانه های 

روشن است آه حكام . مؤمن مؤثر خواهد افتاد در حكم سهل انگاری است و بی اعتنايی به رواج تعصب در بين افراد انسان
ساب ميايند اما نميتوان ثبات نسبی بينش جمهوری اسالمی به دليل رفتار و انتخابهايشان به تناسب باقی مردم ايران متعصب به ح

زيرا بايد پذيرفت آه ميزان تعصب در بين اعضای هيچ . مذهبی آنها را فقط حمل بر خصايص روانی آنها از جمله تعصب آرد
 مثًال تغيير عقيدٌه فردی. گروه اعتقادی يكسان نيست و حكام رنگ و وارنگ جمهوری اسالمی نيز از اين امر مستثنی نيستند

يكی از اين حكام در باب مذهب غير ممكن نيست، حتی ميتوان تصور آرد آه برخی از وراث خمينی دقيقًا پيرو بينش مذهبی 
البته برای جدی گرفتن چنين فرضی بايد صبر آرد تا اين موجودات . خود وی نباشند و از تقدس تصوير پالوده تری داشته باشند

وز بدهند آه تا به حال نداده اند، ولی به فرض هم آه چنين اتفاق غير مترقبه ای بيافتد نادرالوجود نشانٌه حياتی از خويش بر
افكار متفاوت يكی دو نفر از وراث خمينی به هيچوجه برای تغيير موضع جمهوری اسالمی در ماجرای رشدی آافی نخواهد 

 مذهبی رايج بين حكام رژيم است، مستلزم بود، زيرا سست شدن اولين عامل پافشاری در اعتبار فتوای قتل رشدی،آه بينش
شيوع و عيان شدن و رسميت يافتن بينش مذهبی پالوده ای است در بين سردمداران حكومت اسالمی؛ از اينجاست آه پای وجه 

 .جمعی و عينی مشكل و نيز وجه اجتماعی تعصب پيش ميايد
ميكند آه با حاصل جمع مشكالت فردی قابل مقايسه جمعی شدن هر عقيده مشكالت خاص و جديدی در راه تغيير آن ايجاد 

عمًال تغيير عقيدٌه هر فرد پس از آشنايی با عقيدٌه جديد تحت تأثير عوامل مختلفی انجام ميگيرد يا نميگيرد، اما رواج . نيست
ی درون گروهی و عقيدٌه جديد در بين اعضای هر گروه اعتقادی عالوه برگذشتن از موانع فردی مستلزم گذشتن از موانع جمع

زيرا بايد توجه داشت آه پذيرفتن عقيدٌه جديد از طرف اعضای يك گروه معين نه مثل آفتابسوختگی انجام .برون گروهی است
ميشود تا هر آس پس از مدتی قرار گرفتن در معرض عقيده قدری ديرتر يا زودتر از بقيه قبولش آند، و نه مثل رواج 

از .  از يكی بگيرد و تحويل يك يا چند نفر ديگر بدهد تا پس از مدتی همه آن را قبول آنندسرماخوردگی آه هر آس عقيده را
پيدايش هر عقيدٌه جديد تا قبول عام راه دازی است و معموًال عقيدٌه جديد از طرف فرد و احيانًا گروه محدودی آه اعضايش 

م های روابط اجتماعی از طرف بقيه پذيرفته ميشود يا طرد پذيراتر از ديگران هستند قبول ميگردد و بعد از گذشتن از چم و خ
به عالوه بايد توجه داشت آه رواج عقيدٌه جديد در جمع قبل از هر چيز مستلزم ابراز آن است و موانع ابراز عقيده در . ميگردد
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ن را بسيار بسيار آند خواهد حقيقت همه موانع ريشه دواندن آن در بين جمع است، موانعی آه اگر اين آار را غير ممكن نكند آ
 .ساخت

بايد دو مانع جمعی درون گروهی و برون گروهی تصفيٌه بينش مذهبی حكام جمهوری اسالمی را آه مستقيمًا به تعيين 
 .درست دينی مربوط ميشود جداگانه از نظر گذراند

 
 موانع درون گروهی

  
 تمايالت خود روحانيان منحصر به روحانيان نيست و به طبقٌه حاآم امروز ايران بر خالف طرح اوليٌه خمينی و احتماًال

دليل سير وقايع قبل و بعد از قدرتگيری خمينی و نيز به دليل ضعف ها و آمبودهای مادی و معنوی گروه روحانيان شيعه از يك 
اد بسياری را آه نه طرف و شكل و سازماندهی جامعه ای آه قرار بوده است تا تحت حكم آنها اسالمی شود از طرف ديگر، افر

اما آنجا آه صحبت از بينش مذهبی در . سابقٌه تحصيالت مذهبی دارند و نه ملبس به لباس آخوندی هستند در خود جای داده است
 .ميان است در درجٌه اول بايد به نظر روحانيان توجه آرد

بستگی هماول : ها بايد به دو نكته توجه داشتدر ابتدای بحث در بارٌه تغيير و تحول بينشهای مذهبی و به تبع نوآوری در آن
 .و بدعت، دوم تحول محتوای درست دينی در طول زمان] orthodoxie [درست دينی

. درست دينی و بدعت دو روی يك سكه است زيرا تعيين محتوای يكی از آنها بدون تعيين محتوای ديگری ممكن نيست
ها شكل ميگيرد، به عبارت ديگر تعيين و تحديد بدعت ثمر   رد بدعتآنچه اصل است تعيين درست دينی است آه هربار با

 .مستقيم فرآيند تعيين و تحديد درست دينی است
هيچ بينش مذهبی از تغيير مصون نيست و محتوای درست دينی در طول زمان دگرگون ميشود اما الزامًا هيچكدام اين 

طبعًا اؤليای مذاهب، چه آنهايی آه در .  با شكل اوليٌه مذهب نيستتعاريف گوناگونی آه از درست دينی ارائه ميگردد مطابق
تعيين درست دينی دست باال را دارند و چه آنهايی آه پندار و گفتار و آردارشان مهر بدعت خورده است هيچكدام تمايلی به 

 از ديگاه آنان بايد در صدر پذيرش اين سخن ندارند، زيرا اين هر دو گروه مدعی حفظ يا احيای اصالت مذهبند، اصالتی آه
صدر مذهب دورٌه حيات بنيانگذار و پايه ريزی بينش مذهبی است، پيام بنيانگذار معيار اصلی تشخيص اصالت . مذهب يافت

است و اليتغير بودن احكام مذهبی هم نشانه و هم الزمٌه اعتبار قدسی آنها، بنابراين طبيعی است آه عرضه آنندگان برداشتهای 
 .مه برداشت خود را آامًال مطابق صورت اوليٌه مذهب بشمارند و در قبوالندن سخن خويش به ديگران پافشاری آنندمختلف ه

با در نظر گرفتن اين دو نكته بايد توجه را معطوف به مكانيسمهايی آرد آه در هر زمان محتوای درست دينی را معين 
 .ت عنوان بدعت طرد ميكندميكند، برخی نوآوريها را ميپذيرد و برخی ديگر را تح

جامعه شناس نامدار آلمانی را در مورد طبقه بندی انواع سازماندهی ] Ernst Troeltsch [اگر تقسيمبندی ارنست ترولتش
های مذهبی مالك قرار دهيم و عرفان را آه اساسًا صورت فردی دارد آنار بگذاريم، ميتوان سازماندهی های مذهبی را با قرار 

 .ين دو قطب بررسی آرددادنشان در ب
قطب اول پراآندگی آامل سازمان است بدين صورت آه هر آس در خود استعداد و انگيزٌه اين آار را يافت پيام بنيانگذار 
بينش مذهبی را به سويی ميبرد و مكتبی برای تفسير و ترويج آن برپا ميكند و پيروانی در اطراف خويش گرد مياورد آه مايلند 

 در اين وضعيت آه بايد به تبع. فسير و به ارشاد وی و جانشينانش راه رستگاری و شيوٌه درست زندگانی را بيابندبا قبول اين ت
و اعتبار و  ای خواندش تعيين درست دينی عمًال غير ممكن است زيرا در نبود مرآزی آه متبوع همگان ترولتش وضعيت فرقه

ام از فرقه ها را بر ديگری رجحان داد، ولی اين را هم بايد اضافه آرد آه نفوذ حكمش بر همه عيان باشد، نميتوان حكم هيچكد
در اين وضعيت تعيين درست دينی و دعوای با بددينان الزامًا مهمترين آار محسوب نيست زيرا هماهنگی و يگانگی فرق 

 اين شيوٌه سازماندهی نوآوری هم روشن است آه در. مختلف از ورای بستگی آنها به پيام بنيانگذار بينش مذهبی هويدا ميگردد
شيوٌه سازماندهی بودائيان را . آامًال مجاز است و هم از قوٌه به فعل آوردن آن و عرضه اش به ديگران به سرعت انجام پذير

 .ميتوان مثال بارز اين روش دانست،سلسله های عرفانی هم مثال آشنايی از اين مقوله است
هی است در سلسله مراتبی هرمی آه رأس آن در تعيين بايد و نبايد مذهبی و روشن قطب دوم بستگی و استحكام سازماند

در اين حالت مسئلٌه درست دينی هم معنا دارد و هم بسيار مهم است و تعيين آن نيز با رأس . آردن تكليف پيروان حكم قاطع دارد
شكيالت مادر چه به قصد ايجاد تشكيالت مشابه در اين وضعيت نوآوری به دوشكل ممكن است، يكی با جدا شدن از ت. هرم است

. و چه به قصد ايجاد فرقه و ديگر با قبول افتادن نوآوری در محضر رهبران سازمان آه وظيفٌه هدايت مؤمنان را بر عهده دارند
د نوآوری با دينی و قبول يا ر از آنجا آه حكم اين رهبری اصوًال قاطع و روشن و الزم االجراست در هر دوران تكليف درست

تنها مثال تاريخی اين وضعيت آليسای آاتوليك است آه عمری چندين قرنه دارد و . ابهام آم و گاه با سرعت نسبی روشن ميشود
 .سازمانی برگرفته از الگوی آشورداری امپراطوری روم

  
 وضع روحانيت قبل از انقالب

 ما ارث رسيده است در حقيقت زاييده از دو ضربٌه تاريخی سازماندهی سست و پراآندٌه علمای شيعه آه از دورٌه قاجار به
اولی غيبت امام است آه شيعان را وادار آرده تا در نبود اين مرجع اعالی راهنمايی و تعيين . است آه بر پيكر تشيع فرود آمده

دن به دامان گروهی بوده طبعًا عقالنی ترين چاره دست ز. درست دينی برای حل مشكالت خويش در اين زمينه چاره ای بيابند
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اين واقعه گروه متشكل علما را . ضايعٌه دوم ساقط شدن صفويه است. است آه متخصصان امور مذهبيند، به عبارت ديگر علما
آه همگام و با اتكا به دستگاه دولت صفويه سازمان قابل توجهی يافته بود، به ناگاه از پشتيبانی اين دستگاه محروم آرد و آنها را 

تحقيق سعيد امير ارجمند مراحل اين تحول را به خوبی نشان . ار ساخت تا مستقًال گليم خود را در جامعه از آب بيرون بكشندواد
 ]The Shadow of God and the Hidden Imam, Princeton U.P., 1987 [.ميدهد

ليسا قرار دارد، زيرا از اولی سازمان علمای شيعه مثل بسياری سازمانهای مذهبی ديگر جايی بين دو قطب فرقه و آ
اول بايد . برای بررسی درست اين سازمان بايد در سه بخش به آن پرداخت. متشكلتر است اما به هيچوجه تشكل دومی را ندارد

به بعد بايد به عوامل زايندٌه نابرابری توجه آرد آه در عمل . آل آن را چنانكه تبليغ شده و گاه ميشود در نظر آورد تصوير ايده
 1357اين سازمان صورتی به آلی متفاوت با صورت خياليش ميدهد، زيرا شكل و وضع سازمان روحانيان شيعه تا انقالب سال 

در مرحلٌه بعد بايد تحوالتی را پيگيری آرد آه از انقالب به بعد در اين سازمان پديد آمده . بسيار متأثر از اين عوامل بوده است
بعًا بايد ترتيب تعيين درست دينی را در اين شكل جديد و پذيرايی آن را در برابر نوآوری و پااليش و به آن شكل جديدی داده، ط

 .مذهبی سنجيد
در اسالم شيعی، چنانكه به ما ارث رسيده قاعده براين است آه مجتهد ميتواند مسايل قضايی و شرعی را در درجٌه اول از 

مجتهدان در برخورداری از حق مزبور برابرند و . ه شده است استخراج آندقرآن و حديث آه اجماع و عقل هم به آنها اضاف
افسانٌه سازماندهی برابرانٌه مجتهدان به تناسب . همين برابری فرضی اسباب افسانه پردازی در بارٌه نوع سازماندهی آنان شده
مين افسانه باعث گشته تا شيعان دائم از بابت ه. دوران و احيانًا انطباق با ديگر افسانه های باب روز مروجان بسيار يافته است

 .نهاد اجتهاد به ديگران فخر فروشی آنند و نهاد مزبور را ضامن پيشروی دائم مذهبشان با اقتضای زمانه به حساب بياورند
 .كندبرای آنار زدن اين الفرنيها و خيالبافيها بايد به اين توجه داشت آه برابری صرف مستقيمًا دو اشكال ايجاد مي

يكن ميشود چون اگر مجتهدی در استخراج مسائل شرعی دست آامًال  لم اولی مسئله درست دينی است آه در اين حالت آن
باز داشته باشد امكان اينكه همٌه مجتهدان در همه جا تفسيرهای مشابه يكديگر عرضه نمايند عمًال منتفی است و پيدايش مكاتب 

به طور گسترده اصوًال مستلزم چشم پوشيدن از پافشاری بر سر درست دينی است ولی قبول نوآوری . آالمی ناگزير مختلف
همانطور آه خوانندگان اين نوشته آگاهند درست دينی و محفوظ نگاه داشتن مذهب از بدعتگزاری اهم دلمشغوليهای اوليای 

اری با اين تصوير برابری صرف بين فرق گذاشتن بين نوآوريهای مجاز و بدعتگز. اسالم اعم از شيعه و سنی بوده و هست
 .مجتهدان ابدًا سازگار نيست زيرا در اين وضعيت مشكل عظيم قبول يا رد نوآوری الينحل ميماند

در اينجا نيز نميتوان انتظار داشت آه همٌه مجتهدان در . اشكال دوم برخاسته از وجه حقوقی يا فقهی اختيارات مجتهد است
به احكام مشابه صادر نمايند،اين مسئله نيز به نوبٌه خود موجب پيدايش مكاتب فقهی مختلف است آه همه جا در موارد آامًال مشا

پذيرفتن اعتبار همٌه اين مكاتب حقوقی مشكلتر . يا بايد اعتبار همٌه آنها را پذيرفت و يا بايد يكی از آنها را بر باقی مرجح شمرد
 اعتقادی را در اساس ميتوان از جملٌه امور خصوصی شمرد، اموری آه از پذيرفتن اعتبار مكاتب آالمی است زيرا مسائل

الزامًا در صحنٌه جامعه با هم اصطكاك پيدا نميكند، اما مسائل حقوقی بنا بر تعريف اجتماعی است و برخورد بين احكام متكی به 
 و فرجام خواهی مشكل حكميت بين برابری صرف قاضيان و نبود مراجع تجديد نظر. مكاتب حقوقی متضاد اجتناب ناپذير است

احكام گوناگون را، آه انواع ناسخ و منسوخ آنها تا پيدايش نظام جديد قضايی ايران يكی از ثابت ترين مشكالت حقوقی مردم 
. بود، الينحل ميگذارد يا به عبارت دقيقتر برتری هر حكم را بر احكام ديگر موآول به قدرت اجرايی صادر آنندٌه حكم ميكند

 .اجت به توضيح نيست آه ضمانت اجرای حكم نه با اعتبار صوری آن ارتباط مستقيم دارد و نه با حقانيت اصولی آنح
اين دو مشكل اساسی، تعيين درست دينی و رد بدعت و نيز برتر شمردن يك حكم حقوقی بر ديگری، اصًال طوری نيست 

ورد، زيرا حل نشدن آنها مترادف تعطيل مذهبی است آه بخواهد آه هيچ سازمان مذهبی بتواند تاب الينحل ماندنشان را بيا
 .اصرار بر ترويج درست دينی و اختيار دخالت در امور حقوقی را با مساوات آامل آشتی بدهد

از آنجا آه مذهب شيعه در طول زمان دوام آرده است و عليرغم، و يا شايد به آمك پيدايش مكاتب مختلف با تحوالت 
توان به صراحت نتيجه گرفت آه از دام سازماندهی مبتنی بر مساوات آامل جسته است  انطباق حاصل آرده میزمانه به نوعی 

 .و دچار فلج زاييده از چنين سازماندهی نشده است
اين شيوٌه سازماندهی، به احتمال قوی، هيچگاه در تاريخ تشيع تحقق نيافته است تا به تدريج تحول بيابد و شكلی پيدا آند 

ای دانست آه دائم  گرا را ميتوان بيشتر خطر بالقوه تصوير سازماندهی مساوات. ها و الزامات و امكانات تشيع بق با ادعامطا
سست متخصصان گفتار مذهبی شيعه را تهديد آرده است و در شرايط مناسب تاريخی ترتيب تقسيم قدرت و اعتبار » سازمان«

اين تصوير خيالی، گذشته از چند و چون تأثيری آه در طول تاريخ .  هم ريخته استمذهبی را در بين آنان متزلزل ساخته يا بر
توان آنرا نوعی فرض منطقی به حساب آورد آه  ای دارد آه به پژوهشگران ميرسد، زيرا می بر سرنوشت تشيع نهاده، فايده

 ايجاد نابرابری ميكند برشمرد و سنجيد؛ ميشود با تكميل ساختنش، عواملی را آه به طور اجتناب ناپذير در بين علمای شيعه
 .عواملی آه رد آنها را ميتوان به راحتی در تاريخ يكی دو قرن اخير ايران جست

معموًال وقتی صحبت از داليل برتری آسی بر همگنانش ميشود فقط صحبت از قابليتها و خصايص شخص وی نظير 
مين خصايص به طور مطلق دليل برتری شمرده ميشود، گويی هرآدام به ميان ميايد و ه.... هوش، زيبايی، دانش، آاردانی و

برتری يافتن الاقل دو طرف ميخواهد و به همين دليل برابری و نابرابری مقوالتی . آنها را ميشود به طور مجرد اندازه گرفت
وناگون داشته باشند و رشته تر از آن، برتری يافتن در بين گروهی آه اعضايش بايد تواناييهای گ مهم. گروهی است نه فردی

های مختلف روابط اجتماعی آنها را به ديگر افراد جامعه پيوند ميدهد حاصل گذشتن توانايی های فردی از چنبرٌه آنشها و 
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به همين دليل بايد عوامل مؤثر در ايجاد . روابط اجتماعی است نه انعكاس مستقيم توانايی هايی آه گاه ميتوان جداگانه سنجيدشان
روشن است آه . برابری بين علمای شيعه را از ورای نوع رابطٌه آنها با يكديگر و نيز با گروههای مختلف اجتماعی سنجيدنا

 .مقصود نابرابری از بابت اعتبار و نفوذ مذهبی است
ت دقيقتر مخاطبان اجتماعی هر مجتهد را ميتوان به چهار بخش تقسيم آرد، يكی روحانيان، ديگر جمع شاگردان يا به عبار

نامزدهای ارتقای به مرتبٌه اجتهاد آه بسياری از آنها بدون رسيدن به اين مرتبه در سلك روحانيان در ميايند، بعد تودٌه مردم آه 
چند و چون رابطٌه مجتهد با هرآدام از اين گروهها بر موقع . مقلدان بالقوه اند و آخر از همه نمايندگان و صاحبان قدرت سياسی

 .ی در بين روحانيان و نيز در آل جامعه تأثير ميگذاردو مرتبٌه و
 

روحانيان داوران اصلی قابليتهای آالمی و فقهی همگنان خويشند زيرا بنا بر قاعده بيش از هر گروه ديگر در اين زمينه 
ستند و رسميت صاحب صالحيتند، اما در آمدن در سلك مجتهدان اصوًال مستلزم تأييد آسانی است آه خود حائز اين مرتبه ه

البته نميتوان تأثير آن گروه از علمای دين را . بخشيدن به ترقی هر نامزد در ارتقای به مرتبٌه اجتهاد از طرف آنان انجام ميشود
آه هيچگاه به مرتبٌه اجتهاد نميرسند در اين ميان نديده گرفت، نظرات آنان آه در محافل درسيشان ابراز ميگردد يا از طريق 

ان به اطالع ديگران ميرسد در اعتبار بخشيدن به آرای همگنانشان مؤثر است، چه اين همگنان نامزد اجتهاد باشند يا نوشته هاش
به همين دليل بايد آنها را نيز به نوعی در ارزيابی قابليتها دخيل به حساب آورد، هرچند . نه و چه به اين مقام رسيده باشند يا نه

 .وری مجتهدان را نداردداوری آنها قاطعيت و صراحت دا
روشن است آه نه دانش و تيزبينی و تعمق الزم برای پرداختن به مسائل آالمی نزد همٌه مدعيان يكسان است و نه 
. اطالعات وسيع و ذهن منطقی و انگيزٌه عدالت جويی الزم برای رسيدگی به مسائل حقوقی نزد همگان به يك اندازه يافت ميشود

 علمای شيعه فقط زادٌه تفاوت قابليتهای دينی آنها بود، تنها داور اين قابليتها ديگر علمای مذهبی بودند و اگر اما اگر نابرابری بين
گروه اخير به طور مستقيم و صريح در اين باره رأی صادر ميكرد و در اين قضاوت فقط قابليت نامزدهای داوری را در نظر 

و روشن ترين و به  ب نمياورد، نابرابری بين علمای مذهبی عقالنی ترينميگرفت و هيچ معيار يا فشار خارجی را به حسا
ولی در عين حال از حالت پراآنده در ميامد و دارای سلسله مراتبی ميشد صرفًا . عبارتی دمكراتيك ترين شكل را پيدا ميكرد

مراحل باالی آن ميبود، سلسله مراتبی آه مبتنی بر قابليتها، نتيجٌه عملی اين وضعيت لزوم تبعيت مراحل پايين سلسله مراتب از 
ولی بر همه روشن است آه . ميبايست در طول زمان شكل نسبتًا ثابتی پيدا ميكرد و ترتيب ترقی در آن نيز مشخص ميگشت
مجمع علما نيز گروهی است . شرايط مزبور، اگر هم به طور آامل فراهم شدنی فرضشان آنيم، هيچگاه عمًال جمع نشده است

حتی در مجمع علمی نسبتًا بسته ای . ی، محدود در چارچوب امكانات انسانی و آمابيش تابع احساسات و عواطف انسانیانسان
نظير دانشگاه نيز قضاوتها با بی طرفی آامل انجام نميگيرد و فقط تابع معيارهای دانشی نيست، چه رسد به گروه پراآندٌه علمای 

ی آه به همراه مياورد با اتتن در گروه مجتهدان محدود به اعتبار علمی نيست و امتيازشيعه، مضافًا به اينكه داو برتری ياف
پراآندگی داوران، دخالت معيارهای غير علمی و حرص . امتيازات اجتماعی هيچ استاد دانشگاهی قابل مقايسه نيست

اما . ن در بارٌه همگنان خويش ميكنندبرخورداری از ثمرات مطلوب نابرابری، همه مايٌه اختالل در قضاوتی است آه روحانيا
نفس نابرابری آه حتی اگر فقط بر اصل تفاوت قابليت استوار بود و داوری جز مجتهدان نداشت باز به وجود ميامد و دوام 

 .ميكرد در عمل از تأثير عوامل ديگر برآنار نيست و فقط هم زادٌه تأثير آرای درست يا نادرست ديگر روحانيان نيست
 

البته شاگردان هميشه در تشخيص . گی حلقٌه شاگردان هر مجتهد نيز در افزودن بر امتيازات وی نقش داردگسترد
صالحيت علمی استادان صالحترين گروه نيستند زيرا بنا بر تعريف دانشجويند نه دانشمند و هجوم آنان به مجلس درس استاد 

ستادان صاحب نام را آه هيچ تناسبی با مقام علمی آنان ندارد ميتوان نمونه های گرمی بازار ا. فقط تابع اعتبار علمی او نيست
شاگردفريبی شاخه ای از عوامفريبی است و به قيمت عمر از دست رفته و دانش نياموختٌه شاگردان انجام . در همه جا جست

 ندارد، ادعای بی پايٌه عرضٌه عقايد باب روز، جلب شاگرد به آمك سخنانی آه با درس و تحصيل ارتباط مستقيم. ميگيرد
. نوآوری و انواع ترفندهايی آه برای همٌه صاحبان تحصيالت عالی آشناست، همه وسايلی است برای جمع آردن شاگرد بيشتر

از آنجا آه آالم و فقه نيز به اين ترفندها بسيار ميدان ميدهد بايد پذيرفت آه حوزه های علميه هم عليرغم خيالبافی هايی آه در 
 .ها رواج دارد هيچگاه از شائبٌه شاگرد فريبی خالی نبوده و نيستباب آن

دانش آموختن هميشه يكی از وسائل آسب روزی و ترقی . البته نبايد در اين ميان تمام گناهان را به گردن مدرسان انداخت
 شاگردان در اطراف جمع شدن.  استرفع کردهمدارس قديمه طی قرنها احتياجات ديوانساالری را . اجتماعی بوده و هست

استادی آه ميتواند به نوعی در تأمين زندگی آينده به آنها ياری برساند امر خارق العاده ای نيست، چه اين ياری برخاسته از 
اعتبار علمی استاد باشد و چه برخاسته از قدرت و روابط اجتماعيش؛ شكی نيست آه رابطٌه استاد و شاگرد در مدارس قديمه نيز 

گرايش شاگردان به سوی استاد پر نفوذ مكمل شاگردفريبی استادان است زيرا اآثر . مل تأثير ميپذيرفته و ميپذيرداز اين عا
اوقات عواملی غير از صالحيت علمی را در گزينش استاد وارد ميكند و بر شمار شاگردان آسی ميافزايد آه نفوذ اجتماعی و 

 .قدرتش بيش از ديگران باشد
ان پرشمار داشتن موقعيت مجتهد را در بين همگنان تحكيم ميكند، آوازٌه دانش و قابليت وی را در بين خالصه اينكه شاگرد

افرادی آه صالحيت قضاوت ندارند ميپراآند، برای ابراز قدرت احتمالی وی هر جا آه پای تحميل نظر يا تنفيذ احكام فقهی در 
ستاد را از طريق شاگردان رواج ميبخشد و وزنٌه آنها را با گذشت ميان باشد تسهيالت فراهم مياورد، آرای نظری و عملی ا
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زمان در برابر آرايی آه رواج آمتر داشته سنگين ميكند، در جلب مريد و مقلد به سوی استاد مؤثر ميافتد و موقعيت مجتهد را 
ن و بسته ترين نظامهای سياسی نيز در برابر نمايندگان قدرت سياسی تحكيم مينمايد، چون مردٌه بسيار داشتن حتی در سنتی تري

  .امتيازی است آه به حساب ميايد
 

تودٌه پيروان مذهب شيعه آه به انجام فرايض دينی مكلف باشند وسيعترين دايرٌه ارتباط اجتماعی هر مجتهد را تشكيل ميدهد 
ميگيرد و آنها در تغيير مرجع، هر اين انتخاب از طرف مقلدان صورت . و پيروان بالفعل او از ميان اين گروه به وی ميگروند

محدوديت اصلی تعطيل بردار نبودن اصل تقليد . چند بار آه بخواهند آامًال آزادند و تابع هيچ نوع محدوديت مكانی هم نيستند
ن هر در اين شرايط تعداد مقلدا. است، زيرا بنا بر اصول هر غير مجتهدی بايد از آسی آه واجد شرايط اجتهاد است تقليد نمايد

باشد آه تحويل » وجوهاتی«مجتهد دائمًا در معرض تغيير است و شايد تنها معيار سنجش نسبتًا دقيق آنها در هر زمان ميزان 
در اين حالت رقابت بين مجتهدين برای جلب پيرو بيشتر صورت نوعی رقابت آزاد را دارد آه از . مجتهد يا نمايندگانش ميگردد

 دقت به دمكراسی مذهبی تعبير گشته و از اين بابت مايٌه تفاخر بی پايٌه شيعيانی گشته آه طرف بسياری اشخاص عجول و بی
دائمًا در صدد اثبات برتری مذهب و سازمان مذهبيشان بر پيروان ديگر مذاهبند و در اين راه از گفتن هيچ سخن بی معنايی ابا 

توان در آن قاعدٌه ثابتی به جز آزادی انتخاب جست و نه آن را اين رقابت آزاد شباهتی به دمكراسی ندارد زيرا نه مي. ندارند
قواعد ثابت و انتظام نهادها شرطهای اساسی دمكراسی است و اگر آزادی انتخاب با . اساس شكل گيری سازمانی پايدار شمرد

ای نسبتًا ثابتی پيدا بكند، اين دو توأم نباشد بيشتر اليق نام هرج و مرج است، حتی اگر هرج و مرج در طول زمان پست و بلنده
چنانكه مثًال در هنگام مرگ مراجع بزرگ تقليد و برآمدن مراجع جديد پراآندگی مريدان و جمع شدن آنها در اطراف مراجع 

 .های آمابيش منظمی را پيدا آرده است موجود يا نامزدان ترقی به اين مقام صورت قبض و بسط
عث شده تا از تمام ديگر عوامل موجد نابرابری تأثير بپذيرد و خود به صورت بی قاعده بودن رقابت برای جلب مريد با
زيرا پيروان بيشتر داشتن موقعيت هر عالم دين را هم در برابر ديگر علما . بارزترين عامل نابرابری بين مجتهدان در بيايد

ن مترادف افزايش مراجعات فقهی نيز هست و عالوه بر اين باال رفتن شمار مقلدا. محكمتر ميكند و هم در برابر نيروی سياسی
اين نفوذ اجتماعی زاده از شمار پيروان ثمر عمدٌه ديگری هم دارد . در رواج بخشيدن به آرای عملی هر مجتهد نقش عمده دارد

ست آه پول طبعًا امكانات مالی نيز موجد تمام امتيازاتی ا. آه عبارت است از جلب خمس و زآات و احيانًا حق التوليٌه بيشتر
قادر به ايجاد آنهاست، امتيازاتی آه در تمام جوامع و در تمام زمينه ها قابل توجه است و بارزترين آنها در مورد علمای شيعه 

 .امكان خرج دادن به طالب بيشتر است
 

در هيچ . تآخرين اما نه آم اهميت ترين گروهی آه بايد به آن اشاره آرد گروه صاحبان و نمايندگان قدرت سياسی اس
طبعًا مجتهدان از اين ارتباط برآنار آه نيستند . جامعه ای هيچكس از ارتباط با صاحبان و مديران قدرت سياسی برآنار نيست

اين رابطه برای هر دو طرف منافعی به . آه هيچ، رشته های گوناگون و بسيار محكمی آنها را با قدرت سياسی پيوند ميدهد
قراری آن و مالط استحكام رابطه به شمار ميايد؛ البته ميتوان زيانهای بسياری نيز برای اين رابطه همراه دارد آه انگيزٌه بر

شمرد ولی الزامًا اين زيانها در چشم دو طرف داد و ستد همسنگ منافع آار نيست، به خصوص آه معموًال منافع نقد است و 
 .زيانها نسيه

نی حكومت به دو شكل مستقيم و غير مستقيم به تحكيم موقعيت مذهبی هر نزديكی با ارباب دولت و بهره مندی از پشتيبا
آمكهای مستقيم آنهاست آه به ترويج عقايد آالمی و فقهی هر روحانی مدد ميرساند، چه اين آار با قلع و . مجتهد ياری ميرساند

 .دود بشودقمع صاحبان عقايد ديگر همراه باشد و چه به ياری رساندن به صاحب عقيده ای معين مح
همانطور آه قدری باالتر اشاره شد مسائل آالمی صرف، مثًال مسئلٌه قديم بودن يا حادث بودن قرآن، الزامًا با زندگی 
روزمره ارتباط ندارد و هر لحظه هم موضوع دعوا و محتاج پشتيبانی صاحبان قدرت نيست، اما برعكس امور فقهی با زندگی 

ام فقهی دائمًا محتاج قدرتی است آه تنفيذ آنها را ممكن سازد، به عبارت ديگر ادعاهای فقهی اجتماعی ارتباط دائم دارد و احك
 .علمای مذهب و اصرارشان بر ترويج احكام حقوقی اسالم آنها را دائمًا محتاج نزديكی با دولتيان و جلب پشتيبانی آنها ميسازد

وحانيان از امتيازاتی صورت ميگيرد آه اختيارشان در دست و اما آمكهای غير مستقيم، اين آمكها با برخوردار ساختن ر
امامت جمعه آه اصوًال مقامی نيمه دولتی است به حكم دولت به آسی تفويض ميشود آه طرف اعتماد . نيروی سياسی است

لتيان در ولی در آنار آن بايد به نظامت مدارس بزرگ و توليت اماآن مهم مذهبی نيز اشاره آرد آه اگر خواست دو. باشد
اين قبيل مقامها نيز به نوبٌه خود قدرت و ثروتی در اختيار علمای دين قرار ميدهد آه . انتصاب به آنها قاطع نباشد مؤثر هست

 .در تحكيم موقع و ترويج عقايد آنها بسيار مؤثر است
بيان است برای تحكيم روشن است آه آمكهای دولتيان به هيچوجه بالعوض نيست و عوض آن بهره وری از پشتيبانی مذه

اين بهره خواهی اساسًا با تعدد و پراآندگی علمای مذهبی سازگار نيست و از طرف ديگر معامله سلسله . مشروعيت خويش
 .مراتب و سازمان ميطلبد زيرا اين دو شروط عمدٌه آارآيی است

صاحبان قدرت سياسی به طور مستقيم به همين دليل تثبيت و تأييد نابرابری در بين علما خود يكی از اهدافی است آه 
ولی بايد دقت داشت آه تشويق نابرابری و طلب . تعقيب ميكنند چون متناسب با توقعاتی است آه از مذهب و مذهبيون دارند

زيرا سازمان مستقل به همان نسبت آه ميتواند در همكاری با . سازماندهی نسبی ابدًا در حكم قبول استقالل چنين سازمانی نيست
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قدرت سياسی آارآيی نشان دهد قادر به مقاومت در برابر فشار سياسی نيز هست و اين مسئله ابدًا مطبوع طبع ارباب قدرت 
 .نيست

بايد از قبل از به پايان بردن سخن در بارٌه ارتباط علما و قدرت سياسی، به عامل جغرافيايی هم آه به عامل سياسی بستگی 
دٌه جغرافيايی تحت حكم هر دولت چارچوبی است آه امتيازات زاده از نزديكی به قدرت سياسی تام دارد اشاره آرد، زيرا محدو

. در آن معنا پيدا ميكند، طبعًا تأثيری هم آه قدرت سياسی ميتواند بر تعيين درست دينی بگذارد در همين چارچوب متبلور ميشود
هترين مثالهای تأثير وزنٌه سياست است بر تعيين درست وجود فرق مختلف شيعه در نقاط مختلف جهان اسالم خود يكی از ب

اآثريت : اما تشيع در ايران به دليل تقارن دو عامل، آه اساسًا به هم بستگی ندارد، اهميتی بيش از ديگر آشورها دارد. دينی
 برداری سياسی از تشيع بنابراين ايران بزرگترين و مهمترين ميدان برای بهره. مردم ايران شيعه اند و تشيع مذهب رسمی است

است و در عين حال امتيازاتی آه نزديكی به دولت ميتواند برای مجتهدان به همراه بياورد در اين آشور بيش از ديگر 
 .آشورهای مسلمان است

از هنگام استقرار تشيع در ايران، اين آشور حالت قطب مرآزی تشيع را پيدا آرد و ديگر مراآز تجمع شيعيان در آنار 
وجود اين حومه به مجتهدانی آه مايل بوده اند تا به هر دليل از امتيازات نزديكی به .  صورت حومه ای نسبتًا وسيع گرفتآن

. دولت صرفنظر آنند يا از فشار توقعات دولت برهند فرصت داده تا پايگاهی خارج از حيطٌه اقتدار دولت ايران پيدا آنند
يكی به دولت از تأثير اين عامل جغرافيايی بر مناسبات مجتهدان با يكديگر و با پيروانشان آه بنابراين نبايد به هنگام ارزيابی نزد

 .گاه از نظر محلی در نقطه ای متمرآزند و نيز با ديگر گروههای اجتماعی غافل شد
 

ثير ميگذارد و به تمام عوامل اساسی موجد نابرابری آه در قسمت قبل شمرده شد بر اعتبار و نفوذ و قدرت هر عالم دين تأ
اش  بنابراين نه تنها آنچه آه در هر زمان درست دينی. طور غير مستقيم بر تعيين معنای درست دينی در هر زمان مؤثر ميافتد

ميخوانند الزامًا مطابق شكل اوليه دين و مذهب نيست، بلكه در عمل فقط هم تابع دانش مذهبی روحانيان نيست و از عوامل 
اين سخن بدان معنا نيست آه ميتوان در هر دوران . ذيرد آه نميتوان آنها را مذهبی به معنای اخص آلمه خواندبسياری تأثير ميپ

تحت عنوان درست دينی هر سخنی را پراآند، چارچوب اصلی تعيين درست دينی قرآن و حديث است و با اتكای به اين دو هر 
 .ی آه گاه ممكن است به آلی با يكديگر متضاد باشدحرفی نميتوان زد ولی سخنان بسيار ميتوان گفت، سخنان

معموًال وقتی صحبت از تعيين درست دينی و آنار زدن بددينی به ميان ميايد، تصوير خشونت آميز جنگهای مذهبی در 
 ذهنها نقش ميبندد ولی عقايد مذهبی فقط هر از چندگاه و به اين صورت خشن موضوع مناقشه قرار نميگيرد؛ آشمكش بر سر

 .تعيين درست و نادرست و بايد و نبايد مذهبی آشمكشی است هر روزه آه علمای مذهبی در گير آن هستند
اگر آشمكش بر سر تعيين درست دينی ،يا به عبارت دقيقتر، بر سر قبوالندن آن به ديگران به اتكای زور صورت بپذيرد 

بارزترين مثال . تعيين سرنوشت آار نقش قاطع پيدا ميكندو باالخص اگر محتاج ابراز خشونت شود، وزنٌه نيروی سياسی در 
 .اين امر خود استقرار تشيع است در ايران آه به ضرب قدرت حكومتی و شمشير قزلباشهای صفوی ممكن شد

 فی المثل. اين تنها مثال نيست و رد تأثير سياست را بر تعيين درست دينی هم قبل از صفويه ميتوان يافت و هم بعد از آنها
آوتاه شدن دست ائمه از قدرت سياسی بدون شك در شكل گيری محتوای تشيع اوليه نقش عمده داشته است؛ همچنين اگر دخالت 
نيروهای دولتی نبود سرآوبی جنبش باب در عهد قاجاريه ممكن نميشد، هرچندبايد توجه داشت آه در مورد اخير انگيزٌه تكاپوی 

 .ت بابيان بود تا خطر مذهبيشدولتی بيشر خطر سياسی زاييده از حرآ
رشته عوامل موجد . تعيين خشونت آميز درست دينی اصوًال صورت فوق العاده دارد و خوشبختانه هر روز پيش نميايد

ولی بايد به . در تعيين روزمرٌه درست دينی به صورت متعادلتری نشان ميدهد تا به هنگام جنگ مذهبی نابرابری تأثير خود را
به هنگام آسب امتياز نميتوان از تمام اين عوامل در آن واحد به اآثر بهره مند بود، يا الاقل چنين آاری بسيار خاطر داشت آه 

اصوًال بعيد به نظر ميرسد آه . پيش پا افتاده ترين مانع اين بهره وری چند جانبه محدوديت زمانی است. بعيد به نظر ميرسد
ن درجٌه دانش مذهبی برسد، از تأييد تمام روحانيان ديگر بهره مند گردد، بيشترين يكنفر بتواند در طول عمر خويش به باالتري

اما . تعداد شاگرد را در اطراف خويش گرد بياورد،پرمريدترين روحانی بشود و از حد اآثر پشتيبانی دولتی نيز برخوردار گردد
ت راه را بر به دست آوردن يك يا چند تای ديگر مانع مهمتر اين است آه بسياری اوقات به دست آوردن يكی از اين امتيازا

به عنوان مثال جلب پشتيبانی همزمان دستگاه سياسی و تودٌه مردم در بسياری از موارد مغاير يكديگر است، ترقی در . ميبندد
د و از اين مدارج دينی و عرضٌه گفتار مذهبی ظريف و دقيق و پالوده نيز به نوبٌه خود با جلب عوام چندان سازگاری ندار

 ...قبيل
اين اليه بندی حول تمايز . در عمل حاصل تأثير تمام عوامل زايندٌه نابرابری پيدايش نوعی اليه بندی بين روحانيان است

بر اساس اين تمايز هيچكدام از . غير مجتهد شكل ميگيرد آه از نظر اصولی تنها وجه تمايز رسمی و اساسی است ـ مجتهد
يگران ندارند ولی روشن است آه اين برابری اصولی به سختی ميتواند خود را از ورای نابرابری مجتهدان حقی بيش از د
اما مشكلی آه در تعيين درست دينی و قبول نوآوری بين شيعيان وجود داشته و هنوز هم به نوعی . عملی روحانيان نشان دهد

ست، برعكس مولود تحكيم نيافتن و شكل ثابت پيدا نكردن خود دارد، زادٌه مدفون شدن برابری اوليه زير اليه بندی روحانيان ني
زيرا از يك طرف هيچ رابطٌه معين و غير شخصی اعضای اليٌه باالی مجتهدان را با يكديگر مرتبط . اين اليه بندی است

  .اين افراد بر قشرهای پايين روحانيان چندان تسلطی ندارند نميسازد و از طرف ديگر
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در اين وضع . لمای شيعه را، از عصر قاجار به اين طرف، نابرابری بدون سازماندهی خواندبايد موقعيت سنتی ع
نابرابری بر تعيين درست دينی تأثير ميگذارد اما تأثيری آه الزامًا يكدست و پايدار نيست، زيرا از يك طرف اعضای قشر باالی 

يتوان گفت آه امكان پيدايش موافقت بين آنها به سبب رقابتهای روحانی هميشه در تمام موارد با يكديگر موافقت ندارند، و حتی م
شخصی آم است؛ از طرف ديگر اعضای اين قشر در طول زمان ثابت نيستند، زيرا تحرك اجتماعی درون روحانيت، عليرغم 

عضای قشر باالی پيدايش خانواده هايی آه طی چند نسل چند روحانی نامدار از بين آنها بيرون آمده، اصوًال زياد است و ا
 .روحانيت را به طور مداوم تغيير ميدهد

در اين وضيعت تعيين محتوای درست دينی به صورت نوعی توافق جمعی بروز ميكند، توافقی آه نظر همٌه مجتهدان در 
» جماعا«نوعی  ميتوان اين وضيعت را. آن همسنگ نيست و قشرهای باالی روحانيان در تعيينش سهم بزرگتری بر عهده دارند

خواند، اما نه اجماع به معنای فقهی آه مترادف همرأيی تمام علماست، بل به معنای جامعه شناسی آه برآمدن عقيده ای است 
جالب اينجاست آه در بين شيعيان اجماع و عقل در بين معيارهای تعيين درست . مورد قبول اآثريت قريب به اتفاق يك گروه

ر از قرآن و حديث قرار داشته و حتی ميتوان گفت آه اجماع در اغلب موارد و به داليل مختلف دينی هميشه در مرتبه ای پايين ت
البد اين را بايد به حساب طنز تاريخ گذاشت آه برخالف تأآيد و اصرار و . معياری سست تر از عقل به حساب ميامده است

ده است؛ اجماع بر سر استنتاج از چهار اصل مقبول حتی تصور علما عمًال نوعی از اجماع معيار نهايی تعيين درست دينی ش
اين خود مثال روشنی است از اينكه نتيجٌه آنشهای جمعی نه الزامًا با ادعاهای فردی مطابقت دارد و نه هميشه به . شيعيان

 .خواستهای فردی جامٌه عمل ميپوشاند
تا چه » سازمانی«نه معين ميگردد و اصًال چنين حال بايد ديد آه با اين ترتيب تعيين درست دينی، تكليف نوآوريها چگو

در نبود سازمان متشكل رسميت دادن به قبول يا رد نوآوری عمًال غير ممكن است زيرا نهادی آه . اندازه پذيرای نوآوری است
ذرد آه رابطٌه بين نوآوری بايد عمًال از تأييد گروه پرشمار و پراآنده ای بگ. به طور قاطع بتواند چنين آاری بكند موجود نيست

اين شيوٌه توافق جمعی روشی است آه علمای شيعه برای احتراز از هرج و مرج يافته اند، يا . آنها صورت منظم و مقرر ندارد
ثمرٌه مستقيم اين روش . به عبارت دقيقتر راهی است آه گره خوردن عوامل مختلف تاريخی و اجتماعی پيش پای آنها نهاده

ده در برابر نوآوری است زيرا حق مجتهدان مختلف در ابراز مخالفت اسمًا برابر است و اين حق اگر هم تسهيل مقاومت پراآن
 .آنًا به داليلی اعمال نشود در طول زمان فرصت اعمال شدن خواهد يافت

زيرا متأسفانه تصوير عاميانه ای آه در بارٌه امكانات نوآوری مجتهدان در همه جا رواج دارد درست عكس اين است 
قابليت نوآوری گروه مزبور را به دليل همين حق ابراز نظر فردی بسيار زياد ميداند، به اين خيال آه هر مجتهدی مطابق 
. اقتضای زمان سخن بگويد طرفداران بيشتری را در اطراف خويش گرد خواهد آورد و حكمش از همگنان روان تر خواهد شد

يعنی تعداد مريدان،توجه شده است   از عوامل موجد نابرابریفقط به يكیوير ابتدايی اول از همه بايد دقت داشت آه در اين تص
ديگر اينكه هيچ معلوم نيست سخن گفتن مطابق اقتضای زمانه، يا به عبارت ديگر نوآوری مطابق . آه به هيچوجه آافی نيست

 و احكام بی سابقه ای هم صادر آرد و در آخر اينكه به فرض مجتهدی در زمان حيات چنين قبول عام يافت. ميل عوام باشد
زمان حيات نيز آسی حريفش نشد، به محض مرگ احكام او روانٌه بايگانی راآد اجتهاد ميگردد و اگر آسی دنبالٌه آار وی را با 

ورٌه خالصه اينكه نهاد اجتهاد بدان صورت آه از د. همان بخت و همان امكانات نگرفت نام و سابقه اش نيز فراموش ميشود
قاجار به ما ارث رسيده است بيش از آنكه تسهيل آنندٌه نوآوری باشد در راه آن اشكال ميتراشد و برقراری مساوات بين 

اليه بندی روحانيان عمًال . يی تحقق پذير باشد، به جای سرعت بخشيدن به نوآوری آندش خواهد آردايؤرمجتهدان،اگر چنين 
آاسته است اما هيچگاه نتوانسته سازمانی اليق اين نام را جايگزين ارتباطهای سست و قدری از معايب مساوات بين مجتهدان 

 .متغير بين آنان بسازد
در نتيجه بايد گفت ايجاد تغيير در بينش مذهبی علمای شيعه و به خصوص پااليش اين بينش آه موضوع بحث ماست بيش 

بسيار مشكل و حتی غير ممكن است، چه مقصود ما صورت افسانه ای از آنكه به آمك نهاد اجتهاد ممكن باشد به دليل وجود آن 
 . وجود داشت1357اين نهاد باشد و چه صورت واقعی آن، چنانكه تا سال 

در بين روحانيان  1357حال بايد به تغييراتی آه پس از انقالب . اين از بازگشت به گذشته آه گرهی از آاری نميگشايد
 .يد اين وضع جديد چه انداره به نوآوری ميدان ميدهدايران پيدا شده توجه آرد و د

 
  وضع روحانيان پس از انقالب

به آلی متحول شد، به عبارت ديگر روحانيت نيز از انقالبی آه جامعٌه  1357سازمان سنتی روحانيان ايران با انقالب سال 
اول بايد به چند و چون اين . ز حيات خويش گشتايران را زير و زبر آرد در امان نماند و وارد مرحلٌه جديد و بسيار مهمی ا

زير و رويی پرداخت، سپس تحوالت سازمان روحانيت را مورد بررسی قرار داد و نتيجٌه عملی آن را سنجيد و آخر از همه 
 .وضعيت تعيين درست دينی و قبول نوآوری را ارزيابی نمود

  
 برهم ريختن تعادل سنتی

 روحانيت ايران پيشی گرفتن خمينی بر تمام همگنان خويش بود و مختل شدن تعادل مهمترين عامل زير و رويی سازمان
خمينی توانست در طول انقالب، آه نزديك دو سال به طول انجاميد به طرز بی سابقه ای بر تمام مجتهدان . سنتی بين مجتهدان
تر به آنها اشاره شد به نفع وی به آار افتاد و باعث ظرف اين مدت تقريبًا تمام عوامل زايندٌه نابرابری آه باال. برتری پيدا آند
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اين حد از تمرآز قدرت و اعتبار مذهبی فقط . گرديد تا وی نه تنها رهبر بالمنازع انقالب بلكه رهبر عملی روحانيت ايران بشود
 در اين مورد آخر مال با دوران ائمه و دورٌه سازماندهی شبه دولتی روحانيان در اواخر عهد صفوی قابل مقايسه است، تازه

را خود صادر » امامتش«باشی آه باالترين مقام مذهبی بود از طرف پادشاه نصب ميشد، در صورتی آه خمينی عمًال ابالغ 
 .آرده بود و صحٌه آن را از تظاهر آنندگان گرفته بود

شك نيست آه رابطٌه . ده استراجع به نوع رهبری خمينی و در بارٌه مبتنی بودن آن بر فرهمندی سخنان بسيار گفته ش
خمينی با پيروانش به خصوص طی مدت آوتاهی در دورٌه اوج انقالب به رابطٌه مستقيم مراد و مريد شبيه بود و چندان شكل 

خمينی طوری رفتار ميكرد آه گويی به وظيفه ای الهی عمل ميكند و پيروان نيز در فداآاری يكجانبٌه مالی و . سازمانی نداشت
 .يكديگر پيشی ميجستند تا به چشمداشت مراد خويش پاسخ گويندجانی بر 

زيرا در اين صورت رابطٌه وی با . ولی نبايد چند و چون رهبری خمينی را فقط به جنبٌه فرهمندانٌه آن محدود ساخت
ی به حاشيٌه شناخت پيروانش فقط به جنبٌه غير عقالنی آن محدود ميگردد و در نتيجه هم زياده از حد ساده ميشود و هم به نوع

آن دسته از تحليلهای انقالب ايران آه در آنها فقط به اين جنبه از رهبری خمينی توجه شده است جای خالی . عقالنی رانده ميشود
تحليل تاريخی و جامعه شناسانه را با انواع عقايد روانكاوانه پر ميكند، ولی متأسفانه دست زدن به دامن اين قبيل نظريات گاه پر 

وی دانستن در » فرهمندی«رهبری خمينی را صرفًا مولود . مطراق و پر مدعا چندان راهگشای درك وقايع تاريخی نيستط
حكم صرفنظر آردن است از آند و آاو عقالنی و سپس ميان بر زدن به آن بخش از موضوع آه ظاهری سحر آميز دارد و 

ن گفت، ميان بر زدنی آه فقط نشانٌه آاهلی و بی نظمی ذهن تحليل خردگريز است و به همين دليل در بارٌه آن هر چيز ميتوا
تحليل عقالنی در اين مورد نيز مثل هر مورد مثال ديگر از وقايع تاريخی قادر به . گراست نه نشانٌه تيز بينی و ژرف نگری آن

ی است عقب ميراند و به جای سپر پاسخ گفتن به تمام سؤاالت و حذف همٌه ابهامها نيست، اما مرز آن چيزی را آه درك ناشدن
انداختن در برابر مشكالت آنها را تا جايی آه خرد و ادراك بشر اجازه ميدهد ميگشايد و سحر آنها را تا حد بسياری زايل 

بايد در گشودن معنای رهبری خمينی تا آنجا آه ممكن است آوشيد و پس از اين پيشروی صحبت از رابطٌه غير عقالنی . ميسازد
 . و مريد آرد، نه از ابتدای آارمراد

خمينی در برتری يافتن بر ديگر مجتهدان و در تثبيت اين برتری از تمام عوامل زايندٌه امتياز به يكسان و به طور همزمان 
ت در فرآيند رهبری خمينی دو عاملی آه زودتر به آار افتاد ارتباط با شاگردان و با تودٌه پيروان بود، رياس. بهره مند نگشت

 .يافتن در بين روحانيان و مسلط شدن بر دستگاه دولت به نوعی پيامد اين دو بود
 خمينی در طول سالهای اقامت در ايران توانسته بود به دليل نوع سخنان و شخصيتش گروهی شاگرد و مريد در اطراف 

و سياست زدٌه وی آشيده شده اند و در گروهی آه به سائقٌه گرايشهای شخصی به سوی افكار راديكال، بسيط . خويش گرد بياورد
طی سالهای تبعيد نيز از ارتباط با او و پيروی از او دست برنداشته اند و به احتمال بسيار قوی برخی ديگر را نيز به سوی وی 

 نكردند، با اين شاگردان آه در همه حال ارتباط خمينی را با ايران حفظ آردند و از تبليغ برای وی نيز آوتاهی. جلب نموده اند
شروع انقالب فعالتر شدند و صورت گروه آوچك همبسته ای را پيدا آردند آه پخش اعالميه و خبر و سازماندهی ابتدايی 

ميدان عمل اين گروه به طور اعم تودٌه شهرنشينان . تظاهرات يا به عبارت دقيقتر ضبط و ربط تظاهرات را بر عهده گرفت
بسيج روحانيان، به خصوص اليه های متوسط و پايين آنها برای پراآندن . انيت شيعهايران بود و به طور اخص خود روح

سخنان خمينی و تشويق و مجبور ساختن اعضای قشر باالی روحانيت به همراهی و همسخنی با خمينی يكی از اهداف درجٌه 
ع روحانيان تأثير ميپذيرفت اما به همان بسيج مردم هدف ديگر آنها بود، طبعًا رفتار مردم از موض. اول اين اقليت آوچك بود

اندازه و يا شايد بيش از آن روحانيان را تحت تأثير قرار ميداد، زيرا صيد مريد با گفتن سخنانی ممكن ميگردد آه مردم طالب 
 .آنند و پرطرفدار شدن سخنان خمينی در جلب روحانيان به سوی اتخاذ موضع مشابه بسيار مؤثر بود

 متقابل در طول انقالب سرعت بسيار گرفت و عمًال وضعيتی ايجاد آرد آه به هيچ روحانی فرصت اين تأثير گذاری
به طور خالصه ميتوان گفت آه پيشوايی خمينی در بين روحانيان به هيچوجه زاده از دانش . تخطی از مواضع خمينی را نداد

عالوه بر اين . تحول مساعد شرايط سياسی شكل گرفتمذهبی وی نبود و تحت تأثير فعاليت شاگردان وی و افزونی مريدان و 
بايد در نظر داشت آه عقايد فقهی ـ سياسی خمينی ميتوانست برای روحانيان بسيار پر آشش باشد زيرا تمرآز آامل قدرت را 

 .نزد آنان نويد ميداد
طور مستقيم انجام گرفت، فزونی پايگاه دوم قدرت يابی خمينی جلب مريدان فراوان بود آه بيشر از طريق رسانه ها و به 

اين فرمانبرداری هم وسيله بود برای فشار آوردن بر روحانيان و . مريدان با فرمانبرداری مردم از سخنان وی خود را نشان داد
مقابله با قدرت سياسی و هم هدف، زيرا هدف اصلی خمينی به دست گرفتن تمامی قدرت مذهبی و سياسی بود آه معنايی جز 

در طول انقالب و پس از آن بسياری از مخالفان خمينی در آمك گرفتن وی از . مانبرداری به تمامی مردم ايران نداشتبسط فر
بيگانگان داد سخن ميدادند، صحت اين مدعا جدًا اثبات نشد ولی آنچه آه مهمتر از آمكهای مالی بيگانگان است ثروتی است آه 

 . آه با دور گرفتن انقالب روز به روز فزونی گرفتخود ايرانيان نثار خمينی آردند، آمكهايی
از آنجا آه خمينی به مقابلٌه صريح با قدرت سياسی آن روز ايران دست زده بود بنا بر تعريف نميتوانست از پشتيبانی اين 

ساقط شدن نظام قدرت در پيشی گرفتن بر ديگر مجتهدان بهره مند شود اما او توانست صاحبان اين قدرت را فلج آند و قبل از 
اين آار دقيقًا از طريق افزونی مريدان ممكن شد، مريدانی آه بسياريشان . پادشاهی بر دستگاه دولت تسلط آافی پيدا آند

خدمتگزاران دستگاه عظيم دولت ايران بودند و با نافرمانی خويش يا به عبارت دقيقتر با فرمانبرداری از خمينی اين دستگاه را 
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گيری خمينی در ايران نه به ضرب انتخابات انجام شد و نه با جنگ چريكی، بلكه با تظاهرات وسيع آه به قدرت. فلج ساختند
 .تسخير دستگاه دولت منجر گشت، تعداد مريدان عامل تعيين آنندٌه اين قدرتگيری بود

و دستگاه   سياسیخمينی طی انقالب عمًال رياست مذهبی خويش را به اثبات رساند و با پيروزی انقالب صاحب قدرت
اهميت آن قدرت و اين دستگاه آه غنيمت اصلی انقالب بود به سرعت خود را نشان داد زيرا اسباب اصلی . دولت ايران گشت

 .تداوم برتری خمينی بر همگنان شد و اين برتری روش معمول تعيين درست دينی را از اساس بر هم ريخت
 زندگی رايج ايران و به خصوص با سازماندهی سست مجتهدان خو گرفته اين تغييرات ناگهانی برای آسانی آه با روش

وقتی اين تغييرات عظيم با خشونت و طمع بی حساب روحانيان نيز همراه شد، . بودند، غير منتظره و گاه غير قابل قبول بود
در ذهن خود ساخته » تيناسالم راس«بسياری از شگفت زدگان آه هر آدام به سائقٌه عادات و احساسات خويش تصويری از 

برای رفع اين شبهه بايد يك نكته را يادآوری . بودند ندای وا اسالما سر دادند وصحبت از غير اسالمی بودن اين اوضاع آردند
 .آرد و نكتٌه ديگری را توضيح داد

اش حكمی صادر  هاول اينكه ميتوان هر وضعيت جديد تاريخی را درست با اوضاع قبل از آن مقايسه آرد و سپس در بار
هر پديدٌه تاريخی را . نمود ولی اين روش ابتدايی و سطحی فقط نشانٌه محدوديت ديد تاريخی آسی است آه چنين آاری ميكند

ميتوان با پديده های مشابه آن، حتی اگر مربوط به چند هزار سال پيش باشد، مقايسه نمود و هر چه دامنٌه مقايسه وسيعتر باشد 
مقايسٌه محدود، آن هم در مورد موضوع مهم و پر سابقه . ردن نتايج قابل توجه و مقرون به صحت بيشتر استامكان به دست آو

وضعی آه با قدرتگيری خمينی پيدا شد اساسًا با دوران قبلش آه بايد آن را نوعی . ای نظير تشيع ،گرهی از آاری نميگشايد
قدرتگيری خمينی را بايد با موارد فوق العادٌه تعيين درست دينی . روش عادی تعيين درست دينی خواند قابل مقايسه نيست

مقايسه آرد، فرضًا با دوران برآمدن صفويه آه تشيع را به صورت مذهب رسمی ايران درآوردند و در ترويجش چه با 
 خاصی از درست در آن دوره نيز قدرت سياسی در خدمت ترويج برداشت. گردآوردن علما چه با قلع و قمع مخالفان، آوشيدند

دينی قرار گرفت و آنچه آه يكبار بدين صورت و به وسيلٌه شمشير تحت عنوان درست دينی پراآنده شد برای ديگران به يادگار 
ماند و به شكل سابقه ای مقدس درآمد آه بعد از ساقط شدن صفويان تغييراتی پيدا آرد و امروز نيز دستخوش دگرگونی عمده ای 

تغيير محتوای درست دينی با استفاده از قدرت سياسی و به ضرب خشونت نه خاص . ر به هضمش نيستندشده آه بسياری قاد
ايران است و نه محدود به تشيع، اين قبيل تغييرات در سراسر تاريخ و در بين اديان مختلف سابقه داشته است، غير مذهبی 

 قديمتر درست دينی سرچشمه ميگيرد و معموًال نميتوان شمردن آنها فقط واآنشی است موضعی آه از بستگی عاطفی به معنای
بينشهای مختلف مذهبی از دگرگونيهای تاريخی در امان نبوده و نيست و . برای اين قبيل واآنشها اساس و بنياد محكمی جست

قط راه را بر تحليل بسياری از اين دگرگونيها با دخالت قدرت سياسی حل و فصل شده است، ناديده گرفتن اين پيشينه های عمده ف
تحوالت امروزين تشيع هم آه پس از انقالب و به يمن قدرت يابی خمينی شروع شده يكی از همين . درست وقايع ميبندد و بس

البته امروز . موارد تاريخی است، مواردی آه قدرت سياسی در تعيين درست دينی صورت عامل تعيين آننده را يافته است
ر موضع گرفته اند، آما اينكه در طول تاريخ بسياری آسان ديگر در مقابل تغييرات مشابه قد برافراشته برخی در مقابل اين تغيي

بودند، اما در اين مورد نيز همانند موارد قبلی صورتی از درست دينی برقرار خواهد شد آه از نبرد قدرت پيروز بيرون بيايد 
 .نه از مجلس بحث و جدل علمای دين

فقه شيعه مثل هر نظام قانونی ديگر دستگاهی است هنجاری . د آن را شكافت منطق درونی فقه استنكتٌه دوم آه باي
]normatif[ . دستگاهی آه از ترآيب يك رشته قواعد شكل گرفته، اعمالی را منع آرده، و برخی ديگر را اجباری شمرده و

 حقوقدان بزرگ اتريشی] Hans Kelsen[س آلسن اگر بخواهيم به سبك هان. برای خطاآاران مجازاتهايی معين ساخته است
]Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962 [ اصل بنيادی اين نظام قانونی را روشن آنيم بايد آنرا چنين تعريف

 کاماحتشخيص و تفسير : اين اصل تبصره ای هم دارد.  باشد اسالم الهیاحکامرفتار آدمی بايد در همه حال مطابق با : نماييم
 . منحصر است به فقهامزبور

تمام آوشش فقها در طول تاريخ تشيع . از اين ديدگاه قانون الهی برترين قاعده است و تمام قواعد ديگر بايد تابع آن باشد
گسترٌه فقه بر خالف آنچه آه ممكن است برخی . متوجه سازمان دادن نظامی حقوقی بوده است آه بر اين اصل استوار باشد

اشته باشند فقط محدود به فرايض صرفًا مذهبی نظير نماز و روزه نيست و بسياری اعمال ديگر انسان را فرضًا نظير انتظار د
به عبارت ديگر مدعای فقها منضبط ساختن بخش هر چه بزرگتری . معامالت، آه ارتباط مستقيمی با مذهب ندارد شامل ميشود

 به روايت .ون الهی آه خود مفسرش هستند اساسًا هيچ محدوديتی قائل نيستنداز اعمال شيعيان بوده و هست چون فقها برای قان
 پايٌه فقه در زمان امام هشتم ريخته شده و از آن پس فقها به تناسب اوضاع جامعه و امكانات ذهنی و سازمانی خويش بر شيعيان

 حاصل تمام اين تحوالت چيزی است آه امروزه .گسترٌه آن افزوده اند و در ترآيب آن و قواعدش نيز تغييراتی ايجاد آرده اند
تحت عنوان فقه شيعه موجود است و در عين شمول مسائل مذهبی بسيار از حد فرايض صرف فراتر ميرود و امور بسياری را 

 .از آنچه آه معموًال مربوط به حقوق مدنی و جزا ميشود در بر ميگيرد
 را دارد آه رأس آن قانون اساسی است و بدنٌه آن از قوانين ديگر نظام قانونی حاآم بر هر جوامع امروزی صورت هرمی

ل اين هرم، چنانكه آلسن  آصورت ايده اگر دستاورد فقهای شيعه را با. تشكيل شده است... نظير قانون مدنی و قانون آار و
ی روشن ميشود و حالت ابتدايی عرضه آرده، يا حتی با دستگاه حقوقی ايران قبل از انقالب مقايسه آنيم آمبودهای آن به خوب

فقه شيعه قطعه ای است قناس و بسيط از چنين هرمی، منتها صفتی را حائز است آه ميتوان در هر نظام . اش نمايان ميگردد
داشت آه هر نظام  بايد به اين نكتٌه مهم دقت. تمايل به اجرا شدن و به تبع آن گرايش به توسعه:  قانونی جستمحدود و مستقل
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 قانونی، فی المثل قانون بيمه، در صورتی ميتواند مورد اجرا قرار بگيرد آه در چارچوب دستگاه وسيعتری جا بگيرد و محدود
تابع نظام قانونی برتری بشود، همانطور آه اشاره شد برترين نظام قانونی آه ديگر قوانين اعتبار خويش را از آن اخذ ميكنند 

اما اگر يك . ادی استوار است، اصلی آه در نظامهای سياسی مختلف متفاوت استقانون اساسی است آه خود بر اصلی بني
 يعنی بر اصلی بنيادی آه خاص خود اوست استوار باشد، مورد اجرا قرار گرفتنش مستقل باشد و هم محدوددستگاه قانونی هم 

زيرا اگر يك . ت هرمی در بيايد جامعدر عين استقالل، فقط در صورتی ممكن خواهد شد آه توسعه پيدا آند و آمابيش به صور
نظام محدود قانونی تابع نظام برتری بشود آه از اصل بنيادی ديگری تبعيت ميكند استقالل و به تبع معنای خويش را از دست 

 و به عبارت ساده مورد اجرا قرار گرفتن فقه شيعه به عنوان نظام مستقل قانونی بنا بر تعريف مستلزم گسترش آن. خواهد داد
ای آه حتی خمينی با سواد حقوقی  نكته. پيدايش نظام قانونی جامعی بوده است مبتنی بر همان اصل بنيادی آه ذآرش رفت

اش  ن لزوم ايجاد حكومت اسالمی را نتيجه گرفته بود؛ چون ميزان شعور حقوقیآاش آورمال آورمال دريافته بود و از  ابتدايی
شت جايی برای تفكر راجع به آل نظام قضايی و اهميت قانون اساسی، برايش باقی و تصويری آه از تصميمگيری سياسی دا

 .نگذاشته بود
 بنابراين تمايل به ايجاد نظامی قانونی و طبعًا سياسی آه اجرای احكام فقهی را ممكن سازد از نظر منطقی منبعث از 

 .اش دانستساختمان درونی و خواص فقه شيعه است و نميتوان تحميلی يا خود ساخته 
جاذبٌه سخنان خمينی برای روحانيان ايران آه اآثرشان عمًال تربيتی جز تربيت فقهی ندارند، تا اندازٌه بسيار زيادی زاده از 

منطقًا اين اسباب . بايد اسباب اجرای احكام فقهی را فراهم آرد: اين ادعای ساده بود آه با منطق درونی فقه نيز مطابقت داشت
خالصه اينكه نه . ظامی سياسی و قانونی مبتنی بر اين اصل آه اعمال انسانها بايد تابع قوانين الهی اسالمی باشدعبارت بود از ن

 .غير اسالمی خواندن اصل مزبور به اين سادگی است و نه رد قابليت مجتهدان در استنتاج مذهبی به اين آسانی
 

 در جستجوی سازمانی نو
تيار دستگاه دولت شد و هم مرجع اعالی مذهبی، از اين زمان حتی تصور خارج خمينی پس از قدرتگيری هم صاحب اخ

عزلت گزيدن خاص عرفاست نه فقها، آن هم فقيهی آه زمين و زمان را . شدن او از ميدان سياست و گوشه نشينی اش بيجا بود
رابطٌه خمينی با پيروانش، . د سازمان استاما ادامٌه استفاده از قدرت هم مستلزم ايجا. به هم دوخته تا قدرت را در دست بگيرد

صورت مستقيم . همانطور آه اشاره شد دو شكل داشت ـ هم مستقيم و هم غير مستقيم به واسطگی شاگردان و پيروان نزديكترش
درت آن آه به هر حال عمری آوتاه داشت اساسًا قابل دوام نبود زيرا ميتوانست به تدريج يا حتی يكشبه از هم بگسلد و از ق

بنابراين چاره ای نبود جز اينكه رابطٌه قدرت خمينی با روحانيان و ديگر مردمان ايران هر چه . خمينی دولت مستعجل بسازد
 . زودتر صورت سازمانی بگيرد و آارآيی و دوام مناسب پيدا آند

ندٌه اين دو را پيدا آرده آالم سياسی خمينی آه با قدرتگيری وی صورت برنامٌه اجتماعی و روش عمل و گفتار توجيه آن
 .بود اساسًا بر عدم تفكيك دين و سياست استوار است

مهمترين ثمرٌه اين اختالط محدود آردن انتخابهای خمينی و به تبع وی روحانيان ايران در ايجاد سازماندهی متناسب با در 
بی روحانيان شيعه اآتفا آرد و نه ميشد اختالط هم آميختن دين و سياست بود، زيرا در اين حالت نه ميشد به سازمان ماقبل انقال

در زمينٌه سازماندهی و به طور آلی فقط سه راه پيش پای خمينی و پيروانش . دين و سياست را از نظر سازمانی عاطل گذاشت
 .باز بود

ولت آه غنيمت زيرا دستگاه د. اول داخل آردن همٌه روحانيان در دستگاه دولت و ادارٌه آامل آن از طرف گروه مزبور
اصلی انقالب و ابزار اصلی اعمال قدرت بود سازمانی بود حاضر و آماده و اشغال سلسله مراتب آن ميتوانست برای سازمان 

 .بخشيدن به روحانيت آافی باشد
 دوم ايجاد سازمان روحانی مبتنی بر سلسله مراتب معين و آمابيش موازی با دستگاه دولت آه خود مستلزم بر هم ريختن

روشن است آه در اين حالت رياست اين هر دو سازمان . مراتب اعتبار و قدرت سنتی روحانيان بود و تقسيم دوبارٌه امتيازات
بايد بر عهدٌه يكنفر ميافتاد و وضعيتی نظير آنچه آه در اواخر دورٌه صفوی پيدا شده بود ايجاد ميگشت، منتها با اين تفاوت آه 

 . اين بار به دست فقيه ميافتاد نه شاهرياست هر دو سازمان ميبايست
و اما راه سوم، راه سوم عبارت بود از ايجاد سازمان سومی آه با اقتدار آافی هم بر دستگاه دولت نظارت آند و هم بر 

قبيل با در نظر گرفتن گرايشهای توتاليتر بينش مذهبی ـ سياسی خمينی چنين سازمانی قاعدتًا ميبايست چيزی ميشد از . روحانيان
ممكن است برخی اين نزديكی فكر مذهبی را با سازمانی . احزاب لنينی، با انضباط آامل شبه نظامی و تابع سانتراليسم دمكراتيك

آه از طريق احزاب آمونيستی در دنيا پراآنده شده قدری عجيب بشمارند، اگر مثال بارز و آشنای مجاهدين خلق را از ياد برده 
 بدانها يادآوری آرد آه ظاهرًا خود لنين شيوٌه مزبور سازماندهی را از سازمان فرقٌه يسوعيان يا به باشند بايد اين نكته را

 .الهام گرفته است و اين شيوٌه آار آنقدرها آه برخی تصور ميكنند هم با مذهب بيگانه نيست عبارت فرنگی ژزوئيت ها
اين دنبال . ه صورت آامل به اجرا در نيامد و به ثمر نرسيددر عمل اين هر سه راه تا اندازه ای تعقيب شد ولی هيچكدام ب

آردن سه راه گوناگون خود نشانه ای است از پريشانی فكر سازمانی روحانيان، دسته بنديهای خود آنان و نامساعد بودن شرايط 
 آدام اين سه راه موجود بنابراين بايد موانعی آه بر سر هر. اجتماعی و تاريخی آه اختيارشان يه دست هيچ بنی بشری نيست

 .بود شمرد تا داليل پيدا نشدن سازمان محكم در بين روحانيت ايران قدری روشن شود
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مهمترين حسن دستگاه دولت ايران موجود بودن آن بود، به عالوه دستگاه دولت تقريبًا بدون لطمه ديدن به دست خمينی 
اما عليرغم اين دو حسن دستگاه مزبور خصيصٌه بسيار .  آار بيافتدافتاده بود حاجتی به مرمت و تغيير اساسی نداشت تا به

دستگاه دولت نه در ايران و نه در . مهمی داشت آه تسهيل آنندٌه آار نبود و از ديد خمينی و پيروان ساده انديشش پنهان مانده بود
 ادارٌه مسائل فراوان و پيچيده ای شكل هيچ جای ديگر دنيا محدود به سلسله مراتب امربری نيست بلكه دستگاهی است آه برای

داخل شدن آامل روحانيان در دستگاه مزبور . گرفته و به تناسب توسعه و تدقيق اختياراتش جنبه های تخصصی پيدا آرده است
اول قلت شمار روحانيان آه تعدادشان به تناسب وسعت سازمانهای اداری ايران برای احراز . با دو مشكل بزرگ مواجه بود

ديگر قابليت نداشتن روحانيان برای اشغال مناصب دولتی آه مشكل مهمتری بود، زيرا بر خالف . مامی مشاغل آافی نبودت
 .خيال خمينی و خود روحانيان، تربيت فقهی طالب به هيچوجه برای مملكتداری آفايت نميكرد

تر قناعت آرد اما روشن بود آه نداشتن طبعًا آمبود نفرات چندان دست و پاگير نبود چون ميشد به اشغال مناصب مهم
البته نامطلوب برای آنهايی آه نظم زندگيشان به دليل اختاللهای دستگاه دولت . قابليت آاری آثار نامطلوبی به بار خواهد آورد

بر هم خورد نه برای گروهی آه صاحب مناصب مهم و امتيازات بزرگ شدند، آار دست آخر به جای اينكه صورت يكی شدن 
. سازمان روحانيت و سازمان دولتی ايران را پيدا آند به اشغال دستگاه دولت از طرف روحانيان و همدستانشان ختم شد

روحانيان، باالخص گروهی از آنها آه به خمينی نزديكتر بودند و به ناگاه همراه رهبرشان ترقی بی سابقه ای آرده بودند، با 
خود خمينی و راه خمينی مناصب باالی دستگاه دولت را اشغال آردند و بدنٌه سازمان را همراهی افراد غير معمم ولی وفادار به 

های مختلف و گسيل ساختن مسئولين عقيدتی ـ سياسی تحت  با اتكای به انجمنهای اسالمی، نصب نمايندگان امام در سازمان
سله مراتب دستگاه دولت ايران آه با انقالب اين هر سه به صورت نهادها و مقامهای ثابت در آمد و در سل. اختيار گرفتند

متزلزل شده بود، و هنوز هم ثبات آامل خويش را باز نيافته است، جا افتاد ولی نتوانست جمع روحانيان ايران را صاحب 
 سازمان محكم بكند چون گروه قابل توجهی از آنها يا در سازمانهای موازی دستگاه دولت جای گرفتند يا مناصبی را صاحب

مهمترين اين مناصب وآالت مجلس شورای اسالمی است آه به دليل پر سر . شدند آه اساسًا جزو دستگاه دولت محسوب نميشود
و صدايی جلساتش بسيار جلب توجه آرده و در باره اش سخنان فراوان و گاه بسيار دور از واقع بينی گفته شده است، بايد به 

 .ا در بارٌه آن يادآوری آردهمين دليل به صورت معترضه چند نكته ر
اين مجلس بر خالف آنچه آه بسياری تصور ميكنند يا وانمود ميسازند نه مرآز سازماندهی شورايی بين روحانيان است نه 

الزمٌه سازماندهی شورايی در بين اعضای يك گروه اين است آه آنها از حق برابر اظهار نظر . حتی نطفٌه چنين سازمانی
در صورتی آه نه تك تك روحانيان، نه تك تك مجتهدان و نه حتی تك تك گروههايی آه از ابتدای انقالب به برخوردار باشند 

عالوه بر آن انعكاس نظرات مختلف در مجلس . طور رسمی و غير رسمی در بين روحانيان شكل گرفته است چنين حقی ندارند
 مضافًا به تمام اين نكات اختيارات عملی اين مجلس بسيار .شورای اسالمی تابع هيچ قاعدٌه مشخصی نيست مگر تعادل قدرت

محدود است و اعضايش عمًال از دخالت در بسياری مسائل فی المثل بودجٌه برخی نهادها محرومند و آخر از همه اينكه آرای 
 شدن يا نشدن آنها تابع تعادل گروههای مختلفی است مجلس قاطعيتی آه بايد آرای مجلس قانونگزاری داشته باشد ندارد و اجرا

 .آه هر آدام بخشی از قدرت مذهبی و سياسی جمهوری اسالمی را در دست دارد
در حقيقت ترآيب مجلس شورای اسالمی و چند و چون مجادالت اعضای آن فقط شاخص تعادل قدرت بين همين گروهها 

 هم آه از طرف برخی اشخاص عجول و بی دقت به آزادی تعبير ميشود فقط دليل تشنجات مزمن اين مجلس. و تحوالت آن است
 .تعدد گروههای قدرت و ناپايداری تعادل بين آنهاست آه دائم در حال تغيير است و هنوز ثباتی نيافته

 
باعث ايجاد سازماندهی جديد و مستقل روحانيان ايران نيز مشكالت بزرگی پيش راه داشت، مشكالتی نظری و عملی آه 

مهمترين مشكل نظری اين امر تفكر سازمانی خمينی و همپالكيهايش بود، آنها از . شد تا در اين راه گام مهمی برداشته نشود
بابت فكری پرورش يافتٌه حوزه های علميه بودند، به ارزشمند شمردن روش سنتی اجتهاد و استقالل مجتهدان خو گرفته بودند و 

 توقع عرضٌه نظرات سازمانی جديد و انقالبی داشت، الاقل گسستن از سنت و دست زدن به نوآوری به همين دليل نميشد از آنها
بايد دقت داشت آه خود خمينی هم در طرحهای سياسی اش اشاره ای به لزوم تأسيس سازمان . اساسی برايشان بسيار مشكل بود

سی علم واليت فقيه را برافراشت ديگران بايد از او تبعيت نوينی در بين روحانيان شيعه نكرده است، فقط تأآيد آرده آه اگر آ
 .آنند

و اما مشكالت عملی آار ـ سازماندهی جديد مترادف بر هم ريختن آامل و اساسی سازماندهی سنتی روحانيت بود، يعنی 
همٌه آنها به تقسيم آنار گذاشتن برابری اسمی مجتهدان و حذف استقالل فردی آنان؛ اجرای طرح نيز طبعًا مستلزم تن دادن 

روشن است آه اين تقسيم . دوبارٌه اعتبار مذهبی از طرف مرجعی ثابت بود و تبعيت همگی روحانيان از سلسله مراتب جديد
 تقسيم دوبارٌه قدرت و ثروت )آن هم در چارچوب نظامی اجتماعی و سياسی آه اساسش بر مذهب است (دوبارٌه اعتبار مذهبی

دارند در ... ر هيچ آجا آار ساده ای نيست زيرا روحانيان به تناسب بهره ای آه از اعتبار مذهبی و را هم باعث ميگردد و د
آمتر آسی ممكن است به اين راحتی تن به از دست دادن امتيازات و استقالل خويش بدهد، به . مقابل آن مقاومت ميكنند

پذيرفت آه پذيرايی نسبت به سازماندهی جديد روحانيت فقط خصوص اگر اين امتيازات قابل توجه باشد، به همين دليل ميتوان 
ميتوانسته در بين قشرهايی از اين گروه بيشتر باشد آه عمًال از امتيازات آمتری برخوردار بوده اند و در اين تحوالت اميد 

 .افزودن بر آنها را داشته اند
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 بنيادی ميتوانست موقعيت خمينی را در بين روحانيت  به اين قبيل تغييرات زدنعالوه بر اين بايد در نظر داشت آه دست
به خطر بياندازد زيرا موفقيت وی در انقالب مديون ايجاد وحدت نسبی بين روحانيان بود و خدشه دار آردن اين وحدت با به 

 .راه انداختن تغييرات وسيع هم امكانات بسيار ميطلبيد و هم از احتياط به دور بود
 روحانيان بود از شخص خودش و به نهادی آردن و تداوم بخشيدن به مقام رهبری اعتنای هدف اصلی خمينی اطاعت

چندانی نداشت، او عمًال تا زنده بود از اين نفوذ حكم برخوردار بود و برای تحكيم آن به مانوری غير از تحقير و آنار گذاشتن 
 .دهی نوين به هيچ نتيجٌه قاطعی نرسيدخالصه اينكه آار در زمينٌه سازمان. شريعتمداری احتياج پيدا نكرد

 مهمترين گامی آه خمينی و اعوان و انصارش در راه ايجاد نوعی سازمان موازی با سازمان موجود روحانی برداشتند، 
آه حائزينش روحانی بودند و در نقاط مختلف آشور و در نهادهای مختلف مستقر » نمايندگی امام«عبارت بود از ايجاد مقام 

ائمٌه جمعه هم، آه انتصابشان از قديم توسط دولت انجام ميگرفت، از .  در زمرٌه مهمترين صاحبان قدرت مذهبی در آمدندشدند و
 .طرف صاحبان جديد قدرت سياسی به شهرهای مختلف گسيل گشتند

 بود، به عبارت البته بايد دقت داشت آه اين سازمان موازی جديدتابع تقسيمات نهادهای دولتی و قانون تقسيمات آشوری
ديگر تابع ساختمان دستگاه دولت و نه متكی به تقسيمبنديهای مستقل و جديد، تازه همزمان با اين مساعی محدود آه در جهت 

در بين روحانيان پيدا شد آه .... تمرآز انجام گرفت گروههای فشار جديدی نيز از قبيل روحانيت مبارز و مدرسين حوزٌه قم و
بود، وجود اين گروهها بالطبع از وحدت طبقٌه حاآمٌه جديد ايران .. و ..دن بخش بزرگتری از اعتبار و هدفشان به دست آور

مضافًا به تمام اينها امتيازات سنتی بخش بزرگی از روحانيان . آاست و امكان برقراری سازمان واحد را به حد اعلی آاهش داد
، صاحبان جديد قدرت نيز در عمل اين امتيازات قديمی را تأييد آردند، از باقی ماند و دستخوش زير و رويی و تقسيم دوباره نشد

البته هنوز اين آشمكش بين سه شكل سازمانی . چنگ انداختن بدانها و به همان نسبت از سازماندهی نوين صرفنظر آردند
ته بنديهای داخل طبقٌه حاآم ادامه روحانيان، يعنی سازمان سنتی آنها و سازمان جديد موازی با آن آه يادگار خمينی است و دس

در بر جای ماندن دو شكل آخر آمتر جای . دارد و روشن نيست آه در دراز مدت آداميك از اين گرايشها پيروز خواهد شد
ترديد است و فقط بايد توجه داشت آه دوام آوردن باقيماندٌه سازمان سنتی روحانيان مشروط به قابليت اعضای آن به جلب 

به هر صورت نه جلب پشتيبانی آسان است و نه .  مردم و ادامٌه حيات در جامعه بدون پشتيبانی دولت خواهد بودپشتيبانی
 .خالصی از دست اندازی قدرت سياسی ممكن

 
همانطور آه باالتر اشاره شد با در . راه سوم ايجاد سازمانی خارج از دولت و روحانيت بود آه هر دوی آنها را آنترل آند

تن مدعاهای گستردٌه خمينی و گرايشهای توتاليتر ايدئولوژی وی چنين سازمانی ميبايست دستگاهی ميشد از انواع نظر گرف
 .حزبهای لنينی با سازماندهی بسيار محكم و منضبط و قابليت عملياتی بسيار زياد

نی از آن جهت آه بهترين اما آه بر پا آردن حزب لنينی آار بسيار مشكلی است، نبايد به خطا تصور آرد آه حزب لني
ابزار سرآوب و جنايت و آزادی آشی و غارت در سطح وسيع است، دستگاهی است ابتدايی و ساده آه هر گروه آزادی آش و 

تنها . قادر به ساختن آن خواهد بود؛ اين آار مستلزم رهبری محكم و آادرهای ورزيده است آه در همه جا يافت نميشود.. و.. 
ای خالی چنين حزبی، حزب جمهوری اسالمی بود آه ايجادش به ابتدای پيروزی روحانيان برميگردد و قرار نامزد پر آردن ج

بود تنها نمايندٌه روحانيت بر صحنٌه سياست ايران باشد، اين حزب در شرايط موقت آزادی نسبی ابتدای انقالب به قصد رقابت با 
مرگ ناگهانی بهشتی اين حزب را از وجود تنها . رتش به نهايت رسيدديگر احزاب ايجاد شد و بعد از حذف تمام مدعيان قد

پس از بهشتی حزب مزبور سازمانده قابلی پيدا نكرد، خمينی هم احتماًال به دليل بيگانگی . مدعی آارآمد رهبری محروم ساخت
و بدان اعتنايی ننمود، در نتيجه با انواع سازماندهی مدرن حزبی، بهره ای را آه ميتوانست از چنين سازمانی ببرد درك نكرد 

 .حزب جمهوری اسالمی پس از چند سال در رقابت بين گروهها عاطل افتاد و آخر به حكم خمينی منحل گشت
اين راه سوم تنها راه سازماندهی است آه ميتوان بر ختم شدنش به شكست آامل رأی داد و پرونده اش را بست، اما به 

هيچ طرح اجتماعی . ا در تاريخ جمهوری اسالمی دست آم گرفت و يا به دست فراموشيش سپردهيچوجه نبايد اهميت اين امر ر
آه گرايشهای توتاليتر داشته باشد بدون تأسيس حزب لنينی بخت عملی شدن ندارد و شكست آامل در تأسيس حزب لنينی به طور 

معنای صرفنظر آردن روحانيان از تحميل نظرات البته اين لنگی به . قاطع طرح اسالمی آردن جامعٌه ايران را لنگ گذاشت
خويش در زمينه های مختلف نيست، تا موقعی آه اين نظام سياسی در ايران برجاست سردمدارانش بر اجرای طرح مزبور پای 
خواهند فشرد و به احتمال قوی در اين زمينه موفقيتهايی آسب خواهند آرد و با تحميالت خويش برای مردم ايران زحمات 
فراوان نيز ايجاد خواهند نمود؛ اما طرح منطبق آردن جامعٌه ايران با ايدئولوژی اسالمی به دليل نبود ابزار مناسب به انجام 

 .نخواهد رسيد و به عنوان مثال با موفقيتهايی آه آمونيستهای روسيه در دوران خويش به دست آوردند قابل قياس نخواهد بود
 

اين .  ترآيب عوامل موجد نابرابری در بين روحانيان تأثير گذاشت و هم بر سازماندهی آنانتحوالت زاده از انقالب هم بر
 .هر دو دگرگونی شايان توجه است و بايد به ترتيب به آنها پرداخت

تغيير اصلی در عوامل موجد نابرابری اين بود آه قدرت سياسی به دست روحانيان افتاد و به تبع سعی در سهم بيشتر 
البته قدرت سياسی هميشه بر .  قدرت جای آوشش در بهره مند گشتن از پشتيبانی صاحبان قدرت سياسی را گرفتيافتن از

اختالط . رقابت بين روحانيان تأثير داشته است اما نبايد به دليل اين سابقه اهميت تغييرات زاده از انقالب را دست آم گرفت
داو رقابت بين روحانيان آرد زيرا در رقابت بر سر برتری عملی، قدرت مذهب و سياست قدرت سياسی را تبديل به مهمترين 
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در نتيجه، ترآيب عوامل موجد نابرابری آه در بخش قبل شمرده شد، به تناسب دوران قبل از انقالب . عامل تعيين آننده است
 . با تودٌه مردم تأثير عميق گذاشتقدری ساده شد و اين سادگی نسبی بر شيوٌه ارتباط روحانيان با يكديگر، با شاگردانشان و

همانطور آه قبًال اشاره شد قابليت علمی محكمترين و منطقی ترين اساس برتری يافتن يك يا چند نفر از علمای شيعه بر 
تشخيص قابليت علمی مستلزم آرامش، انصاف، آاردانی و از خود گذشتگی است و به همين دليل در معرض . باقی آنهاست
وقتی قدرت هم بزرگترين داو رقابت شد و هم بهترين اسباب . عيارهای غير تخصصی و حرص برتری جويیآسيب مداوم م

تمايل به دسته بندی روحانيان برای چنگ انداختن . برتری جويی، جای چندانی برای ارزيابی قابليتهای تخصصی باقی نميماند
و نبايد اصًال از پيدايش آن در بين آسانی آه به هر حال به بخش هر چه بزرگتری از قدرت ثمر مستقيم چنين وضعيتی است 

» حجت االسالم«تغيير شيوٌه استفاده از القاب سنتی . هيچگاه رقابتشان از شائبٌه دسته بندی و دنيا دوستی خالی نبوده تعجب آرد
شتن وی از قدرت سياسی آه ميبايست منعكس آنندٌه دانش صاحب آنها باشد و امروز بيشتر شاخص بهره بردا» آيت اهللا«و 

 . است، نشانٌه بارز اين امر است آه قدرت قابليت را جدًا تحت الشعاع خويش قرار داده
تصاحب قدرت رابطٌه روحانيان و شاگردانشان را نيز به آلی متحول ساخت زيرا استراتژی معمول آسب اعتبار در بين 

فراوانی شاگردان ديگر چندان به آار تحكيم موقعيت .  تغيير دادروحانيان را آه جلب شاگرد در آن نقش عمده داشت از اساس
هر مجتهد در برابر همگنان نميامد زيرا عامل اصلی تحكيم موقعيت سهم داشتن از قدرت سياسی است؛ در ترويج و توجيه آرای 

 حكومت است؛ پشتوانٌه به آار نظری استاد نقش خيلی زيادی بازی نميكند چون اين دو آار بر عهدٌه دستگاههای مختلف تبليغاتی
بسته شدن نظرات استاد نيست و آمك چندانی به قدرت نمايی وی نميكند چون امروز ابزار اصلی اين آار ابزار دولتی است و 
گروه طالب در برابر آن چندان وزنی ندارد؛ در جلب مريد نقش مهمی ندارد چون رابطٌه روحانيان با تودٌه مردم آامًال متحول 

 و باالخره اينكه به آار تحكيم موقعيت روحانيان در برابر قدرت سياسی نميايد زيرا ديگر اين قدرت ازآن خود روحانيان شده؛
به اين ترتيب مسئلٌه جلب شاگرد به حوزه های درس روحانيان صاحب قدرت عمًال منتفی گشته زيرا اين افراد با پرداختن . شده

. س و جلب شاگرد ندارند و بايد اضافه آرد آه ديگر احتياج چندانی هم به اين آار ندارندبه آار حكومتی ديگر وقتی برای تدري
تماس دائم با طالب مختص روحانيانی است آه آماآان به تدريس ادامه ميدهند و احتمال اينكه بتوانند به پشتوانٌه شاگردانشان به 

 .قدرت دست بيابند بسيار آم است
 انقالب در رابطٌه روحانيان با مريدانشان پيدا شده و از جهت تاريخی حائز اهميت بسيار اساسی ترين تغييری آه پس از

در زمان حيات خمينی، حكم وی عمًال برتر از حكم هر روحانی . است از بين رفتن آزادی مقلدان در انتخاب مرجع تقليد است
صار طبعًا پس از مرگ خمينی سستی گرفت ولی نبايد اين انح. ديگری بود و به آسی مهلت پيروی از مجتهد ديگری داده نميشد
آزادی در پيروی از مجتهد دلخواه تا آنجايی مجاز است آه بر . در اهميت پراآندگی آه پس از مرگ خمينی پيدا شد اغراق آرد

 بيشتر داشتن، يا مريد. با صاحبان بالفعل قدرت سياسی است» آزادی«تقسيم قدرت سياسی تأثير عمده ای نگذارد و تعيين حد اين 
به عبارت دقيقتر احكام مذهبی خويش را به گروه بزرگتری تحميل آردن در درجٌه اول مديون قدرت بيشتر داشتن است نه 

اساس رابطٌه مجتهد و مقلد در ايران امروز از اساس متحول گشته و به هيچوجه با دوران قبلی قابل قياس . آزادی انتخاب مقلدان
به عالوه بايد توجه داشت . اينكه مريد بيشتر قدرت بيشتر بياورد قدرت بيشتر مريد بيشتر به همراه مياوردنيست زيرا به جای 

آه به دست آوردن قدرت سياسی امتيازات مالی بسيار به دنبال آورده و احتياج روحانيان را به آمكهای مالی مريدان آه پس از 
البته اين . ه آن خو آرده بودند و از آن ارتزاق ميكردند، بسيار آم آرده استساقط شدن صفويه و از دست دادن پشتيبانی دولت ب

شكی نيست آه همزمان با اين تغييرات شوق . آم شدن احتياج نه مترادف بی نيازی است و نه به معنای آنار گذاشتن آاسٌه گدايی
ين آاهش شوق را با اخاذی صريح از آم شده است ولی در عوض صاحبان قدرت ا» وجوهات«تودٌه مردم هم برای پرداخت 

رابطٌه مجتهد . طريق دستگاه دولت و مال اندوزی به اتكای قدرت جبران ميكنند تا به اصطالح آسبه از مايه ضرر نكرده باشند
و مقلد در ايران امروز دو وجه ثابت دارد يكی نفس پيروی مقلد از مجتهد و ديگری نمايش اين پيروی، و عليرغم رنگ و 

 مذهبی اولی تفاوتی با ديگر حكومتهای فاشيست مآب ندارد و دومی هم چيزی است از مقولٌه نمايش سياهی لشكر روغن
 .تبليغاتی

و اما سازماندهی ـ روحانيت شيعه پس از انقالب رهبر يگانه و معينی پيدا آرد ولی دارای سازماندهی واحد و ثابت و 
راه ممكن سازماندهی تا اندازه ای از طرف زعمای حكومت تعقيب شد هيچكدام محكمی نشد زيرا چنانكه ديديم هر چند هر سه 

فقط در اين ميان وزنٌه راه اول به دليل وجود و اهميت دستگاه دولت و نيز تحليل رفتن تدريجی بسياری از  به انجام نرسيد؛
 .نهادهای موازی نظير سپاه پاسداران در آن قاطعًا بر دو ديگری چربيد

ت وسيلٌه اصلی اعمال قدرت سياسی است و در ايران امروز هم عليرغم تمام آسيبهايی آه از رقابتهای انقالبی دستگاه دول
روحانيان با گرد آمدن حول اين دستگاه و با آشمكش بر سر آن صاحب نوعی محور تشكل . ديده هنوز ابزار اصلی قدرت است

امروز هم روحانيت شيعه از خود سازمانی . زماندهی روحانيت گذاشتشده اند، اما نبايد پيدا شدن اين محور را به حساب سا
 .ندارد آه همٌه اعضايش را در بر بگيرد و با قبل از انقالب تفاوت عمده ای آرده باشد

. آرايش جديد روحانيت زادٌه اين است آه روحانيان عشقه وار به دولت پيچيده اند نه اينكه از خود صاحب سازمانی شده اند
. ندهی روحانيت شيعه، تا آنجا آه به خود روحانيت مربوط است آماآان هم بسيار سست است و هم مبتنی بر نابرابریسازما

بسيار سست است زيرا شكل آن و آهتری و مهتری اعضايش در معرض تغييرات مداوم قرار دارد، تغييراتی آه ثمر ناپايداری 
بری نيز آماآان صفت بارز اين سازمان است و تفاوتی آه با قبل پيدا نابرا. تعادل بين گروههای صاحب و مدعی قدرت است

 .آرده اين است آه بيش از هر چيز تحت تأثير تقسيم امتيازات انقالبی،باالخص قدرت، قرار گرفته
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از ميدان بايد به اين نكته توجه داشت آه اگر انقالب اسالمی اليه بندی اجتماعی و تقسيم امتيازات را در جامعٌه ايران با 
راندن نخبگان اداری ـ سياسی و در برخی موارد اقتصادی نظام آريامهری بر هم ريخت، در اليه بندی روحانيت شيعه هم زير 

البته اين . و رويی عظيمی ايجاد آرد و گروه نزديكان خمينی و روحانيان انقالبی را بر رأس هرم روحانيت مستقر ساخت
يت در ميان بود به سائقٌه سنت مداری، نداشتن فكر سازمانی جديد،محدوديتهای زادٌه شرايط و تغييرات در آنجايی آه پای روحان

باالخص روحانيان بلند مرتبهـ با خمينی و برآشيدگانش، به آن شدت و خشونت آه در باقی جامعٌه ايران  همگامی روحانيان ـ
ری، امتيارات خويش را از دست ندادند اما بايد آنها را آخرين روحانيان ممتاز، به استثنای شريعتمدا. انجام گرفت، انجام نيافت

نمونه های ترقی روحانی به سبك قديم به حساب آورد، زيرا امروز راه ترقی روحانيان شيعٌه ايران الزامًا از مجرای قدرت 
 .سياسی ميگذرد

ابرابری اعضايش نيست آه هر دو در جمع آنچه آه در سازماندهی امروز روحانيان شيعه قابل توجه است سستی آن و ن
سابقٌه قديم دارد، بلكه نوع جديدی از تقسيم آار است آه بين اعضای آن پيدا شده و ميتواند در دراز مدت نتايج مهم به همراه 

 .بياورد
ی دائمًا بر البته نفس تقسيم آار در بين روحانيان به هيچوجه امر تازه ای نيست، فقط به اين دليل آه تقسيم آار و اليه بند

يكديگر تأثير ميگذارد و نتايج آنها نيز بسيار با هم مياميزد، به تفكيشان از هم توجه آافی نميشود و در نتيجه تقسيم آار معموًال 
 مردم تنها تفاوت بين يك روضه خوان ساده و يك مجتهد جامع زافی المثل بسياری . تحت الشعاع اليه بندی قرار ميگيرد

در وجود اين تفاوتها و اهميتشان شكی نيست . ت مرتبه ميدانند آه به نوبٌه خود بيانگر تفاوت سطح دانش آنهاستالشرايط را تفاو
» تخصص«ولی اشكال استفاده از اصطالح . اما بايد در آنار آنها به تقسيم آار يا به عبارت معمولتر تخصص نيز توجه داشت

يی بسيار مثبت دارد زيرا مترادف داشتن دانش و قابليت هر چه بيشتر در اينجاست آه تخصص در ذهن اآثر مردم بار معنا
است در زمينه ای محدود و معين، به همين دليل اطالق آن به مشاغلی آه در عرف معمول پست به حساب ميايد چندان رايج 

تقسيم « اصطالح در مقابل، حسن. آردن بيشتر مناسب طنز نويسی است» تخصص در روضه خوانی«نيست، مثًال صحبت از 
 .ساده بودن، جامع بودن و عاری بودنش از بار معنای مثبت يا منفی است» آار

بسياری از اقتصاد . تقسيم آار فرآيندی است آه از دير باز در جوامع انسانی پيدا شده و به مرور زمان تشديد گشته است
ر هم به اثرش در زمينٌه تقسيم آار اشاره شد،در اين دانان و به خصوص اميل دورآهيم، جامعه شناس بزرگ فرانسوی آه باالت

طبعًا در اينجا مقصود پرداختن به چند و چون نظريه پردازيهای مختلف در باب تقسيم آار . زمينه نظريه پردازی آرده اند
رتيب متوقفش ساخت يا نيست، فقط يادآوری اين نكته است آه تقسيم آار به ارادٌه يك يا چند نفر شكل نگرفته تا بتوان به همان ت

 .جهتش را عوض آرد
تقسيم آار سنتی بين روحانيان باعث پيدايش تيپهای مختلفی از نوحه خوان و روضه خوان و قاری گرفته تا خطيب و 
مدرس و مجتهد شد آه از دير باز جزو چهره های ثابت جامعٌه ايران بوده اند و هرآدام بخشی از احتياجات مذهبی جامعه را 

خصيصٌه اصلی تقسيم آار سنتی آه حاصلش پيدايش اين تيپهای گوناگون است، تبعيت نسبی اش از نوع و ميزان . ه اندبرآورد
روشن است آه نقشها و مقامهای مذهبی در جامعه به تناسب نمرات درسی . تحصيالت افراد در حوزه های درس مذهبی است

 معينی انجام ميگرفت آه وظيفٌه اصليشان تربيت روحانيان بود، بنابراين افراد تقسيم نميشد اما آموزش نقشهای مذهبی در مراآز
ها و نقش اجتماعی روحانيان متناسب هم بود؛ ديگر اينكه بين دانش مذهبی و مقام مذهبی نيز تناسبی  تربيت آسب شده در حوزه

 .كن بودوجود داشت، آسب دانش و ترقی مذهبی به نوعی مالزم هم بود و به طور همزمان نيز مم
تقسيم آار جديدی آه با وقوع انقالب آم آم در بين روحانيان شكل گرفته و تيپهای روحانی جديدی را به تيپهای سنتی 

اين شيوٌه تقسيم آار به احتمال بسيار قوی تحت . اضافه آرده است زادٌه چنگ انداختن روحانيان است به قدرت و مقامهای دولتی
 .حصار و تمرآز قدرت تشديد خواهد گشت و نتايج مهمی را نيز به همراه خواهد آوردتأثير تمايل قدرتمندان به ان

اما بايد به اين نكتٌه بسيار مهم توجه داشت آه محدوديت امكانات روحانيان در مقابل تنوع نقشهای اجتماعی آه بر عهده 
 :گرفته اند دو تضاد عمده و بسيار قابل توجه به همراه آورده

 بی تناسبی تربيت حوزه ای است با نقشهايی آه روحانيان در جامعه و به خصوص دستگاه دولت بر عهده تضاد اول زادٌه
به » واليت فقيه«خمينی خود تصور درستی از ميزان پيچيدگی تقسيم آار در جوامع مدرن نداشت، وی حتی در . گرفته اند

ته های طالب آامًال برای اين آار آافی است، ولی صراحت نوشت ادارٌه آشور محتاج هيچ نوع آموزش خاصی نيست و آموخ
تنها راه رفع . افتاددر عمل روشن شد آه اين تصور بی پايه بوده است و پرداخت تاوان آارنادانی روحانيان بر ذمٌه ملت ايران 
يه است و منطبق اين تضاد تجديد نظر آردن در شيوٌه تربيت روحانيان يا به عبارت دقيقتر در محتوای دروس حوزه های علم

شرط انجام يافتن اين آار آنار گذاشتن دروس . ساختن آنها با نقشهای امروز روحانيان آه بيشتر شامل نقشهای دولتی مدرن است
مذهبی است يا به حاشيه راندن آنها، ولی نتيجٌه مستقيم چنين تغييری تحليل بردن قابليتهای صرفًا مذهبی روحانيت شيعه است و 

قراض روحانيت به عنوان گروهی آه صاحب دانش مذهبی است و وظيفٌه تعيين درست دينی و راهنمايی به سوی در نهايت ان
اين بسيار بعيد است آه روحانيان عليرغم بستگی به حوزه های علميه و ميراث فرهنگی آنها و در . رستگاری را بر عهده دارد

 مشخص، دست به چنين انتحاری بزنند و قالب شكل گيری خويش عين آگاهی بر موجوديت خويش به عنوان يك گروه اجتماعی
 .را بشكنند

دستيابی روحانيان . تضاد دوم بين مدعاهای حكومت و تقسيم آاری آه عمًال در بين روحانيان شكل گرفته، پيدا شده است
ی وجود داشت از اساس به قدرت باعث شد تا ارتباطی آه از قديم بين سطح دانش مذهبی و ترقی در سلسله مراتب روحان
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امروز آسب دانش و ترقی در بين روحانيان نه به طور همزمان ممكن است و نه اصًال لزوم چندانی به پيگيری . متزلزل شود
زيرا پرداختن به امور حكومتی، آه شاهراه ترقی است، آار تمام وقت است و اصًال فرصتی برای درس . همزمان اين دو هست
رد؛ از آن گذشته دليلی هم برای همزمان دنبال آردن اين دو مشغلٌه غير شبيه وجود ندارد زيرا آسب و پژوهش باقی نميگذا

قدرت سياسی بهترين ضامن باال بردن نفوذ مذهبی است و دست يافتن بدان انگيزٌه عملی دانشجويی را، تا آنجا آه به جاه طلبی 
مدعاهای نظام واليت فقيه بر رواج احكام اسالم و رهبری جامعه توسط نتيجه اينكه پايٌه . مذهبی مربوط ميشود، از بين ميبرد

صالحترين و قابلترين علماست، اما نوع تقسيم آاری آه در آن شكل گرفته و در عمل به همه تحميل شده، اجبارًا آسانی را به 
ه دار شدن سمتهای دولتی، نسبت به سوی باالترين مقامها سوق داده و خواهد داد آه به دليل داخل شدن در آشمكش قدرت و عهد

 .ديگر علما از دانش مذهبی آمتری برخوردارند
اين فرآيند پس رفتن صالحيت مذهبی از ابتدای انقالب شروع شده و به احتمال قوی طی زمان چشمگيرتر خواهد شد و از 

رفع اين تضاد هم ممكن . تر خواهد رفتآه مايٌه دامن زدن به جدلهای آخوندی شده بسيار فرا» جانشين امام«حد مجتهد نبودن 
نه » علمای«نيست مگر با تجديد نظر در مدعاها و ايدئولوژی رسمی رژيم و پذيرفتن اينكه نظام واليت فقيه نظام حكومت 

ه با اين آار هم به نوبٌه خود بسيار بعيد به نظر ميايد زيرا تمام مشروعيت نظام و اعتبار سردمداران آن را آ. چندان عالم است
 .بضاعت مزجات مدعی صاحبنظری در علوم اولين و آخرين هستند، از بن به لرزه در خواهد آورد

شكی نيست آه يكی از مهمترين آارآردهای ايدئولوژی نقاب زدن بر چهرٌه واقعيت است ولی در عين حال بايد به ياد 
. ربٌه تبليغاتی خوبی به دست مخالفان و رقبا ميدهدداشت آه تضاد بين ايدئولوژی رسمی هر نظام و واقعيت آن نظام هميشه ح

البدل را ايفا  مخالفان بی بنيادی آار را به رخ همه ميكشند و رقبا سعی ميكنند تا در قالب همان ايدئولوژی نقش مصلح و نعم
 .آنند

روز حيات اين نظام به بهره تا به حال بسياری از اين تضاد نظام واليت فقيه استفاده آرده اند و به احتمال قوی تا آخرين 
تا وقتی اين دستگاه بر جاست ميتوان به حائزان مشاغل دولتی حمله آرد آه چرا صالحيت . برداری از آن ادامه خواهند داد

اين . مذهبی آافی ندارند، زيرا صالحيت مذهبی اين گروه هميشه آم خواهد بود و احتماًال به مرور زمان آمتر هم خواهد شد
 آسان و بی پايان، هم مطابق ميل آسانی است آه به نوعی سودای حفظ بيضٌه اسالم را دارند و هم پاسخگوی احتياج ايرادگيری

اما بايد توجه داشت آه اين ايرادها به . آنهايی آه بايد قبل از احراز مناصب دولتی، صاحبان فعلی مناصب را از ميدان برانند
ر ذات نظام واليت فقيه نهفته و عالوه بر آن جدًا بعيد است آه برای گرفتن قدرت از هيچوجه قادر به رفع تضادهايی نيست آه د

 .دست صاحبان بالفعل آن آفايت آند
 

قبل از پرداختن به روش امروزين تعيين درست دينی در بين روحانيت شيعه و ارزيابی پذيرايی اين گروه نسبت به 
 .نی در ايران توجه آردنوآوری بايد به توسعٌه بی حساب مصاديق درست دي
بلكه با بهره مند شدن از قدرت سياسی و به اتكای اين اصل آه اعمال انسان  امروز مذهب نه فقط با سياست در هم آميخته

در نتيجه تعداد اموری آه تعيين . بايد در همه حال تابع قوانين الهی باشد، بر همٌه رشته های حيات ايرانيان چنگ انداخته است
نشان تابع مفهوم درست دينی است بسيار افزايش يافته زيرا نه حرص قدرت و نه ادعاهای مذهبی حكومت هيچكدام چند و چو

صحبت از اسالمی آردن تمام شئون . حد ندارد، يا به عبارت دقيقتر حد اصولی ندارد و فقط گرفتار محدوديتهای عملی است
با فزونی گرفتن اموری آه حكومت مذهبی ايران ادعای ادارٌه آنها را . زندگی نشانٌه اين تورم مذهب و به تبع درست دينی است

 .دارد آشمكش بر سر تعيين درست دينی هم وسعت يافته و هم تشديد شده است
تعيين محتوای درست دينی آماآان به صورت نوعی اجماع بين اشخاص نابرابر صورت ميگيرد و قدرت مهمترين عامل 

فاوت اصلی با دوران قبل از انقالب در اين است آه قدرت به دست خود روحانيان افتاده و اگر سابقًا تنها ت. موجد نابرابری است
دخالت مستقيم و صريحش در تعيين محتوای درست دينی امری فوق العاده بود امروز اين دخالت صورت روزمره پيدا آرده 

 .است
ترين و گسترده ترين وسيلٌه پراآندن درست دينی هم امروز در آشمكش بر سر درست دينی، قدرت حجت قاطع است و به

آماآان دستگاه دولت است آه وقتی در خدمت يك بينش مذهبی معين يا برداشت معينی از اين بينش قرار گرفت ديگر نه فرصت 
ت دينی هم آنهايی آه از قدرت سهمی ندارند عمًال در تعيين درس. مخالفت برای ديگران باقی ميگذارد و نه گاه فرصت حيات

محلی از اعراب ندارند و اگر رأيی داشته باشند وقتی اين رأی معنايی پيدا ميكند آه صاحبش زير چتر حمايت يكی از صاحبان 
 .قدرت قرار بگيرد

توسعٌه حيطٌه . همانطور آه قبًال اشاره شد روش اجماعی در تعيين درست دينی مقاوم ترين شيوه در برابر نوآوری است
 تشديد آشمكشهايی آه بر سر آن درگرفته است به نوبٌه خود پذيرش نوآوری را بيش از پيش دچار مشكل ساخته درست دينی و

 .در اوضاع امروز ايران نوآوری به تناسب اهميت در معرض مخالفت گروه بزرگتری از روحانيان است. است
ذاشتن آن بر تقسيم و تعادل قدرت است، اولی تأثير گ. سنجش اهميت هر نوآوری برشمرد  ميتوان سه شاخص آلی برای

دوم ميزان نو بودن آن است، . زيرا چه مؤمنان بخواهند و چه نه امروز قدرت سياسی حساس ترين موضوع مذهبی است
سوم نزديك شدن نوآوری به . نوآوری هر قدر از عقايد رايج بين روحانيان دورتر بشود بيشتر در معرض مخالفت قرار ميگيرد

زی و حساس و خرد ناپذير افكار و عقايد رايج در بين روحانيان، در اين صورت هم روشن است آه نوآوری بيشتر هستٌه مرآ
 .واآنش بر ميانگيزد
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. به اين ترتيب بايد نتيجه گرفت آه امروزه بخت پااليش بينش مذهبی در بين روحانيان ايران بسيار از قبل آمتر شده است
وعيت نظام حكومت مذهبی را از بن متزلزل خواهد ساخت و هم نامزد نوآوری را در زيرا دست زدن بدين آار هم مشر

معرض فشار و حملٌه گروهی مخالفان قرار خواهد داد، فشار و حمله ای آه آمترين پيامدش از دست دادن قدرت و امتيازات 
 .آميخته شدن نوآوری با قضيٌه رشدی آه ديگر جای خود دارد. زاده از آن است

 
 ع برون گروهیموان

  
همانطور آه قدری باالتر گفته شد، هر جا آه پای درست دينی در ميان باشد نظرات مجتهدان اصل است و نظرات 

اما نبايد به اين دليل . اعتبار اشخاص بی صالحيت يا غير مجاز به دخالت در مباحث مذهبی، در جنب نظرات مجتهدان آم
روحانيان نيز مانند . ين اندازه تخصصی، از بند ارتباطات اجتماعی آزاد استتصور آرد آه روحانيت حتی در موردی به ا

. ديگر گروههای اجتماعی در حال داد و ستدند و نقش و موقعيتشان در جامعه متكی به ارتباطهايی است آه با ديگران دارند
ار مهمی است، بر پيوندهای تعيين و تغيير محتوای درست دينی، به خصوص در مورد پااليش بينش مذهبی آه امر بسي

 .اجتماعی روحانيان با ديگران و به تبع بر موقعيتشان تأثير ميگذارد
اآثر مردم، تحت تأثير . برای تحديد اهميت اين موضوع ميبايست ابتدا به يك جنبٌه مهم از رابطٌه مجتهد و مقلد اشاره آرد

اما .  از رابطٌه اين دو تصوير ساده و يكسويه ای در ذهن دارندمعنای تحت اللفظی آلمات مجتهد و مقلد، به خصوص آلمٌه دوم،
نبايد آنجا آه پای تحليل مسئله در ميان است، به عادت آنهايی آه تا صحبت سياست به ميان آمد شتر را با افسارش وارد بحث 

 رابطٌه دو فرد برابر نيست زيرا روشن است آه رابطٌه مجتهد و مقلد. ميكنند، در بند معنای اوليه يا تحت اللفظی آلمات ماند
دانش مذهبی مقلد بنا بر تعريف از مجتهد بسيار آمتر است، اما مقلد در انتخاب مرجع تقليد آزاد است و انتخاب او تابع عوامل 
بسياری است آه اشتراك فكری يكی از مهمترين آنهاست، به عبارت ديگر مجتهد بايد پاسخگوی حساسيت و توقعات مذهبی مقلد 

نه همٌه مقلدان حساسيت و توقع يكسان دارند و نه همٌه مجتهدان به يكسان از مذهب سخن ميگويند، مجتهدان عرضه آنندٌه . باشد
رابطٌه .  مخاطب خويش را ميجويدبه تناسب آزادی بازار مذهبگفتار مذهبی هستند و مقلدان متقاضيان اين گفتار و هر آس 

 اولی هر چه گفت دومی تبعيت آند، پايٌه اين رابطه اشتراك بينش مذهبی و حساسيت مجتهد و مقلد به اين صورت نيست آه
 .مذهبی دو طرف است و اگر اين نباشد رابطٌه بين آنها از قوه به فعل در نميايد

روحانيانی آه امروز بر سرنوشت ايرانيان حكم ميرانند، بازار عقايد مذهبی را به انحصار خويش درآورده اند و بينش 
اين گفتار به مزاج بسياری از مردم ايران، چه مؤمن و چه بی ايمان، . ذهبی پست و ابتدايی خويش را در آن تبليغ ميكنندم

نميسازد و طبعًا بر دوری آنها از حكومت اثر گذاشته است، اما در عوض برای گروهی هم آه در اين بينش با روحانيان شريكند 
آه به داليل گوناگون، حتی در صورت داشتن امكان انتخاب بين بينشهای مذهبی مختلف زيرا هستند آسانی . بسيار جذاب است

اين قبيل اشخاص را ميتوان هم در حلقٌه حكومتگران غير معمم جست، هم . باز به همين سخنان سبك و ميان تهی روی مياوردند
تغيير دادن اين بينش رابطٌه .  بين عامٌه مردمدر بين خدمتگزاران خاص دستگاه حاآمه از قبيل پاسداران و بسيجيان و هم در

در ايران . روحانيان را با افراد همفكرشان آه يكی از مالطهای تحكيم نظام حكومتی فعلی است به آلی متزلزل خواهد ساخت
ديگر امروز رهبران و پيروان در تبليغ بينش مذهبی خويش آه رسمًا مترادف درست دينی است و نيز در بی اعتبار ساختن 

گفتارهای مذهبی بر يكديگر پيشی جسته اند و در ترويج تعصب آه اگر شرط آافی پاآی به حساب نيايد شرط الزم آن شمرده 
تجديد نظر در بينش مذهبی اين دور باطل را خواهد شكست و جاذبٌه صرفًا مذهبی حكومت امروز ايران . شده، بسيار آوشيده اند
 امروز ايران فقط به اتكای جاذبٌه مذهبی بر پا نمانده تا با زايل شدنش از بين برود، اين خيال البته حكومت. را زايل خواهد آرد

اما در هر . مناسب ذهن آنهايی است آه تصور ميكنند اگر ثابت آردند خمينی بدعتگزاری آرده نظام ساختٌه وی ساقط خواهد شد
يم حكومت فعلی است و همين آافی است آه باعث شود تا صورت اشتراك در بينش مذهبی رسمی مهمترين اسباب مذهبی تحك

 .روحانيان هيچ تمايلی به تغيير اين بينش نشان ندهند
 

 تغيير موضع بدون تغيير بينش مذهبی
 

سؤال دوم از اين . حال آه پاسخ سؤال اول پس از اين طول و تفصيل روشن شد يادآوری سؤال دوم بی مورد نخواهد بود
شان موضعی غير از موضع رسمی و فعلی   جمهوری اسالمی ميتوانند در عين حفظ بينش مذهبی ابتدايیآيا حكام: قرار بود

 خويش در باب قضيٌه رشدی اتخاذ آند يا خير؟
اول بايد روشن آرد آه آيا اين آار اساسًا ممكن است يا نه و سپس امكان عملی : بايد به اين سؤال در دو مرحله پاسخ داد

  .يدچنين آاری را سنج
زيرا اگر آسی طبيعت و ماوراء طبيعت را از . اين آار اساسًا هيچ مانعی ندارد:مرحلٌه اول پاسخ بسيار روشن است

يكديگر جدا نكند و آفاره دادن را الزمٌه ترميم تقدس بداند اصوًال ميتواند برای اين ترميم از هر نوع آفاره ای استفاده آند، به 
به همين دليل اقوام مختلف در طول زمان برای اين آار . بع هيچ نوع معيار عينی نيستخصوص آه ارزيابی حاصل آارش تا

از وسائل مختلف و روشهای گوناگون استفاده آرده اند آه هر چند ميتوان داليل پيدايش آنها را از طريق جامعه شناسی پی 
 مجبور نيست فقط از طريق اجرای شديدترين حكام جمهوری اسالمی هم. گرفت نميتوان هيچكدام را مؤثرتر از ديگری دانست
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حكم تقدس را ترميم آند، به خصوص آه بسياری از اعضای آن در رفع و رجوع شرعی خطاها، يا به قول عوام درست آردن 
از ديدگاه صرفًا شرعی، هم برگرفتن اتهام آفر از رشدی ممكن است و هم طلب آفاره ای  .آاله شرعی، يد طواليی هم دارند

  .از جان وی، به عبارت ديگر فقهای امروز ايران اساسًا قادرند موضع جديدی در قبال سلمان رشدی اتخاذ نمايندغير 
 از بسياری جهات به پاسخی آه در باب پااليش بينش مذهبی روحانيان ايران امرپاسخ اين .  ميماند موانع عملی آار

 گروهی با آن وجوه اشتراآی دارد؛ زيرا تمام تصميم گيريهايی عرضه شد مربوط است و از بابت موانع درون گروهی و برون
آه روحانيت مجاز است در باب مذهب انجام دهد به مجتهدان محول گشته است و در طول زمان هيچ تقسيم آار مشخص و 

ری در بارٌه ثابتی بين گروه اخير صورت نگرفته تا فرضًا رسيدگی به تعيين درست دينی و امور اعتقادی صرف از تصميم گي
 .اختالفات فقهی متمايز گردد، به همين دليل و به قصد تلخيص مطلب از تكرار آنچه آه در قسمت قبلی آمد احتراز خواهد شد

بايد در مورد فقه به تمايز صدور و تنفيذ حكم از شكل گيری . در اينجا فقط وجه فقهی اختيارات روحانيان مورد نظر است
فقها در صدور احكام فقهی حق برابر دارند، وقتی حكمی از طرف فقيهی صادر گشت سكوت ديگر . سابقٌه قضايی توجه داشت

فقها در حكم تأييد اوست، اگر آار به همين جا ختم شد آه هيچ ولی اگر فقيه ديگری پيدا شد و حكمی ناقض حكم اول صادر 
وی آنها وجود ندارد زيرا در فقه شيعه نه آيين نمود، هيچ مرجع رسمی برای حل اختالف و قبول يكی از احكام يا رد هر د

از اينجا سرنوشت حكم فقهی صورت دوگانه ای پيدا . دادرسی اليق اين نام وجود دارد و نه مراجع تجديد نظر و فرجام خواهی
يشتری ميكند، تا آنجا آه مربوط به اجرا شدن حكم است تها معيار وجود قدرت اجرايی است و حكمی آه از قدرت اجرايی ب

ميماند سرنوشت حكم و جا و مقامش در تاريخچٌه سوابق قضايی، اين امر تابع . مند بود بخت بيشتری برای اجرا شدن دارد بهره
شيعه را از درست دينی شكل ميدهد، يعنی نوعی اجماع در دراز مدت بين  همان مكانيسمی است آه برداشت روحانيت

 .روحانيان
ی آه پس از انقالب در دل روحانيت پيدا شد با مثالهای سنتی تفاوتی اساسی پيدا آرده آه بايد فتوای خمينی به دليل تغييرات

تا موقعی آه خمينی زنده بود فقط صحبت از اجرای حكمش بود و خود وی تمام امكانات اجرايی دستگاه . به آن توجه داشت
وذ آالم خويش را نيز برای افزودن بر اين امكانات به دولت ايران را در خدمت اجرای فتوای خويش قرار داده بود و تمام نف

اما اين حكم شرعی پس از مرگ صادر آنندٌه حكم به اعتبار خويش باقی ماند، تفاوت اصلی فتوای خمينی با . آار گرفته بود
 .مثالهای سنتی در تداومی است آه پيدا آرده، بايد ديد آه اين تداوم زاييدٌه چيست

ع انقالب اسالمی وارد مرحلٌه جديدی از حيات خويش گشت و خمينی مرجع اعال شد و اين برتری روحانيت شيعه با وقو
اما تداوم احكام وی زادٌه قدرت بسيار او نيست زيرا قدرت برای تحميل نظرات در زمينه . را به آمك قدرت سياسی تثبيت آرد

تداوم احكام مستلزم سازماندهی .  آارساز نيستهای مختلف و به طور موضعی آافی است ولی قدرت هيچ آس پس از مرگش
ولو ابتدايی است و همانطور آه اشاره شد سازمان يافتن امروزين روحانيت شيعه مديون پيچيدن عشقه وارش به دستگاه دولت 

 انحصار، تمرآز و تداوم هر سه از خصايص دستگاه دولت است زيرا اگر اين دستگاه نمايندٌه انحصاری حق. ايران است
حاآميت نباشد، تصميمگيريهايی را آه در حيطٌه اختياراتش قرار دارد متمرآز نسازد و از تداوم بی بهره باشد، اصًال اليق نام 

نكته در اينجاست آه اين سه خصيصٌه صرفًا سازمانی هم با تعيين درست دينی مناسبت تام دارد و هم با . دستگاه دولت نيست
ينی فقط در صورتی معنا پيدا ميكند آه تعيين آن منحصر به گروهی معين باشد نه در صحبت از درست د. ادعاهای فقهی

دسترس همه آس، تمرآز نيز شرط تعيين درست دينی است زيرا در نبود مرجعی اعال هيچگاه تكليف آن درست روشن نيست، 
ات مذهبی مؤمنان را دچار اختالل پيوسته ماندن رشتٌه درست دينی هم فی نفسه دارای اهميت بسيار است زيرا گسستنش حي

فقه هم به نوبٌه خود و همانطور آه باالتر بدان اشاره گشت نظام قانونی مستقلی است آه از بابت صوری تفاوتی با . ميسازد
انحصار رسيدگی به اموری آه مشمول قوانين ميگردد، تمرآزی آه الزمٌه صدور حكم نهايی است . ديگر نظامهای مشابه ندارد

 .اوم اعمال قوانين و شكل گيری سوابق قضايی، شرطهايی است آه هر نظام قانونی مستقل بايد حائز آنها باشدو تد
البته دستگاه دولت ايران به دليل ضربه هايی آه از انقالب ديده دچار اختالل شده و سه صفتی را آه ذآرشان رفت به 

 اعمال قدرت مذهبی و سياسی است و همين مقدار انحصار، تمرآز و طور آامل دارا نيست اما با تمام اين احوال دستگاه اصلی
 .به خصوص تداومی را آه داراست برای تثبيت حكم خمينی آامًال آافی است

ميماند لغو فتوا ـ خمينی پس از مرگ سازمان قابل توجهی از خويش به جای نگذاشت و قدرتش نيز به طور آامل و تمام 
اما در وضعيت موجود، لغو . ين وی برای لغو فتوا آفايت ميكردجانشاگر چنين شده بود حكم عيار به هيچكس منتقل نگشت؛ 

 :فتوا توسط رهبر فعلی جمهوری اسالمی مستلزم تحقق يكی از دو شرط زير است
يا تمرآز اختيارات در دست رهبر و تقويت موضع وی در ميان روحانيان و يا همراهی گستردٌه شرآای قدرت برای تغيير 

 .موضع در قضيٌه رشدی
نسبی احكام خمينی در نظامی آه بر پا آرده توجه داشت آه به نوبٌه » تقدس«عالوه بر اين دو بايد به اعتبار و حتی  تازه

 .خود مانعی است
الزمٌه تمرآز اختيارات پيروزی جانشين خمينی در نبرد قدرت است چون بسيار بعيد به نظر ميرسد آه ديگر روحانيان 

منتها پيروزی در . درت ايران به طوع و رضا سهم خويش را از اين برترين غنيمت انقالب تقديم رقيب خويش بنمايندصاحب ق
به خصوص آه . اين رقابت به دو دليل بسيار مشكل است؛ پراآندگی بسيار قدرت و ديگر شدت رقابتی آه بر سر آن جريان دارد

مراهند، يكی برای باز پس ندادن قدرت به مردمی آه صاحب حق حاآميتند و صاحبان پاره های قدرت در دو مورد با يكديگر ه
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ديگر برای اتحاد عليه هر آسی آه در راه تمرآز قدرت مختصر موفقيتی به دست مياورد و برای هماوردان خطر جدی ايجاد 
 .ميكند

در رقابتی آه پس . به نظر ميايدهمرأيی حكام روحانی هم برای تغيير موضع در قضيٌه رشدی به نوبٌه خود بسيار مشكل 
از مرگ خمينی پيدا شده نفس وفاداری به ميراث وی نوعی امتياز ايدئولوژيك محسوب است و فتوای مرگ رشدی از بخشهای 
مهم اين ميراث به شمار ميايد و به همين دليل پافشاری بر سر آن صورت نوعی معيار صداقت و اصالت انقالبی را پيدا آرده 

ق نظر بر سر تغيير موضع، در حكم آنار گذاشتن يكی از براترين سالحهای ايدئولوژيك و به تبع تبليغاتی، در منازعٌه اتفا. است
البته جايی آه . قدرت است و هيچ دليلی ندارد تا آسانی آه اين چنين با هم رقابت دارند ناگهان با هم از اين سالح صرفنظر آنند

ه از حد در اهميت سالحهای ايدئولوژيك اغراق آرد زيرا نتيجٌه رقابت از اندازه گيری فاصلٌه پای قدرت در ميان است نبايد زياد
 .معين نميشود» امام«اشخاص نسبت به خط 

خمينی . آخر از همه بايد به حرمت ميراث خمينی اشاره آرد، ميراثی آه همانند گورش دارای نوعی تقدس شده است
 ايران است و حفظ ميراث مادی و معنوی وی و نيز حرمت آن برای وراثش آه متوليان بنيانگذار نظام جديد سياسی ـ مذهبی

امامزادٌه او هستند بيشترين اهميت را داراست زيرا آنها موجوديت و مقام مذهبی ـ سياسی خويش را بيش از هر آس مديون 
حكم متزلزل ساختن موقعيت خود قبول صريح خطاپذيری خمينی و متزلزل ساختن اعتبار ميراث وی در . خمينی هستند

لغو فتوای . آنهاست، آن هم در مورد مسئله ای آه خمينی اين همه بر آن پافشرده و عالوه بر آن مستقيمًا با تقدس مربوط است
قتل رشدی چه به دست رهبری قدرتمند انجام شود و چه از طريق همرأيی روحانيان شريك قدرت، چه صورت الغای قاطع 

 چه با تقليل آفاره انجام بپذيرد، به پايگاه مذهبی نظام حكومت مذهبی آسيب عمده ای خواهد زد، آسيبی آه همٌه داشته باشد و
 .روحانيان بدان آگاهند و از جمله بدين دليل از وارد آوردنش احتراز ميكنند

ست اضافه آرد آه لغو فتوای قتل در پايان بايد فقط اين نكته را آه برای حكام روحانی ايران و پيروانشان بسيار دردناك ا
 .رشدی به هر حال بايد از همين مجرا بگذرد و نميتوان به هيچ عنوان از آسيبهای اين ماجرا احتراز آرد

 
 ايدئولوژی

 
 .ايدئولوژی حكومت اسالمی نيز يكی از عوامل تثبيت موضع حكام جمهوری اسالمی در قضيٌه رشدی است

اينكه وی : توسط آسی آه به عمل سياسی دست ميزند منوط به تحقق يك شرط استصرفنظر آردن آامل از ايدئولوژی 
بدين معنی آه تمام . بتواند بر واقعيت جامعه اشراف آامل بيابد و شيوه ای صرفًا عقالنی برای عمل اجتماعی ابداع نمايد

 اعمالش تأثير خواهد گذاشت مطلع گردد چارچوب ارزشی اعمالش را به طور صرفًا عقالنی تعيين نمايد، از تمام عواملی آه بر
ولی ابداع . ]Raymond Boudon, Idéologie, Paris, Fayard, 1987 [و بر تمام نتايج تصميمات خويش از قبل آگاه شود

. اين شيوه به داليل مختلفی آه مهمترين آنها آزادی انسان است ممكن نيست و صرفنظر آردن از ايدئولوژی نيز به همچنين
مشكل پيش بينی نتايج آار ] déterminisme [ست بعضی تصور آنند با آنار گذاشتن آزادی و با فرض گرفتن جبر علیممكن ا

و به تبع برنامه ريزی برای آنشهای اجتماعی حل خواهد شد، ولی اين تصور بيجاست زيرا اگر اصل را بر جبر، از هر نوع 
خالصه اينكه احتياج به ايدئولوژی در فكر وعمل . جتماعی منتفی ميگرددآن، بگذاريم اصًال مسئلٌه برنامه ريزی برای عمل ا

 .سياسی بهايی است آه انسان برای آزادی خويش ميپردازد، صرفنظر آردن از آن نه به صورت فردی ممكن است و نه جمعی
اما نبايد از ياد برد . و اما تعويض ايدئولوژی ـ اين آار به صورت فردی نه تنها ممكن است بلكه به نسبت رايج هم هست

آه تعويض ايدئولوژی در حكم تغيير هويت سياسی و تغيير روش در عمل سياسی است، اين آار برای تك تك افراد جامعه يا حد 
اآثر برای گروههای سياسی ممكن است اما اگر صحبت از ايدئولوژی يك نظام سياسی خاص در ميان باشد موضوع به آلی 

اختار ايدئولوژی و ساختار نظامی آه از آن استفاده ميكند تناسبی هست و نميتوان هيچكدام آنها را به فرق ميكند زيرا بين س
تنهايی و بی اعتنا به ديگری عوض آرد، تعويض ايدئولوژی يا مقدمٌه تغيير نظام سياسی است يا پيامد آن و به شهادت قرائن 

 . سر ندارندموجود حكام ايران خيال انجام چنين دگرگونيهايی را در
ميماند ايجاد تغيير در ايدئولوژی ـ در اينجا بايد بين هستٌه محكم ايدئولوژی و گفتار گاه عظيمی آه در اطراف آن تنيده 
ميشود تمايز قائل شد، اولی تغيير پذير نيست چون تغييرش اصًال ايدئولوژی را عوض خواهد آرد، اما دومی اساسًا متغير است 

يلی آه ذآر شد هيچگاه نميتواند انسان را به درك آامل واقعيت جامعه و مهار آردن آن قادر سازد، چون ايدئولوژی به دال
هر چه ايدئولوژی غير . بنابراين بايد برای حفظ اعتبار خود و برآوردن احتياجات آسانی آه بدان اتكا دارند دائم تغيير آند

ل گردد، و هر قدر اتكای حكام بدان بيشتر باشد اين تغييرات الزم تر عقالنی تر باشد، وسعيتر باشد و مدعاهای بيشتری را شام
 .خواهد بود

بنياد ايدئولوژی جمهوری اسالمی همان افكار ساخته و پرداختٌه خمينی است آه در بخشهای قبلی تحت عنوان آالم سياسی 
صاحبش شده اند و به » حق الهی «تمرآز قدرت سياسی در دست فقها آه به عنوان وراث اين. وی مورد بررسی قرار گرفت

جنبٌه فقهی اين ايدئولوژی نيز آه تنها دست . بهانٌه برتری قوانين الهی بر قوانين انسانی از آن دفاع ميكنند تغيير بردار نيست
جدد آخری جنبٌه ت. آورد فقها در ساختن و پرداختن آن است به هيچوجه آنار گذاشتنی نيست زيرا از مذهب مجزايش خواهد آرد

ستيز آن است آه مالها به قصد ارضای آينٌه خويش نسبت به مغرب زمين و از آن مهمتر پوشاندن وامهايی آه از مكاتب تجدد 
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اين جنبٌه ايدئولوژی اسالمی هم آنار گذاشتنی نيست زيرا آل اين . ستيز غربی گرفته اند بر آن نام غرب ستيزی نهاده اند
 . ه متجدد شدن جامعٌه ايران و بالطبع پذيرش تجدد دليل وجودی آن را از بين خواهد بردايدئولوژی نوعی واآنش است نسبت ب

اول اينكه نظريه پردازی فقهی ـ . رشد و دگرگونی گفتار ايدئولوژيك اسالمی تابع داليلی است آه بايد به آنها اشاره آرد
متی آه اين همه به ايدئولوژی متكی است و ادعای سياسی خمينی بسيار رقيق و آم محتواست و به هر صورت برای تغذيٌه حكو

حتی اگر آل فقه شيعه را هم با تمام اهن و . عرضٌه راه حلهای راستين اسالمی را در هر آجا و هر زمينه دارد آفايت نميكند
ه از بابت تلپش به مجموع نظريات خمينی اضافه آنيم باز برای جبران آمبودهای آن، تازه فقط در زمينٌه ايدئولوژی و ن

پاسخگويی معقول به مشكالت جامعه، آافی نخواهد بود؛ آمااينكه نيست و به همين دليل است آه ايدئولوژی جمهوری اسالمی 
دليل ديگر دگرگونی اين ايدئولوژی را . ای را آه با مبنای آن مطابقت داشته، بدون توجه به منشأ آن در خود جا داده هر عقيده

 ايران جست، جامعه ای آه به چند دهه زندگی توأم با رفاه و آزادی نسبی خو گرفته است و برای قبول بايد در مقاومت جامعٌه
. خيالپردازيهای آخوندی و شبه آخوندی شور و شوق چندانی از خويش نشان نميدهد آه هيچ تا حد امكان از قبول آنها سر ميتابد

آارآردهای اصلی اين . اقعيت و پيش بينی تحوالت تاريخیدليل آخر تنگی اين ايدئولوژی است برای محيط شدن بر و
ها عبارت است از راهنمايی در شناخت جامعه، عرضٌه الگو برای عمل اجتماعی و نيز  ايدئولوژی مثل ديگر ايدئولوژی

 .مشروعيت بخشيدن به نظام حكومتی
 پردازندگان و توقع پيروان آن است و خالصه امكاناتی آه اين ايدئولوژی در زمينٌه شناخت ايجاد ميكند متناسب با قابليت

در اين زمينه اساس آن بر خردستيزی است و برتر شمردن ايمان مذهبی و آشف و شهود عرفانی بر . اينكه چشمگير نيست
خرد، و نيز بر فرهنگ مداری آه عبارت است از محدود آردن فرهنگ ايران به جنبٌه اسالمی آن و جدا شمردن فرهنگها و نفی 

رشته مقوالت دوقلويی آه اين ايدئولوژی برای شناخت . رزشهای جهانشمول انسانی، تحت لوای پيروی از يك مذهب معينا
: جامعه عرضه ميكند برای همه آشناست، معمولترين آنها دو قطب اسالم و آفر است آه بقيه نيز به سياق آن شكل گرفته است

آه همه حالت عالمتهای مثبت و منفی را دارد آه در مقابل .... التقاطی و ـ ابغرب، ن ـ مستكبر، اسالم ـ باطل، مستضعف ـ حق
 .چيزی گذاشته شود

روشن است آه اين قبيل مقوالت سست و ابتدايی به هيچوجه برای شناخت جامعه و تحوالتش آافی نيست، به خصوص آه 
والت نيز منحصر به آسانی است آه شعور تحليل انگيزٌه قوی تمرآز و حفظ قدرت در ورای آنها باشد، استفادٌه از اين مق

بهترين مكمل سستی مقوالت و بی مايگی تحليلگران و نيز توجيه آنندٌه تمرآز قدرت، . اجتماعيشان در حد جوانان نوسواد است
يلی هر چه آه در از ديد به آار گيرندگان اين الگوی تحل. نظريٌه توطئه است آه از ابتدای انقالب در گفتارهای دولتی جا افتاده

در اين روش . جامعه واقع ميشود زادٌه ارادٌه مستقيم آس يا گروهی است آه طالب به دست آوردن نتيجٌه مذآور بوده است
تحليل، اگر بتوان جدًا روش تحليلش خواند، جا برای هيچ چيز نيست مگر آنشهای سادٌه آدميان و گروهها آه قاعدتًا هميشه به 

پيچيدگی خواستها و اعمال آدميان و نتايجی آه . است» توطئٌه مخالفان«اگر نرسند به دليل روبرو شدن با هدف خويش ميرسند و 
بينشی . از گره خوردن آنها پيدا ميشود و خوراك اصلی جامعه شناسی است اصًال در اين بينش ابتدايی و ساده گرا جايی ندارد

زيرا گروه اخير نيز همٌه مشكالت زندگی افراد را از طريق دخالت و آه بيش از هر چيز به طرز فكر رمالها شباهت دارد، 
ای هم از همين قماش  جادو و جنبل بدخواهان و احيانًا اجنه توضيح ميدهند و همانطور آه از ايشان انتظار ميرود عالج و چاره

 .برای اين قبيل مشكالت پيشنهاد ميكنند
طرح . ال قدرتمندان امروز ايران نيز بسيار است و برای تمام ايرانيان آشناآاربردهای اين ايدئولوژی در شكل دادن به اعم

موضوع اصلی اين طرح آه تا به حال تغيير نكرده منطبق ساختن . اجتماعی آن عبارت است از اسالمی ساختن جامعٌه ايران
البته به . يهای ابتدايی و رواج رياآاریآداب اجتماعی و شيوٌه رفتاری ايرانيان است با قواعد اسالم و نتيجٌه صريحش حذف آزاد

تناسب تغيير اوضاع روز و امكانات و وقاحت و طمع مروجان اين ايدئولوژی صحبت از اسالمی آردن شعب مختلف حيات 
مشروعيت بخشيدن به نظام و حكام آن نيز . مردم ايران به ميان آمده يا به دليل سختی شرايط تاريخی مسكوت گذاشته شده است

ريق تبليغات مداوم، پوشاندن شكستهای نظام، دروغ پراآنی در باب قابليتها و موفقيتهای آن و نيز بی اعتبار جلوه دادن از ط
جايگزينهای احتمالی نظام واليت فقيه، به خصوص دمكراسی الئيك، انجام گرفته و در عمل و پس از گذشت زمان فقط 

 . ها قانع شوندهمانهايی را قانع ميكند آه مايلند با اين ياوه
در جمع ميتوان نظام جمهوری اسالمی را به دليل اتكای بسيارش به ايدئولوژی و استفاده های فراوانی آه از آن ميكند، 

به . نوعی حكومت ايدئولوژيك فرضًا از نوعی آه آمونيستهای روسی يا فاشيستهای اروپايی بر پا آرده بودند به حساب آورد
مت از خانوادٌه ايدئولوژيهای توتاليتر است آه خانوادٌه پستی است و تازه در اين خانواده هم جا و مقام عالوه ايدئولوژی اين حكو

چندانی ندارد و اگر پای مقايسه با ايدئولوژيهای شاخص اين قرن نظير مارآسيسم به ميان بيايد در مرتبٌه بسيار پايينی از 
 .گستردگی و استحكام قرار خواهد گرفت

رفتن تمام آنچه در باال آمد بايد پذيرفت آه ايجاد تغيير در گفتار ايدئولوژيك آامًال ممكن است و ايدئولوژی به با در نظر گ
حكام ايران اساسًا ميتوانند موضع خويش را در قضيٌه . خودی خود مانعی برای تغيير موضع حكام ايران در قضيٌه رشدی نيست

 طريق ايدئولوژی توجيه آنند، آمااينكه در پس دادن گروگانهای امريكايی و رشدی عوض آنند و سپس اين تغيير موضع را از
اما اين آار عمًال دچار همان موانع درون گروهی و برون گروهی است آه ارتباط چندانی . قبول خاتمٌه جنگ چنين آاری آردند

 . از نظر گذراندبايد اين موانع را به ترتيب. به اهميت ايدئولوژی و يا پيوستگی ساختار آن ندارد
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نكتٌه بسيار مهمی آه بايد در مورد ايدئولوژی جمهوری اسالمی به ياد داشت اين است آه فقط خطوط اصلی آن توسط 
خمينی ترسيم شده و باقی گفتار ايدئولوژيك حكومتی دستاورد يك مرجع معين نيست بلكه برآيندی است از مقاالت، سخنرانيها و 

 چند مضمون اساسی پيوستگی چندانی با هم ندارد و خود به نوعی نشان ازتی مختلف آه گذشته دول رهنمودهای دولتی و شبه
البته مذهبيان هميشه مايل بوده اند تا به دليل تبعيت ايدئولوژی از مذهب و . دهندٌه سردرگمی گروه حاآمٌه جمهوری اسالمی است

رف آخر را بزنند اما گستردگی مسئله و تعداد بسيار به خصوص فقه در تعيين محتوای آن نقش اصلی را بازی آنند و ح
زيرا اين رژيم مرآزی ندارد آه آار تعيين بايد و نبايدهای . مدعيان، آار نظامت ايدئولوژی اسالمی را بسيار مشكل آرده است

به .  گوشمال دهدايدئولوژی را انجام دهد و گفتار رسمی را با دقت و وسواس تعيين آند و خاطيان از رهنمودهای دولتی را
همين دليل تعيين محتوای ايدئولوژی به خصوص پس از مرگ خمينی وضعيتی شبيه به تعيين درست دينی پيدا آرده است، يعنی 
به استثنای بخشهای ثابتش ميتوان در آن تغيير ايجاد آرد منتها دست زدن به اين آار محتاج همان لوازمی است آه برای دخالت 

شرط اساسی برای ايجاد تغييرات مهم در گفتار ايدئولوژيك . ر فتوا الزم است، البته منهای حق اجتهاددر درست دينی و صدو
در جمع هر چه آه تغيير . عبارت است از بهره وری از قدرت بيشتر، در اختيار داشتن وسايل تبليغ و اسباب تنفيذ نظرات

 بيشتر تأثير بگذارد، به هستٌه محكم ايدئولوژی آه غيرقابل تغيير پيشنهادی در ايدئولوژی بر تقسيم قدرت و تعادل پاره های آن
است نزديكتر شود و از موارد اجماع و مضامين مورد اتفاق دورتر شود بخت شكست خوردن آن و آسيب ديدن موقعيت آسی 

ييراتی مستلزم قدرت بيشتر آه در راه ايجاد تغييرات مزبور آوشيده بيشتر ميشود؛ يا به عبارت ديگر موفقيت در ايجاد چنين تغ
است، زيرا به هر حال نبايد از ياد برد آه در رژيم اسالمی قدرت اصل است و ايدئولوژی هر قدر هم آه حكومت به آن متكی 

 .باشد در مقابل زور وزن چندانی ندارد
آردن آسانی ميايد آه در و اما موانع برون گروهی ـ همانطور آه باالتر اشاره شد ايدئولوژی حكومتی فقط به آار قانع 

تعداد معتقدان . قبول اعتبارش با حكام رژيم شريكند و بايد پذيرفت آه اآثر مردم اعتنايی به ياوه های ايدئولوژيك حكومت ندارند
اين آاهش داليل مختلفی داشته آه اثبات . از ابتدای روی آار آمدن رژيم اسالمی ثابت نبوده و به مرور زمان آاهش يافته است

سستی ايدئولوژی فقط يكی از آنهاست ولی بايد پذيرفت آه هر قدر دور بودن ايدئولوژی از واقعيت جامعه روشنتر شده و ادعای 
و تغيير . تر شده است ثابت و قاطع بودن احكام آن در مقابل موضعگيريهای متغير حكومت بيشتر رنگ باخته، اساس آن متزلزل

آه ميراث خمينی است و گروه حاآم ايران تحت اين عنوان بر ثباتش پای ميفشارد گفتار و موضع در مورد قضيٌه رشدی 
ايدئولوژی حكومت را بيش از پيش ضعيف و بی اعتبار خواهد ساخت و آن را از انجام نقشهايش در جامعٌه ايدئولوژی زدٌه 

 .ايران به آلی ناتوان خواهد آرد
 

 استراتژی
 

ژی برگزيده شده است عبارت است از انتخاب آلی وسايل و روشها و تنظيم خطوط تعريفی آه در اين نوشته برای استرات
 .اساسی عمل برای رسيدن به هدف غايی يا اهداف نهايی در عين توجه به سلسله مراتب هدفها

ين در وهلٌه اول ممكن است به نظر برخی از خوانندگان آتاب بيايد آه ميتوان از استراتژی صرفنظر آرد ـ شايد، ولی ا
تحقق شرط مزبور چندان آسان نيست . آار مترادف صرفنظر آردن از هر هدف دراز مدت و دور است و اآتفا به اهداف آنی

زيرا در اين صورت اعمال هر فرد يا هر دولت صورت بی برنامه و بی سر و تهی پيدا ميكند آه حتی نميتوان در حد فردی 
تدوين استراتژی در حكم به آار گرفتن هر چه بيشتر خرد است برای مسلط . یتاب بی ثمری آن را آورد چه رسد در سطح دولت

شدن بر واقعيت، موفقيت در اين راه نه از پيش تضمين شده و نه به طور آامل ممكن است، اما شانه خالی آردن از آن نشانٌه 
مثالهای تاريخی اين نوع . قدمٌه شكستآوته بينی و بی نظمی ذهن است و بهترين و مطمئن ترين شيوٌه هدر دادن امكانات و م

 .الاباليگری در ايران يا در جهان بيش از آن است آه حاجت به ذآرشان باشد
 .بسياری از اشخاص در تمايز بين تعويض و تغيير استراتژی چندان سختگير نيستند اما بايد بين اين دو تفاوت قايل شد

جزای آن دانست در عين حفظ هدف غايی يا اهداف نهايی؛ اين آار تعويض استراتژی را ميتوان مترادف تعويض تمامی ا
هم به طور فردی ممكن است و هم به طور جمعی يا در سطح دولتی، اما بسيار مشكل است زيرا بايد برای آن هم وسايل جديدی 

با در نظر گرفتن آن . جست، هم روشهای نوينی يافت، هم خطوط عمل تازه ای طرح آرد و هم اهداف ميانی تازه ای برگزيد
پيوستگی آه معموًال بين اجزای هر استراتژی و آل آنها با هدف غايی يا اهداف نهايی موجود است، يا بايد باشد، نميتوان 
تعويض استراتژی را آار چندان ساده ای شمرد اما نميتوان غير ممكنش دانست، فقط بايد به ياد داشت آه دست زدن به اين آار 

 .ر بيش از امكانات الزم برای تغيير استراتژی ميطلبدامكاناتی بسيا
اما ايجاد تغيير در استراتژی فقط با تعويض يك يا چند بخش از آن انجام ميپذيرد و بنا بر تعريف از مورد قبلی آسانتر و بنا 

آوری امكانات مادی سه مشكل اساسی اين آار عبارت است از پيوستگی اجزای استراتژی، گرد. بر تجربه از آن معمولتر است
بايد به ترتيب امكانات تغيير در استراتژی . و معنوی و آخر از همه وجود رهبری مشخص برای گرفتن تصميمهای الزم

 .جمهوری اسالمی را آه ميراث مستقيم خمينی است از نظر گذراند
نهايی را به معنای دقيق آلمه البته نميتوان هدف غايی يا اهداف . پيوستگی هر استراتژی از مهمترين خصايص آن است

هدف غايی استراتژی جمهوری . جزيی از استراتژی به حساب آورد اما در پيوستگی آنها به استراتژی جای ترديد نيست
جهانی بودن دين . اسالمی همانطور آه گفته شد برقراری حكومت عدل عمومی است در عالم از طريق برقراری احكام اسالم
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ش گسترش در تمامی دنياست مستمسك توجيه اين توسعه طلبی شده است زيرا جمهوری اسالمی و همفكران اسالم آه ادعا و هدف
ريز و درشتش در سراسر جهان خود را تنها نمايندٌه بر حق اسالم معرفی ميكنند و مايلند تحت نام اسالم گستری برداشت خود 

ردٌه آنها چه نوع حكومتی ميتواند باشد و عدالت آن از چه قماش حدس اينكه حكومت فرآو. را از اين دين در همه جا رواج دهند
به عالوه بايد توجه . چندان سخت نيست، حكومت امروز ايران آه نكبتش سراسر اين آشور را گرفته مشتی است از خروار

ست، زيرا داشت آه برقراری چنين عدلی مستلزم تسلط قهرآميز بر تمامی جهان است آه هدف نهايی جمهوری اسالمی ا
 .اآثريت مردم دنيا غير مسلمانند و تن دادنشان به ذلت حكومت اسالمی جز به زور ممكن نخواهد شد

هدف ميانی آار نيز آه عبارت است از تسلط بر جهان اسالم اگر هم خيلی واقع بينانه و محتمل نباشد حتمًا بسيار منطقی 
و . رش برداشتهای مختلفی است آه از دين اسالم عرضه ميگردداست، زيرا جهان اسالم بنا بر تعريف مجرای طبيعی گست

باالخره، از آنجا آه ماليان به هدف آنيشان رسيده اند فقط بايد پذيرفت آه سلسلٌه اهداف آنها از پيوستگی منطقی برخوردار است 
 به پيوستگی اهداف در استراتژی بنابراين در جمع نميتوان. و بر هم ريختن ترآيبش اساسًا به پيوستگی استراتژی صدمه ميزند

 .جمهوری اسالمی ايراد چندانی گرفت
و اما پيوستگی اهداف به وسايل ـ رسيدن به يك هدف گاه با وسايل مختلف ممكن است اما رسيدن به هر هدفی هم با هر 

صوص تقدس آه وسايل اصلی جمهوری اسالمی عبارت است از گفتار ايدئولوژيكـ مذهبی و به خ. وسيله ای ممكن نيست
در تناسب اين وسايل . مهمترين سالح معنوی است، شبكٌه جهانی تروريسم، انترناسيونال اسالمی و باالخره دستگاه دولت ايران

با اهداف جمهوری اسالمی نيز جای ترديد نيست زيرا تسلط يافتن قهرآميز بر جهان اسالم محتاج اين قبيل وسايل است نه 
 .آافی بودن اين وسايل برای رسيدن به آن اهداف ميتوان جدًا ترديد آرد، ولی در کارآستر سمفوني

روشهای جمهوری اسالمی نيز عبارت است از تنش پراآنی، تروريسم، رقابت با نهادهای دولتی، بسيج توده ای، 
 جهان است، با حرآتهای جماعتی و از همه مهمتر تقديس داو مبارزه نه فقط مناسب صادر شدن به سراسر جهان اسالم و بل

 .وسايلی آه شمرده شد بسيار سازگار است
و اما مسئلٌه امكانات مادی و معنوی آه پيدايششان الزمٌه تغيير استراتژی است ـ از آنجا آه انتخاب آلی اهداف بر اساس 

 را در جهان اسالم و فقط شايد بتوان تقدم و تأخر اهداف. امكانات مادی و معنوی انجام نگشته با تغيير آنها عوض شدنی نيست
 .در طول عمل بر هم ريخت، ولی اقدام بدين آار را بايد موضعی و تابعی از شرايط مساعد شمرد

ميماند وسايل و روشها ـ تا آنجا آه به وسايل مربوط ميشود هيچكدام آنار گذاشتنی نيست، مگر در صورت فشار شديد بين 
البته افزودن . رت به دست آوردن امكانات بيشتر در راه تقويت آنها آوشيدالمللی يا بحران حاد داخلی، فقط ميتوان در صو

 .وسايل جديد نيز به فهرست موجود ممكن است
جمهوری اسالمی قاعدتًا ميتواند در راه رسيدن به اهداف خويش از وسايل معمولی آه دول مختلف در روابط بين المللی 

 . آالسيك عبارت است از نيروی نظامی، شبكٌه روابط ديپلماتيك ، نيروی اقتصادیاز آنها سود ميجويند استفاده آند، اين وسايل
تا آنجا آه به نيروی نظامی مربوط ميشود بايد پذيرفت آه لشكرآشی در استراتژی خمينی جايی نداشته است و گذشته از 

ی برای گام نهادن اسالمگرايان جنگ با عراق آه شروع آننده اش صدام حسين بود و دست آخر فقط دو بازنده داشت، مورد
فرستادن مستشار و نيروهای محدود را به آشورهای همفكر نميتوان نشان . ايرانی در راه توسعه طلبی نظامی پيدا نشده است

های نظامی در جهان امروز بسيار مشكل  تمايل به آشورگشايی دانست و به عالوه بايد توجه داشت آه اين نوع ماجراجويی
ص برای آشوری آه در عوض هر آار برای خود دشمن جمع آرده است و از نظر تكنولوژی نظامی در سطح است به خصو

اين نيروی نظامی فقط در منطقه نقش تهديدی دارد آه هميشه داشته و به هر حال قابل توجه است، ولی . بسيار پايينی قرار دارد
البته در اين مورد .  از بابت ديپلماتيك نيز چندان درخشان نيستموقعيت جمهوری اسالمی. از تهديد تا توسعه راه درازی است

ماليان دائم در راه تحكيم موقعيت خويش و پراآندن نظراتشان در جهان آوشيده اند ولی به دليل داشتن سياست خارجی خشن، 
 آسب نكرده اند و از حد اقل زده شان آه اساسًا به حقوق و عرف بين الملل بی اعتناست موفقيت چندانی پرخاشجو و ايدئولوژی

 .امتيازی آه حكمروايی بر ايران برايشان به همراه داشته چندان فراتر نرفته اند
در آنجايی آه صحبت از اساس استراتژی خمينی بود به اين مسئله اشاره شد آه در سياست خارجی جمهوری اسالمی 

شد در هم ادغام گشته است، همانطور آه مرز بين سياست داخلی و نقشهای سرباز و ديپلمات آه بايد اصوًال از يكديگر مجزا با
استفادٌه جدی از روابط ديپلماتيك مستلزم جدايی دوبارٌه اين دو نقش است و برقراری مرز بين سياستهای . خارجی شكسته شده

آخرين وسيله نيروی . جامشان هستندداخلی و خارجی آه ظاهرًا حكام ايران نه تمايل چندانی به اين آار ها دارند و نه قادر به ان
اقتصادی است آه جمهوری اسالمی به دليل حرص دزدی حكام، از بين بردن هرگونه امنيت اقتصادی، سست ساختن بنياد 
مالكيت و سوء ادارٌه نهادهای اقتصادی بنيه ای برای آن باقی نگذاشته است تا بتواند به اتكايش نفوذ خويش را در جهان زياد آند 

از آنجا آه بازسازی و تقويت اقتصادی مستلزم تغيير روابط قدرت و به عبارت صريحتر تغيير . ه هدفهای خود نزديك گرددو ب
در نتيجه بايد گفت احتمال اينكه جمهوری اسالمی بتواند . نظام سياسی است نميتوان در وضعيت فعلی چندان ممكنش شمرد

 . به آار گيرد بسيار آم استوسايل جديدی را در راه رسيدن به اهداف خويش
صرفنظر آردن از تبليغات، تروريسم، تنش . ميماند روشهای عمل آه تغيير آنها با ثابت بودن وسايل خيلی آسان نيست

پراآنی و تقديس داو آه اصًال ممكن نيست چون پيوندشان با توسعه طلبی معنوی و جهان بينی رسمی و قلت امكانات رژيم 
در . ميماند رقابت با نهادهای دولتی و بسيج توده ها و ترتيب حرآتهای جماعتی.  است آه بتوان گسستشانبسيار محكمتر از آن

از بابت نظری جايگزين آردن . جمع ميتوان اين ها را روشهای انقالبی يا به عبارت دقيقتر روشهای سريع قدرتگيری خواند
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ندارد زيرا ميتوان از اين طريق نيز در پی تحقق اهداف انقالبی آنها با روشهای آندتری نظير ورود در بازی حزبی اشكالی 
اما اين آار از بابت عملی با دو . ها در آشور خود و آمونيستها در آشورهای ديگر در اين راه آوشيدند آوشيد، آمااينكه نازی
نين مانورهايی نقش اصلی را اولی مربوط است به ترآيب انترناسيونال اسالمی آه قاعدتًا بايد در چ. مشكل جدی روبروست

مهمترين نقطٌه ضعف اين انترناسيونال آه از بابت آارآيی با نمونه ای نظير آمينترن قابل مقايسه نيست نداشتن . بازی آند
مرآزيت قاطع است زيرا از يك طرف بر سر رياست آن رقابت دائم جريان دارد و از طرف ديگر تمايل بخشهای آن به استقالل 

نياز بشوند با استقالل  د است و هر آدام آنها هر قدر آه از بابت پول و آمكهای مادی و تدارآاتی از ديگر اعضاء بیبسيار زيا
خالصه اينكه دم و دستگاه مزبور در جمع صورت نوعی شبكٌه . بيشتری عمل ميكنند و گردن به دستورات آسی نميگذارند
مستقيمًا مترادف با باال رفتن قدرت جمهوری اسالمی نيست و اين همفكری و همياری دارد و گسترش و قدرت گرفتن آن 

 .حكومت نميتواند از آن به طور جدی برای پيش گرفتن استراتژی حزبی استفاده آند
اوضاع سياسی آمتر » جهان اسالم«زيرا در . مشكل دوم مساعد نبودن محيط آشورهای اسالمی برای بازی حزبی است

به عالوه هر آجا فرصتی برای راه انداختن . ارد تا بتوان درآن به مانورهای حزبی پرداختآشوری به دمكراسی شباهت د
نه اسالمگرايان الجزايری . احزاب اسالمی فراهم گشته رهبران محلی و به نسبت خودسر زمام امور آن را به دست گرفته اند

آه اينجا و آنجا به قصد برقراری حكومت اسالمی دسته المسلمين مصری و ديگر سودا زدگانی  امربر ماليان ايرانند، نه اخوان
 .در نتيجه ميتوان گفت آه اسباب تغيير روشهای استراتژيك هم برای جمهوری اسالمی چندان مهيا نيست. اند و گروه راه انداخته

. گيری آنسومين مشكل اساسی وجود رهبری قاطع است برای تصميمگيری، ابالغ آن به بخشهای سازمان و نظارت بر پي
پيدايش اين رهبری دقيقًا دچار همان موانع درون گروهی است آه در بخشهای مربوط به بينش مذهبی و ايدئولوژی به آنها 

فقط بايد اين نكته را اضافه آرد آه وجود مرآز تصميمگيری در مورد . پرداختيم و بنابراين حاجتی به تكرارشان نيست
بی و ايدئولوژی است و به معنای دقيق آلمه حياتی است زيرا همانطور آه تاريخ تشيع استراتژی بسيار واجبتر از بينش مذه

نشان داده ميتوان در طول زمانهای دراز از وجود مرآزی آه چند و چون درست دينی را تعيين آند بی نياز بود و درست دينی 
 به نوبٌه خويش نشان داده آه ميتوان ايدئولوژی بافی را آمابيش برآيندی دانست از احكام فقهی مختلف؛ آارنامٌه رژيم اسالمی هم

اين . را به گروه نسبتًا بزرگی محول ساخت تا بدون لطمه زدن به هستٌه اصلی آن در اطرافش ياوه های جور و واجور ببافند
عيين محتوای روشهای غير منتظم گروهی در عين داشتن نقاط ضعف بسيار آه به جای خويش به آنها نيز اشاره شد نه آار ت

اما مورد استراتژی آه مستقيمًا با قدرت و واقعيت زورآزمايی در جامعه . درست دينی را مختل ميسازد و نه ايدئولوژی بافی را
استراتژی برنامٌه عمل است . و جهان سر و آار دارد و از حد سخن تنها بسيار فراتر ميرود به آلی با آن دو ديگر متفاوت است

تنها استراتژی موجود در جمهوری اسالمی ميراث خمينی است و آشمكشهای . ش اصًال الاباليگری برنميداردو تعيين و تغيير
گروهی همانطور آه ايجاد هر تغيير اساسی را در آن بسيار مشكل آرده است آارآيی آن را نيز، به معنای استفادٌه هر چه بهتر 

 .ش سازداز امكانات موجود، آاهش داده اما بدون اينكه متروآ
تا آنجا آه به بينش مذهبی و به خصوص ايدئولوژی مربوط بود موانع برون گروهی در جلوگيری از تغيير دادن آنها نقشی 
به نسبت آوچكتر از موانع درون گروهی بازی ميكرد اما در مورد استراتژی موضوع غير از اين است، زيرا در اينجا پای 

آه بازيگرانش به مراتب نيرومندتر از جمهوری اسالمی اند و اختيار آامل آن به دست نظام روابط بين المللی در ميان است 
هيچكس نيست، نه جامعٌه بستٌه ايران آه بشود به آمك مشتی پاسدار و آميته چی و به ضرب قتل و ارعاب اختيارش را به دست 

 .گرفت
 بی فايدگی يا شكست استراتژی قبلی است، الاقل در تغيير استراتژی در صحنٌه روابط بين المللی به منزلٌه قبول تلويحی

هر تغييری در استراتژی جمهوری اسالمی آه منجر به تغيير موضع در قضيٌه رشدی بشود . موردی آه باعث اين تغيير گشته
 و سزاوار شان، آافرش خوانده اند در حكم قبول صريح شكست در مجازات آسی است آه ماليان با اقتدای به امام از دنيا رفته

 .مرگش شمرده اند؛ شانه خالی آردن از پذيرش اثرات آمرشكن اين شكست نيز به هيچوجه ممكن نيست
ميماند تغيير موضع در عين حفظ استراتژی موجود ـ اين آار هم به تمام داليلی آه در بخش دوم آتاب به آنها اشاره شد 

جمهوری اسالمی مقام بسيار مهمی دارد، چشمپوشی از مجازات بسيار بعيد است زيرا قضيٌه رشدی در ديناميك استراتژی 
رشدی و پس گرفتن فتوا تمام آرايش اين استراتژی را مختل ميسازد و تمامی آن را به سراشيب نوعی عقب نشينی اجباری 

 .مياندازد آه در چارچوب استراتژی پيش بينی نشده و نتيجٌه نهايی اش شكست آامل است
هی آه استراتژی موجود پيش پای رهبران جمهوری اسالمی باز گذاشته است پافشاری بر مجازات سخن آوتاه، تنها را

 .رشدی است يا حد اآثر مسكوت گذاشتن مجازات تا امكان استفاده از ثمرات شكست نخوردن در ماجرای رشدی ممكن باشد
 

 نتيجه گيری
 

در قضيٌه رشدی جلوگيری ميكند يكايك شمرده شد و مورد در اين قسمت بندهای گوناگونی آه از تغيير موضع حكام ايران 
نتيجه ای آه ميتوان از تحليل باال گرفت اين است آه صرفنظر از انواع اين بندها آه به بينش مذهبی، . تحليل قرار گرفت

 دارد عوامل ايدئولوژی و استراتژی رژيم مربوط ميشود، عواملی آه بيش از هر چيز در فلج ساختن طبقٌه حاآم ايران نقش
عواملی آه .  آنهايی است آه از در هم گره خوردن آنشهای فردی پديد آمده و صورت جمعی گرفته است،صرفًا فردی نيست

موانع درون گروهی آه به . خاص اين رژيم نيست و نظايرش را ميتوان از ديد جامعه شناسی در نقاط و ازمنٌه ديگر هم يافت
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ممكن آردن تغييرات، رژيم اسالمی را دچار نوعی پيری زودرس آرده در هر سه زمينه نقش دليل مشكل ساختن و تقريبًا غير
موانع برون گروهی نيز آه به نوبٌه خود دست و پا گير اين رژيم شده و به خصوص در زمينٌه استراتژی،آن را در . دارد

 .موقعيت بسيار خطرناآی قرار داده است دارای اهميت بسيار است
گروهی روحانيت به نظر ادامٌه تاريخی هرج و مرج و بسياری مراجع تقليد بيايد آه سالها از تحول   درونممكن است فلج

جدی تشيع و همگام شدنش با زمان جلوگيری آرده است اما نبايد در بند اين تصوير ساده ماند و نتيجه گرفت آه در هنوز بر 
 ، تحوالتی آه انقالب اسالمی در دل روحانيت شيعه ايجاد آرده هيچ دبر آن ميچرخيهمان پاشنه ای ميچرخد آه قبل از انقالب 

 .آم از دگرگونيهايی نيست آه در آل جامعٌه ايران به وجود آورده است
در بازی امروزين قدرت و رقابتهای جديد مذهبی ذهنيت و تربيت حوزه ای نقش عمده ای ايفا ميكند، خاصه در جلوگيری 

ت يكی از علماء، اما آن ذهنيت و تربيت در چارچوب گروهی و اجتماعی و بين المللی جديدی از متمرآز شدن قدرت در دس
 .جای گرفته است آه به نسبت دوران قبل از انقالب تغيير آرده است و به همين دليل ديگر همان معنای سنتی خود را ندارد

نا شده آه ذآرشان رفت، به عبارت ديگر نظام حكومت اسالمی بر اساس آن بينش مذهبی و ايدئولوژی و استراتژی ب
ماهيت نظام برخاسته از اين سه عامل است و اگر اصراری در به آار گرفتن تشبيهات مربوط به علوم طبيعی در ميان باشد 

نظام حكومت مذهبی خواند زيرا چگونگی آن را شكل داده و تغييرشان اصًال اين نظام را » آدهای ژنتيك«ميتوان اين سه را 
منتها فقط بايد اضافه آرد آه در زمينٌه سياست دگرگونی آامل يك نظام سياسی در حكم مرگ آن و پيدايش . رگون خواهد آرددگ

 .نظامی جديد است
در ميان اين سه، و تا آنجا آه به قضيٌه رشدی مربوط ميشود، مشكل استراتژيك خطرناآترين است زيرا هم موانع درون 

آن به بارزترين و حساسترين شكل خود را نشان ميدهد و جمهوری اسالمی را با نيروهايی در گروهی و هم برون گروهی در 
اگر ارزيابی نادرست عوامل بين المللی باعث سقوط حكومت اسالمی شود جای تعجب . گير ميسازد آه بسيار از آن برترند

تم بسيار زياد بوده است، بر هم ريختن تعادل قدرت تأثير روابط بين المللی بر سرنوشت حكومتهای ايرانی قرن بيس. نخواهد بود
 حكومت رضا شاهی ؛آوردبين روس و انگليس اسباب بر آمدن نظام رضا شاهی و به طور غير مستقيم سقوط قاجاريه را فراهم 

دوم در عالم خود به اين دليل آه فرمانروای ايران به آلی از درك چند و چون تحوالت جهان و ابعاد تغييراتی آه جنگ جهانی 
 ناتوان بود به دنبال اشغال ايران ساقط شد، دولت دآتر مصدق وقتی آه تعادل نيروهای جهانی به ضرر ،فراهم آورده بود

سياست وی و به نفع انگستان تغيير آرد از ميدان بيرون رانده شد و محمدرضا شاه نيز تاب تزلزلی را آه در پشتيبانی دول 
يش احساس آرد، نياورد و دست و پا گم آرده و سرگردان از مخالفانی آه بی پشتيبانی اش را غربی و بخصوص آمريكا از خو

 .دريافته بودند شكست خورد
البته عوامل داخلی در اين هر سه مورد به تناسب نقش داشت اما وزنٌه سياست بين المللی اهميت بی چون و چرای خويش 

مقصود از برشمردن اين . قل به آنهايی آه از درك اين اهميت روی برنتافتندرا طی اين دگرگونيها به همگان ثابت آرد، الا
سرايی طرفداران  وقايع خوار آردن مردم ايران و بی مقدار شمردن نقش آنها در تعيين سرنوشت خويش يا ميدان دادن به افسانه

ای امروز از اهميت روابط بين المللی غافل تئوری توطئه نيست فقط اشاره به اين امر مهم است آه هيچ آشوری نميتواند در دني
 .باشد و همٌه حكومتها نميتوانند به يكسان در صحنٌه سياست جهانی عرض اندام آنند و هر سياستی را در پيش بگيرند

حكومت جمهوری اسالمی در گزينش بی محابای اهداف خويش، از بابت ارزيابی سبكسرانٌه امكانات بين المللی خود و نيز 
زيرا خيالپردازيهای . ت بختی آه تا به حال در اين زمينه يار آن بوده در بين حكومتهای قرن اخير ايران بی نظير استاز جه

ايدئولوژيكی آه سياست آن را شكل ميدهد به هيچوجه با امكانات عملی آن تناسب ندارد و جستنش از مخاطرات اين حادثه 
بارزترين نمونٌه اين بخت بلند را ميتوان . ير ناگهانی و مساعد شرايط بوده استجوييها بيش از قدرت و موقع شناسی مولود تغي

بود ولی «دانشجويان خط امام «آاری آه در اصل دستپخت گروه آوچك و افراطی . در گروگانگيری سفارت امريكا جست
ی افتاد آه آن را به بزرگترين اش به دست خمين هنگامی آه آندی و ضعف سياست امريكا در مقابل اين عمل هويدا شد سررشته

و مهمترين مانور سياست خارجی خود تبديل آرد، خرجش را بر عهدٌه ملت ايران گذاشت و منافعش را به جيب خود و ديگر 
اما نه اين گستاخی بی حساب . اسالميان افراطی سراسر جهان سرازير آرد تا در عربده جويی بيش از پيش گستاخ گردند

 .دامه پيدا آند و نه آن بخت بلند ميتواند هميشه آارساز باشدميتواند تا ابد ا
به راه انداختن قضيٌه رشدی مانوری است آه در دراز مدت برای جمهوری اسالمی بسيار گران تمام خواهد شد، چون يا 

د و سودای گرفتن بايد اين رژيم از مجازات رشدی صرفنظر آند و پا در سراشيب سقوط بگذارد و يا اصًال زير فشار ساقط شو
 .اين قربانی را به گور ببرد

قضيٌه رشدی تنها ارثی است آه خمينی برای مخالفان حكومت مذهبی به جا گذاشته است و اگر ايرانيان به اهميت آن واقف 
ظام وارد سازند گردند و چنانكه بايد از آن استفاده آنند خواهند توانست با استفاده از شرايط بين المللی ضربت سهمگينی به اين ن

قسمت آخر آتاب به تحليل امكاناتی آه اين قضيه برای ايرانيان . و راه آزادی خويش را از يوغ مذهب حكومتگر هموار نمايند
فراهم آورده و چند و چون چاره ای آه آنها ميتوانند و بايد برای آزادی رشدی و در حقيقت رهايی خويش بيابند، اختصاص 

 .دارد
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