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سی موکرا �رسش د نده و  ی �ران آ ا
در ا�ران چه می گذرد – ۶

اب� و سامان دهی به عرصه ی دولتی �� نقش جامعه است به عنوان جمع کث�ر و متنوع در خودسامان ی محمدرضا نیکفر – �رسش دموکراسی، �رسش از 

است. سی

یکفر محمدرضا ن

بان ۱۴۰۱ آ ضات  حنه ای از اعترا ص

۶ آذر ۱۴۰۱

�خ تا� نی  بازخوا ه  ن دو گو

ا طرحی که �رای آینده ی خود ازخوانی می کنند، آن هم متناسب ب ا��خ ملت ها وجود دارند که مردم در آنها گذشته ی خود را ب لحظه ها�� در ت

ا��خ اال �ود و آنچنان می ماند که همواره �وده است − ا�ن تصور از ت ا ب ان د�وا�ی است که آجر �وی آجر گذاشته می شود ت ا��خ چون می ��زند. ت

امیم، از نو ا�یخش می ن ا طرحی که �رای آینده می ���یم، آجرها�� را �رمی گ�ینیم و سازه ای را که ت ا واقعیت انطباق ندارد. ما متناسب ب ب

ار �رای همیشه در پشت سر ما قرار بگ�رد. بسته به آنکه کجا ا�یخی، چ��ی نیست که یک ب می چینیم. گذشته، به عنوان ساحتی در زمان ت

اره که از کجا می آ�یم، دگرگون می شود. ا�ن سخن در مورد افراد هم صادق است. �وایتی که از می خواهیم می �ویم، گزارش مان در ا�ن ب

گذشته ی خود می دهند، بسته به آنجا�� است که ایستاده اند و هدفی است که در �یش �و دارند. ا�ن نکته، انکار وجود ثابت های ف��یکی و

ا�یخی ظا�ر اینها نیست؛ هر چند اینها ن�ز ممکن است در �وایت ت ار و ن ا��خ تولد و مرگ و اسالف و اخالف و شواهد و آث متجسم، مثل ت

دست کا�ی شوند، آن هم نه صرفًا به سبب دغلکا�ی عمدی.

ارز و ثابت آن است. ا�ن ا�رانیت اساسًا فرهنگی و تمدنی ا�یخِی �یستگاِه مردمان ما ساحت گسترده ای است که ا�رانیت نمای ب گذشته ی ت

ا �ونان. ف�وکاستنی نیست به قوم و نژادی خاص، ف�وکاستنی نیست به یک اعتقاد دینی، و همچن�ن به است، و گستره ای دارد از هند ت

سلسله های پادشاهی. دستاوردهایش �رای بش�یت، خلق شده اند نه به دل�ل وجود شاهان، بلکه علی رغم ستمگ�ی کم نظ�ر و زمختی و

ب� فرهنگی اکثر ق�یب به اتفاق آنان. ا�رانیت، تأث�ر گرفته و تأث�ر گذاشته است. سفره ای گسترده �وده است که همه خورشی را در آن نهاده اند و

ا آنهاست: ا میدان های دیگر، بلکه درآمیخته ب همه از آن خورده اند. ا�رانیت یک میدان است و ا�ن میدان نه مرزگذار به صورت تقابلی ب

ا��خ جهان و منطقه که بنگ�یم، اصل، درآمیختگی است؛ خلوص، اختراع ا اسالمیت. از زاویه ی ت انیت، ب ا �ون ا فرهنگ هند، ب درآمیخته ب

الیسم عصر جدید است. ناس�ون
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ان ان است که به صورت ا�راِن مرزمند درمی آید. در ادامه، صفوی ا ایلخان ازه ب ا دگردیسِی قدرت ساسانیان، ت ا�رانیت به دنبال ف�وپاشِی همراه ب

ا�رجاست. در مرکز ا�ران ا ام�وز پ آمدند که کوشیدند سر و ته ا�رانیت را �زنند و آن را در قالب ا�ران شیعی بگنجانند. تأث�ر کار ا�ن سلسله ت

ان مرکز و نواحی شمال استوار �ود. ساختار د�ونی مملکت ان ان �ر شیعیان و به �ور شیعه شدگاِن ترک و فارس �ب مستقر شدند؛ شیعی گ�ی آن

ایه ی دوگانه  ی شیعی-غ�رشیعی �ود. از همان هنگام شک به نواحی مر�ی غ�رشیعی و نگاه امنیتی و تبعیض آم�ز به آنها از ثوابت مح�وسه ��پ

کشوردا�ی در ا�ران شد.

، "فرقه ی حقه" وارد عصر جدید شد. در ا�ران ن�ز، مثل هر جای دیگ�ی در دنیا افته به شیعی گ�ی و سلطنت پاسدار  ا ا�رانیت تقل�ل ی ا�ران، ب

ازخوانی گذشته و تالش �رای تع�یف و تحکیم هویت خود همراه است: اینجا کجاست، ما که هستیم و به کجا ا ب و�ود به عصر جدید ب

می �ویم؟

ا��خ مواجه شده ایم: ۱) انقالب مش�وطیت، ۲) انقالب ۱۳۵۷ که به خاطر غلبه ی نوع خاصی ازخوانی ت ا دو لحظه ی رادیکال ب در عصر جدید ما ب

(ftn1_#/743141/) [۱].انقالب اسالمی" خوانده می شود" ازخوانی هویت در آن  از ب

ان سوژه ی جمعی "ملت" چون انه ی انقالب مش�وطیت  مظهر ش�وع آن است، مفهوم  ۱) در عصر جدیِد ا�رانی که تحول های فک�ی و سیاسی آست

استان ابد مشخص تر و سیاسی تر از هر آنچه �یشتر ��ر ا�ن عنوان مطرح �ود. ا�ران ب ا�ی می ی حامل مفهوم ا�ران می شود، ا�رانی که خود اینک ب

ابند که ا�ران زمانی ام�راطو�ی �وده است: ضعف ام�وز ار فرنگیان درمی ی ان و آث ا �ب ا شده ب کشف می شود، و ا�رانیان سفر کرده به فرنگ و آشن

ا�یخی نسل اول متجددان اید به ا�ن گذشته ی قوی اتکا کنیم. ا�ن خالصه ی فکر ت و قدرت د��وز؛ پس اگر بخواهیم در آینده قوی شویم، ب

(ftn2_#/743141/) [۲].ا�رانی است

ایه ی ایدئولو�ی خاک و خون، ا شود ��پ ا�یخی، ا�ن گرایش تقویت می شود که هویت ا�رانی بن الیستی گذشته و هویت ت ازخوانی ناس�ون ا ب ب

ا در گسست ها هم تداوم داشته ایه ی نظام ارزشی قدرت ملی، و سلسله ی شاهنشاهی ا�رانی که گوی گذشته ی ام�راطو�ی، مایه های فخر ��پ

استان گرا�� زده شود؛ ازخوانی را می پذ�رد و متأثر از اطرافیان، متما�ل به آن می گردد که ��ر ساماِن ا�رانی ستون ب است. رضاشاه ا�ن نوع ب

(ftn3_#/743141/) [۳].ا به جا می ماند شیعه گ�ی هم البته به عنوان مبن

ا مرکزگرا�ِ� تولید کننده سامان مبتنی �ر شیعی گ�ی، ت�ولدا�ی و ملوک الطوایفی در موقعیت نو دگرگون می شود. تمرکز قدرت همراه می شود ب

ات سنی مذهب، بلکه هر آن قوم و مردمی است که در و تث�یت کننده ی حاشیه، و نگاه امنیتی و تبعیض آم��ی که اینک نه فقط متوجه والی

قالب نگاه همگون ساز مرکز نمی گنجد.

ار از استقرار �ر ستون شیعی گ�ی ب� نیاز شود. ا�ران ا جا�� �یش نمی �ود که ا�ران مورد نظر د�ب سکوال��زاس�ون سیاسی دوره ی مد�ن �هلوی ت

امهر بحران زده ان علی. در دهه ی ۱۳۵۰ ر�یم آ�ی است و همهنگام سرزم�ن محّب ا�� می نشیند؛ ا�ران سرزم�ن آ�ی میان دو صندلی شیعی و آ�ی

"خویش"، اسالمی خوانده می شود، خویشی "خویش" تقویت می شود. ا�ن  ازگشت به  می شود. بحران ارزشی هم تشدید شده و گرایش به ب

استان �ود. متفاوت از آنچه شخصیت جمعی داستان ب

"انقالب اسالمی" ، ا�راِن نشسته میان دو صندلی ا  ا�یخی چ�ره  شد، خوانش شیعی �ود. ب ا انقالب ۱۳۵۷ از هویت و گذشته ی ت ۲) خوانشی که ب

ا��، عکس گرایش دوره ی �هلوی عمل کرده و به سمت صندلی شیعی ُسر می خورد. شیعی و آ�ی

انه ی دوره ی انقالب را �رانگیخت، به شیعی گ�ی ا�ن فرصت را داد که خود را �رآورنده ی  وابستگی شاه که در �را�ر خود شعارهای استقالل طلب

ا افتگی (موتاس�ون) د�ن در عصر جدید به صورت انطباق خود ب الیسم حاصل فرایندی است که جهش ی انه جا �زند. ناس�ون خواسته های ملی گرای

"ما−آنان" در شکل جدید آن، نقش مهمی در آن دارد. ا�ن کیش در وضعیتی می تواند به شکلی دینی درآید، و در مورد اسالم که دوگانه ی 

الیسم ا عراق به ناس�ون توجه و�ژه ای به تفکیک امت از غ�ر دارد، به سادگی می تواند یک ترا�یخته  ی محمدی تحو�ل دهد. جنگ هشت ساله ب

شیعی ن��وی �یشت�ی داد �رای آنکه خود را کیش ملی حقیقی بنماید.

شیعی گ�ِی حاکم شده، از ابتدا دست به یک انقالب فرهنگی تمام عیار زد که هدف کانونی آن تأکید �ر نقش مرک�ی مذهب شیعه و �وحانیت

انی کشور هم به کار گرفته شد، �رای انتخاب موادی به منظور تزئ�ن نمایشگاه شیعی. است ا��خ ب افت هویت ملی �ود. ت آن در ب

م سو ب�  با�یا خود نی و  بازخوا �رای  فرصتی 

ا هم، باحذف و تبعیض هویت سا�ی می کنند. ا�ن گونه هویت سا�ی ا��، چه جداگانه چه در هر ترکی�ی ب انی-آ�ی است قالب های شیعی و ب

ای چن�ن درک ها�� از هویت نیاز دارد. ا می کند، و استبداد �رای ��پاشدن و تقویت خود به سیاستی �ر مبن استبداد به پ

اب� ا�ی ا��خ و خودب ازخوانی ت "�ن، زندگی، آزادی" فرصتی �رای سوم�ن گونه ی ب ا جنبش ضد استبدادی، ضد وال��، ضد تبعیض و کثرت گرای  ب

ا تج�به، انگ�زه و هوشیا�ی �یشت�ی می توان به آن همبستگی ای اندیشید که چسب آن نه شیعی گ�ی، نه کیش بد�ل فراهم آمده است. اکنون ب

امه�ی، بلکه ا�ج شناسی متقابل، قرارداد اجتماعی، قانون مدا�ی، تعهد به ارزش های آزادی و عدالت و حفظ محیط ا�� و نسخه ی دیگ�ی از آ�ی آ�ی

اشند، همه مضمون خود را از �یست همگانی باشد. جدا�� د�ن از دولت، حکومت قانون و �رقرا�ی دموکراسی − اگر نخواهند امو�ی صو�ی ب

ادراک بد�ل از سامان و هویت نو می گ�رند.

انه ی مش�وطیت به عناص�ی از ا�ن فکر اره پدید نیامده است. از زمان ش�وع جنبش آزادی خواهی در ا�ران در آست فکر نو به سامان نو یکب

ای مش�وعیت هر قدرتی، تأکید �ر �را��ی، �ر حق انتخاب، �ر قانون، �ر تخصیص حق قانون گذا�ی �رمی خو�یم. تأکید �ر قدرت مردم به عنوان مبن

اره آن زمان رسیده که در قالب ایده ها�� جامع به نمایندگان منتخب مردم، �ر آزادی تشکل و �یان − اینها همواره مطرح �وده اند و اینک دوب

امه  ای �وشن کنند. کل هنر و اد�یات و اندیشه ی بد�ل و ضد استبدادی در ا�ران، به مردم مطرح شوند و آماج جنبش مردمی را به صورت �رن
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ا�� شان. از زمان �یدایش فکر نو�ن بد�ل در ا�ران ان می �ود، و از سوی دیگر به توان و خالقیت  و �یب نظر داشته است، به ستمی که �ر آن

اِن عمومًا وابسته، به مردم نظر دارد. ان و مالی ا�ی ا��خ شکل گرفته که به جای شاهان و د�ب خوانشی هم از ت

سی موکرا �رسش د

ا�� هویت سا�ی خوانده انی-آ�ی است اال طرحی بد�ل د��را�ر نسخه های شیعی و ب اب� خود، که در ب ا�ی ا��خ و آن نوع ب گرایش به آن نوع خوانشی از ت

"�ن، زندگی، آزادی" به �یان درمی آید. ا�ن جنبش شد، آشکارا در جنبش 

جنبشی است علیه مرام و نظام لگدکوب کننده ی کرامت انسانی؛

ایمال کردن کرامت انسانی  و شه�وندی در گسترده ت��ن شکل آن ان پ ان که �رقرا�ی تبعیض در مورد آن ا محو�یت حق خواهی زن جنبشی است ب

است؛

جنبشی است که همه ی ستمدیدگان و مح�ومان به آن می ��وندند و به دادخواهی �رمی خ�زند، جنبشی است که همه ی کارگران و زحمتکشان

ابنده می �ینند؛ ازت صدای دادخواهی خود را در آن ب

جنبشی است کثرت گرا و شامل کننده؛

جنبشی است که همدلی عم�ق ملیت های ��ر ستم ا�ران را �رانگیخته است؛

. . ان را به خود جذب کرده است. جنبشی است که جوان

، �یانیه ها و ان سوژه  های جمعی در شعارها ا ا�ن خصوصیت ها ادراکی از خود در ذهن همراهانش می آف�یند و از �ب جنبشی دموکراتیک ب

ا�� نمی گنجد. انی-آ�ی است اظهار نظرها به �یان درمی آید، در آن دو قالب شیعی و ب

ای ا�ن نیست که دیگر تأث��ی ندارد و سوژه ی خود را به حرکت تکلیف هویت شیعی �وشن است، هر چند درهم شکستگی اش به معن

ا��خ ا�ران و منطقه به خوب� نشان می دهد که شیعی گ�ی و کالً د�ن می تواند به شکل های مختلفی ارزه ادامه دارد و نگاهی به ت درنمی آورد. مب

درآید و تأث�رگذار باشد.

اره ی منطق https://www.radiozamaneh) د�ب .com/737448) ادداشت ها جنبش انقالب� جا�ی، آن گونه که در بخش سوم ا�ن ی

ا ترکیب های مختلفی از شدت و رحمت، و همچن�ن اگونی را طی خواهد کرد. در هر مرحله د�ن ب دگرگونی توض�ح داده شد، مرحله های گون

ارزه چگونه �یش می �ود، و ر�یم چه اید دید مب ا د�ن ساال�ی ساده می نماید، اما هنوز ب ا�و�ِ� نظ�ی ب اسالم و ا�ران، جلوه خواهد نمود. �وی

ش�وه ها�� �یش می گ�رد.

ان می زنند، مسئله ی �ن را در ان هم دم از حرمت آن از هم اکنون ا�ن گرایش دیده می شود که اسالم را پشت ا�ران پنهان کنند. در مورد زن

قالب مفهوم ها�� چون غ�رت و شرف و اخالق و آداب ا�رانی می �رند و از ل�وم رعایت قانون (!) در ا�ن زمینه سخن می گویند. هشدار می دهند

اره ی به هم �یختگی و از دست رفتن نظم. مدام موضوع تج�یه طل�ی را مطرح می کنند و خطر آن را �رجسته می کنند. در ب

مس�ر فکر حکومتی، �وآو�ی به عمق محافظه کا�ی ا�رانی و مدد جستن از آن است: تأکید �ر سلطه ی مرکز، �ر سلطه ی پدر، و �رسلطه ی

ان در ا هم ندارند. آن ا�� تفاوتی ب انی-آ�ی است انی، دو ایدئولو�ی هویت ساز شیعی و ب ساالران و س�وران، ارکان ا�ن محافظه کا�ی هستند. در مب

عمق محافظه کا�ی ا�رانی به هم ��وند خورده اند.

انی که می خواهند هویت ا�رانی را در ا�ن قالب ازه ای درآید. تنها اقلیت کوچکی از آن ا�� هم می تواند به شکل ت انی-آ�ی است  قالب دوم، قالب ب

���زند، آشکارا اعالم می کنند در صدد احیای همان سامان سلطنتی شاهان �هلوی هستند. ا�ن دسته، علت سقوط محمدرضاشاه را در ا�ن

ا ا�ن نوع نگاه، ا آن جدیتی �یشه کن نکرد که امکان انقالب منتفی شود. ب ا آن شدتی سرکوب و هر مخالفتی را ب می �ینند که او مخالفان  را ب

ا کردن چه نظامی است. �وشن است که آر�وی شان ��پ

�یشتر طرفداران هویت سا�ی به شکل دوم، سلطنت طلب هستند؛ اما جمهو�ی خواهان راست گرا هم به ا�ن ایدئولو�ی هویتی گرایش دارند.

ان همچون دسته ی افراطی طرفدار احیای ساواکی خشن تر و سرکوبگرتر نیستند. از تأث�ر وجِه ضد استبدادی انقالب ۱۳۵۷ و از همه ی آن

�یشرفتگی جامعه ا�رانی است که حتا سلطنت طلبان هم از ل�وم همه �رسی �رای انتخاب نوع نظام، تشک�ل مجلس مؤسسان و کالً دموکراسی

�رسش ا  اید آن را �و در �و کرد ب سخن می گویند. ا�ن دموکراسی مفهومی صو�ی است، و �رای اینکه د�ون مایه ی حقیقی خود را بنماید، ب

اب� و سامان دهی به عرصه ی دولتی سیاست. سی که �رسش از �� نقش جامعه است به عنوان جمع کث�ر و متنوع در خودسامان ی دموکرا

اال فهرست شدند. دو ا نظر به گرایش جنبش انقالب� جا�ی، که سویه های اصلی آن در ب �رسش دموکراسی را الزم است مشخص کنیم، آن هم ب

�رسش مقدم ا�ن هایند:

ا شعار «�ن، زندگی، آزادی» نیاز به یک مکمل مردانه دارد؟ آی

ایه (یک ملیت، یک فرهنگ، یک ا آن را در پنداشتی تک پ ا کثرت گرا�� (پلورالیسم) شاخص جنبش انقالب� جا�ی به رسمیت شناخته می شود ی آی

.) منحل می کنند؟ . ره�ر.

ا ماهیت آن را آشکار  کنند. از مهمت��ن آنهایند: شاخص های دیگ�ی وجود دارند که �رده ی دموکراتیک هویت سا�ی نوع دوم را پس می زنند ت

نظر نسبت به وجود یک انگ�زه ی قوی ضد استبدادی در انقالب ۱۳۵۷،

نوع نگاه به �وشنفکران،
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اب� کارگ�ی، نقش شوراها در محیط کار و زندگی و در ا آن امر تشکل ی و به عنوان معیا�ی اساسی تصور از عدالت اجتماعی و همبسته ب

تصمیم گ��ی های عمومی.

تازه ی آن ای  ن مع یت  � ث ت ه ی  ف گر و وظی ی تی د ل م

"�ن، زندگی، آزادی" مردمی دیگر سر �رآورده اند که در قالب های تحمیلی �یش�ن نمی گنجند، قالب ها�� که وجود یک ره�ر و یک ا جنبش  ب

ای تخت"، یعنی آنجا�� که جایگاه من�ر "پ ا امت یکدست را �یش می نهادند. چشم و چراغ ا�ران، اینک کردستان و بلوچستان است، نه  ملت ی

ا تخت سلطنت است. والیت ی

ارزه حس همبستگی ای را در میان خود تقویت می کنند که به نگاه قدرشناسانه و ان مب مردم، به عنوان سوژه ی سیاسی، اینک در ج�ی

"، به یک ره�ر، و به ادراک از وحدتی که زداینده ی تنوع و کثرت است. ا�ن ملتی اال "ب همدالنه ی شان به خود �رمی گردد، نه نگاهشان به یک 

"ملت" ُ�رد. هر مفهوم یکدست سا�ی که تبعیض های د�ونی نظم موجود الیستی  دیگر است که �وا نیست آن را ��ر مفهوم یکدست ساز ناس�ون

در همه ی شکل های آن و نگاه تبعیض آم�ز و تحق�رکننده ی �و به ���ون را ��وشاند و موجه نشان دهد، دشمن مردمی است که اینک گشودگی

و همبستگی خود را به نمایش گذاشته اند.

ابد. ان جنبش حفظ شود و اعتال ی ملتی دیگر سر �ر آورده، اما چن�ن نیست که گرایش آن به کثرت، به تنوع و �وادا�ی، خود به خود در ج�ی

ابد در چه سامان سیاسی ای آرمان خود را الزم است جنبش ا�ن مردم خودآگاه تر شود، آزادی خواهی و کثرت گرا�� خود را ���وراند و د�ی

متحقق می �یند.

رد دا دامه  ا

––––––––––––––––

ها یس  نو پا

"انقالب اسالمی" در اصل عنوانی نیست که ماهیت انقالب �همن را به صورتی جامع و مانع �یان کند. انقالب  (ftnref1_#/743141/) [۱]

ان در سامان دهی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی �ود، و ۱۳۵۷ دو منشأ داشت: گ�وه های اجتماعی متجدد که استبداد مانع مشارکت آن

ان گرفته �ود. ف�وکاستن ا صورت بندی مستقر را از آن ان که تحول ساختا�ی و فرهنگی توان جهت گ��ی در جهان نو و امید به ��وند ب سنت گرای

انقالب دوُبنی به یک ُ�ن آن، ف�وکاستن �وند به نتیجه درشکل نمود آن در قدرت مرک�ی است. ا�ن تح�یفی است که تداوم مقاومت در �را�ر

ادیده می گ�رد. استبداد نوگشته و به شکل وال�� درآمده را هم به و�ژه در دهه ی آغا��ن پس از ا�ن انقالب ن

انی که گرد مجالت کاوه، ا�رانشهر، و آینده جمع شده �ودند، در اینجا: اره فکر آن [۲] (/ftnref2_#/743141) گزارشی د�ب

Keivandokht Ghahari: Nationalismus und Modernismus in Iran in der Periode zwischen dem Zerfall

der Qagaren-Dynastie und der Machtfestigung Reza Schahs: Eine Untersuchung über die

intellektuellen Kreise um die Zeitschriften Kaveh , Iransahr und Ayandeh .  Berlin : Klaus Schwarz

Verlag, 2001.

ا�یخی و فرهنگی را نداشت. به عنوان نظامی، امر نو را به ا�ن ا�� درک بحث های ت [۳] (/ftnref3_#/743141) خود رضاشاه کم سواد، توان

ان افته �ود که کشور جهاز نو می خواهد. هم�ن ش�وه ی درک، به پسرش منتقل شد. مهندسان مسلمان هم، هم�ن نگرش را به مالی صورت د�ی

القا کردند. مجهز شدن به تجه�زات نو اساس نوجو�� هر دو ر�یم �هلوی و وال�� است.
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