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 .1اين مقاله در فصلنامه 15خرداد ،دوره سوم ،سال پنجم ،شماره  ،15بهار  87به چاپ رسيده است.

15خرداد زمينههاي تبلور يك آرمان تاريخي و گشودگي زبان دين در...

مقدمه
ميگويند فلس��فه ،فعاليت مداوم ذهن انسان است و تقس��يمات ميان ادوار تاريخي
هميشه تا اندازهاي از سر ذوق شخصي و غير واقعي اس��ت .اما در تاريخ ايران مرحلهاي
كه با جنبش 15خرداد سال  42آغاز و به انقاب اسامي ختم ميشود وحدت حقيقي
مشخصي دارد كه اين وحدت از سر ذوق نيس��ت .اين مرحله از تاريخ ايران دوران مهم
سازنده فلسفه سياسي جديد است كه در آن انحطاط نظام شاهنشاهي ،پيروزي انقاب
اسامي و فروپاشي حكومت مش��روطه س��لطنتي از يك طرف و ناكامي و ناكارآمدي
مدرنيته ،مدرنيسم و مدرنيزاسيون (كه بر پايه تقليد و تحقير و تعطيلي عقل ايراني قرار
گرفته بود) از طرف ديگر ،پيشفرض اساسي است.
در سراسر دويس��ت سال اخير ،زير س��يطره سازش آش��كار و پنهان نظام استبدادي
و ديكتاتوري پادش��اهي ب��ا جري��ان منورالفكري غربگ��را ،عقل ايراني مس��لمان در
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س��احات مختلف و موضوعات متعدد تحول و دگرگوني؛ زير سلطه و سيطره روشهاي
اصحاب غربگراي تجدد و ترقي قرار داش��ت .در تمام اين دوران ملت ايران به رهبري
عالمان ديني مبارزه طاقتفرسايي را با سه ركن بردگي جديد يعني :نظام استبدادي،
روشنفكري غربگرا و اس��تعمار در همه جبههها آغاز كرد .اما تا قبل از 15خرداد سال
 1342اسلوب مبارزه و راهي كه ذهن ايراني ميپيمود و روشي كه با استفاده از آن افكار
خود را بيان ميكرد هنوز متعلق به لوازم دنياي قديم بود نه تعلقات دنياي جديدي كه
زير سيطره مدرنيته و مدرنيسم و مدرنيزاسيون شكل گرفته بود.
درست اس��ت كه در طول اين صد سال جنبشهاي باش��كوهي مثل جنبش تحريم،
جنبش مشروطه ،جنبش ملي ش��دن صنعت نفت و غيره به رهبري عالمان ديني عليه
استبداد و اس��تعمار و حاميان غربگراي آنها به وقوع پيوس��ته بود و باعث ايجاد موانع
جدي در مقابل حركت شتابزاي سقوط ايران در دامن سياستهاي استعماري غرب
شد؛ اما چنان كه امروز به نظر ما ميرسد ،آن حركتها به تمام معنا نميتوانست ساختار
نظام پادشاهي و سلطنت و ساختار غربگرايي س��ادهلوحانه را در ايران از هم بپاشد و
طرحي نو در اندازد.
از همه مهمتر ،تا قبل از جنبش 15خرداد سال  1342اقتدا و مراجعه دائم رهبران ديني
و سياسي جامعه ما به حجيت نظام سلطنتي در آن شرايط ايران ،عليرغم اعتقاد راسخ
به عدم مشروعيت و عدم اعتقاد ديني و تاريخي به اين نوع حكومت ،براي ما غيرطبيعي
بود .ادراك اين نوع حكومت با توجه به نوع اعتقاد شيعيان و نوع لفظ و شيوه برهاني كه
براي لزوم پيروي از نظام سلطنتي با همه ساختارهاي ضدعقلي و ضد ديني كه در درون
خود داشت براي عقانيت و عدالتخواهي ايراني نامأنوس بود.
اين طور به نظر ميرسيد كه حتي نوابغي مانند ميرزاي شيرازي ،شيخ فضلاهلل نوري،
آخوند خراساني ،ميرزاي نائيني ،حاجآقا نوراهلل اصفهاني ،آيتاهلل مدرس ،آيتاهلل كاشاني
و س��اير عالماني كه رهبري جنبشهاي اجتماعي يكصد س��اله اخير ايران را در دست
داشتند وقتي ميخواستند در زبان خود براي پيروي حتي مصلحتي از نظام سلطاني به
اس��تدالل مبادرت ورزند ،در تعامل خصلت واقعي و ماهيت ذاتي ضدعقلي و ضدديني
اين نوع حكومت به تقا ميافتادند .راه اس��تدالل از يك زبان ك��ه زبان عقل و منطق و
دين بود به زبان ديگر كه زبان توجيه و مصلحت و سكوت و سازش بود ،عليرغم قرنها
استعمال ،آن طور كه بعدها امام توانس��ت زبان دين را در حوزه سياست باز كند ،واقعا
هموار نشده بود.

به همين جهت و بعضي جهات ديگر كه در حوصله اين گفتار نيس��ت ،امام خميني و
مقطع تاريخي 15خرداد  42تا  22بهمن  57را چنانكه بايد به عنوان س��رحلقه عصر
جديدي در تاريخ تحوالت فكري ،سياسي و اجتماعي ايران ،دنياي اسام و جهان دانست
كه پيوسته تا امروز ادامه داشته اس��ت و در آينده نيز پيرامون اين سرحلقه نظريههاي
متنوعي خواهد آمد.
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گشودگي زبان دين در سياست
امام در حوزه سياست زبان جديدي ابداع كرد كه س��اده ،صريح و از اصطاحات فني
و فريبنده اصحاب مدرسه سياسي (گفتمانهاي رسمي سياست و اسكوالستيكهاي
ا آزاد بود .سياست در اين زبان قس��مت مخصوصي از ادبيات ديني شد و
سياسي) كام ً
اين زبان بيترديد در آيندهاي نه چندان دور كانون بازانديشي و بازپروري تمدن اسامي
در ايران خواهد گرديد.
درست است كه از جنبه فلس��فه تاريخ هر دوره واسطه تحول دوره ديگري است اما از
اين حقيقت نيز نبايد غافل شد كه جنبه تحولي بعضي از دورهها نسبت به ادوار پيشين
بيشتر ،عميقتر و دقيقتر اس��ت ،دورهاي كه در تاريخ ايران با 15خرداد سال  42آغاز
شد و با  22بهمن س��ال  57به دگرگونيهاي عظيمي رسيد ،از جنبه معرفتي در حوزه
سياست ،اجتماع ،فرهنگ و باورهاي ديني يك شاخصه ويژه داشت و آن شاخصه ويژه
اين بود كه اين دوره با انديش��هها و آرمانهايي كه امام خمين��ي مطرح ميكرد ،عاقه
داشت كه خود را در بازگشت نهايي به اوضاع و احوال عقاني و شرعي پيوسته بازسازي
نمايد چنانكه گويي آن احوال را تجديد ميكند.
دوره نوزايي انديشه سياس��ي ديني در ايران در نخستين حركت خود با شتاب بسيار،
ابتدا نابودي نظام شاهنشاهي و همه لوازم بقاي اين نظام يعني منورالفكري غربگرا و
استعمار مدرنيته و س��لطنت را انكار كرد .اين اولين شرط بازگشايي اين زبان جديد در
حوزه سياست بود.
مجادله موس��وم به تقاب��ل س��نت و مدرنيت��ه در اي��ران دوران قاجاري��ه و پهلوي،
دستورالعملهاي سادهاي براي توجيه كردارهاي جنايتكارانه و خيانتبار جريانهاي
غربگرا ،حفظ امتيازات آنها در س��اختار فرهنگي ،سياس��ي و اجتماعي كشور ،اعمال
خشونتبار قدرت دولتي در داخل و بسياري از تبهكاريهاي دو قرن گذشته در زير سايه
پيوند روشنفكري و قدرت دولتي فراهم آورد.
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یکي از نتایج مفيد و مثبت

توجيهگران وضع موج��ود بيآنكه لحظهاي زحمت فكر
جنبش 15خرداد 1342
این بود که اثبات شد گناه كردن به خود بدهند و يا دليل مثبتي به مردم ايران ارائه
قربانيان دستاندازيهاي دهند به گونهاي خ��ودكار و خودانگيخته و خودباخته در
مستمر به منافع ملت ایران ،جهت سياستهاي رژيم استبدادي و ديكتاتوري و منافع
به گردن نظام مشروطه امريكا و اروپاييان قرار داشتند.
سلطنتي و شبه روشنفکران
اما پش��ت صحنه داس��تان بيفايدگ��ي و بيپايگي اين
همپيمان این نظام است
سياستها براي ملت ايران در نيمه دوم سال  1340پس از
جريانهاي اصاحات ارضي و نابودي بنيههاي كشاورزي
ايران كمكم آشكار و در قيام 15خرداد س��ال  1342و وقايع بعد از آن كه در نهايت به
تبعيد رهبر جنبش اجتماعي ،سياس��ي و مذهبي ايران يعني حضرت امام خميني(ره)
منجر شد ،برما گرديد و ملت ايران متوجه تغيير مسير اساسي چرخشهاي ايدئولوژيك
پيوند «اس��تبداد و روش��نفكري» در فراز و فرودهاي مالآور دوران مواجهه س��نت و
مدرنيته در ايران شد.
يكي از نتايج مفيد و مثبت جنبش 15خرداد  1342اين بود كه اثبات شد گناه قربانيان
دستاندازيهاي مستمر به منافع ملت ايران ،به گردن نظام مشروطه سلطنتي و شبه
روشنفكران همپيمان اين نظام است.
با ناپديد شدن غرب و سقوط نظام مشروطه سلطنتي در ايران متأسفانه نظام توجيهي
جريان منورالفكري و غربگرايان سكوالر روش منسوخ ش��ده پيشين را كه مبتني بر
پايههاي تقليد و تعطيلي تفكر و انديشه و ترساندن مردم از عدم پذيرش نسخههاي تجدد
و ترقي غربيان بود ،بيكم و كاست ادامه دادند .پرونده مدرنيته ،مدرنيسم و مدرنيزاسيون
و جريانهاي شبه روشنفكري وابسته به آن بايد به طور كامل در ايران به بايگاني تاريخ و
بيش از آن به زبالهداني تاريخ سپرده ميشد و حافظهها از هراسافكني ،تجاوز ،جنگهاي
امپرياليستي ،تهاجمات ايدئولوژيك ،تهاجمات اقتصادي ،جهاني شدن و جناياتي پاك
ميشد كه تلفات و قربانيان انس��اني هولناكي را در جهان و ايران به نام مدرنيته سبب
شده بود .اما سنت سرسپردگي غربگرايان سكوالر در ايران گويي سنتي تبديلناپذير
است و تقدير جدايي ذاتي شبه روشنفكران غربگرا از جامعه و ملت خودگويي تقديري
محتوم و گريزناپذير ميباشد.
هر آنچه در ايران در دويست سال اخير روي داده محصول ناكارآمدي و ناتواني مدرنيته
و مدرنيسم و مدرنيزاسيون غربمحور در ايران بود كه پس از پيروزي انقاب اسامي و
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شكست اين جريان بايد همه آنها پشت سر گذاشته ميشد .اما غربگرايان سكوالر ايران
در همه اشكال ديني و ضدديني و روشنفكر ديني و ملي مذهبي و غيره بيآنكه درسي از
اين وقايع بياموزند و اين درس را راهنماي آينده خود و كشور خود سازند اكنون با شكوه و
سربلندي سادهلوحانهاي به سوي آن ميروند و با ترس و نگراني به پيروزيهاي دشمنان
اصلي خود ،يعني ملت ايران كه ناخواس��ته اس��ت به وعدهه��اي اتوپيايي و تخيلهاي
احمقانه آنها دل بسپارند و خود را به س��طح معيارهاي مادي ،ضداخاقي ،ضدانساني،
ضدآزادي و ضد عدالت و معنويت غرب برس��انند نگاه ميكنند و حسرت ميخورند كه
«چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت!» چرا ملت ايران تحت تأثير سياس��ت خارجي
شرورانه واشنگتن نيست! و به سادگي اين سياست ش��رورانه و جنگافروزانه را ناديده
ميگيرد و انگيزههاي انساندوستانه! امريكا در افغانستان ،عراق و ساير نقاط اشغالي را
درك نميكند.
خطري كه امروزه جريانهاي ش��به روش��نفكري اي��ران را بيش از گذش��ته تهديد
ميكند و اين خطر دامن ملت ايران را نيز خواهد گرفت و بر سياستهاي آزاديخواهانه،
عدالتطلبانه و انساندوستانه جمهوري اس��امي نيز بيتأثير خواهد بود ،خطر حسن
نيت سادهلوحانه است.
اين خوشبينانهترين تصوري اس��ت كه ميتوان درباره اين جريان ابراز كرد .چگونه
امكان دارد ارتشهايي كه به سرزمينهاي ديگر فرستاده ميشوند داليل انساندوستانه
داشته باشند؟!
چگونه ميتوان با دستور دادن به ديگران سرمشق آنها شد؟!
چگونه ميتوان با تحقير ملت خود و متهم كردن اين ملت به انواع صفات رذيله ،الگوي
تجدد و ترقي براي آنها نوش��ت؟ اين همان حسن نيت س��ادهلوحانه جريانهاي شبه
روشنفكري در تاريخ دويستساله اخير است.
دقيقا مرز تفاوت جنبش 15خرداد و نتيجه نهايي آن يعني انقاب اس��امي و س��اير
حركتها و جريانهاي ش��به مذهبي و غيرمذهبي در تاريخ تح��والت ايران در همين
حسن نيت سادهلوحانه است.
امام وقتي در نيمه دوم سال  1340به طور رس��مي در جريان تصويبنامه انجمنهاي
ايالتي و واليتي وارد صحنه رهبري جنبش اجتماعي ايران ش��د ،آگاهي دقيقي از اين
پيش��ينه تاريخي داش��ت .به دليل همين آگاهي اس��ت كه ميبينيم هيچگاه ماهيت
خواستههاي امام در حوزه سياس��ت در طول نزديك به  17س��ال مبارزه قاطع با نظام
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مشروطه سلطنتي و شبه روشنفكران وابسته به آن تغيير نكرد .همان اصول و قواعدي
كه در 15خرداد سال  42در رأس خواستههاي جنبش بود در انقاب اسامي نهادينه
شد و از دل آن ،نظام جمهوري اسامي استخراج گرديد.
بس��ياري از جريانه��اي مدعي مب��ارزه فريب سياس��تهاي غربيان در ش��عارهاي
توسعهگرايي ،حقوق بشر ،آزاديخواهي و حكومت قانون را خوردند و هيچگاه به عملكرد
دولتهاي غربي در پايبندي به اين ش��عارها در برخورد با نظام جنايتكار پهلوي توجه
نداش��تند و يا ش��ايد در ذات خود به اين روشها معتقد بودند ولي از اب��راز آن در ميان
مردم وحشت داش��تند ولي امام از اساس نه تابع اين حسن نيت س��ادهلوحانه بود و نه
عوامفريبيهاي روشنفكرانه را قبول داشت.
به عنوان مثال درباره هوش��مندي امام در رهبري جنبش اجتماعي ايران ميتوان به
شناخت دقيق ايشان از ماهيت متفاوت انقاب سفيد با تصويبنامه انجمنهاي ايالتي و
واليتي اشاره كرد.
در جريان اصاح��ات ارضي و دنبال��ه آن انقاب س��فيد كه بس��ياري از جريانهاي
روشنفكري ايران و حتي جريانهاي مذهبي نيز تصور ميكردند تحوالت مثبت بزرگي
در ايران اتفاق افتاده اس��ت و اميدوار بودند كه ش��اه به عنوان زمامدار اين تحوالت آثار
كهنگي و فرسودگي را از زندگي فرهنگي و اقتصادي ايران به كلي محو سازد 1.يا بر اين
باور بودند كه بر اس��اس قوانين مملكتي و با حفظ رژيم مش��روطه سلطنتي كه با اعتنا
به وضع خاص ايران از نظر جامعهشناس��ي متناسبترين شكل حكومتي بود بتوانند به
اصاحاتي در شئون مختلف دست بزنند 2.امام در اوج اقتدار نظام مشروطه سلطنتي در
برگزاري رفراندوم انقاب سفيد ،فريب اين اصاحات ظاهري را نخورد و در سخنان اواخر
ديماه  1341در جمع جمعي از مراجع عظام و علماي قم ميفرمايد:
توطئه حساب شدهاي عليه اسام و ملت اسام و استقال ايران تنظيم شده است .بايد
توجه داشت كه اين حادثه را نميتوان با غائله تصويبنامه مقايسه كرد و به همان ماك،
3
نسبت به اين ماجرا برخورد نمود.
امام چه چيزي را پش��ت اصاحات ارض��ي و انقاب س��فيد ميديد كه بس��ياري از
تحصيلكردههاي داخل و خارج ،آن هم در حوزه تاريخ و جامعهشناسي نميديدند؟!
اين دورنگري تاريخ��ي و تحليل جامعهشناس��ي تاريخ��ي رخدادها انصاف��ا يكي از
 .1رك :شريعتی به روايت اسناد ساواك ( 3جلد) ،تهران ،مركز اسناد انقاب اسامی ،1378 ،ص.52
 .2همان ،ص.74
 .3صحيفه امام ،ج ،1ص.133

شاید یکي از دالیل متعددي که
ایاالت متحده امریکا و غرب با
تمام وجوهش به ناگهان خود
را در مواجهه مستقيم با تمدن
ایراني -اسالمي دید در حالي
که هرگز آمادگي الزم را نداشت
ناشي از همين زبانشناسي ویژه
امام خميني در مردم شناسي،
جامعهشناسي و علم سياست بود
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ويژگيهاي بارز امام بود كه در كمتر روشنفكري
در ايران وجود داشت .با وجودي كه امام تحصيات
كاس��يك دانش��گاهي در حوزه علوم اجتماعي،
تاريخ ،جامعهشناس��ي و علوم سياس��ي نداش��ت
و در ظاهر مقايس��ههاي تاريخي درب��اره فرآيند
صورتبنديه��اي طبقات��ي و اجتماعي ،ماهيت
قدرت و سياس��ت و خطوط همگراي��ي و واگرايي
و بس��ياري از اين مفاهيم و اصطاحات را در هيچ
مكتب دانش��گاهي نياموخته بود ،باالت��ر از همه
جامعهشناس��ان داراي معرفتي عقاني ،انتقادي و خاق بود و س��از و كارهاي تغيير و
باز توليد جامعه ايران را به خوبي ميشناخت و س��اختارهاي پنهان درون جامعه را كه
خواسته و ناخواس��ته اميدها و آرمانهاي جامعه را نقش بر آب ميكرد درك مينمود.
ميدانست جامعه ايران و ساختار سياس��ي و اجتماعي آن چگونه كار ميكند و چگونه
تغيير مييابد .بر اساس همين ش��ناخت تاريخي و جامعهشناسي بود كه وقتي جريان
انقاب س��فيد و آن رفراندوم كذايي مطرح ش��د امام فرمودند اين غائله را نميتوان با
ماكها و معيارهاي غائله تصويبنامه انجمنهاي ايالتي و واليتي تجزيه و تحليل كرد.
امام ميدانست:
آن غائله بر حسب ظاهر به دولت مربوط ميشد و طرف حساب دولت
بود .شكست دولت نيز به پاي دولت محسوب گرديد و به ساختار و نظام
مشروطه سلطنتي و نظام پادشاهي خللي وارد نشد .شكست يك دولت
بلكه حتي سقوط دولتي در يك ساختار سياسي چندان اهميت ندارد.
اس��اس رژيم را بر باد نميدهد و حتي گاهي براي تحكيم رژيم و حفظ
آن از خطر ،به سقوط دولت مبادرت ميشود .ليكن در مسأله رفراندوم
انقاب س��فيد آنكه روبهروي ما قرار دارد و طرف خطاب ما ميباش��د،
شخص شاه است كه در مرز مرگ و زندگي قرار گرفته است .يعني نظام
شاهنشاهي اس��ت كه با تمام قوا وارد صحنه شده است .بنابراين همان
طوري كه خود شاه هم گفته بود ،عقبنشيني او در اين مورد به قيمت
سقوط و نابودياش تمام خواهد شد .بنابراين او مأمور است كه اين برنامه
را به هر قيمتي به مرحله اجرا بگذارد و نه تنها عقبنش��يني نميكند و
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نخستين زمزمه هاي انقالب

آزادیخواهي و عدالت طلبي دست از كار نميكشد ،بلكه با تمام قدرت و با كمال
1
در ایران در دل مذهب زایيده درندگي با هرگونه مخالفتي مقابله خواهد كرد.
اين ق��درت درك امام را مقايس��ه كنيد ب��ا پارهاي
شد نه در دل گرایشهایي که
داعيه انقالبيگرایي داشتند و از برداش��تهاي جريانهاي مذهب��ي و غيرمذهبي
کسي که با تعليماتش در این مدعي روشنفكري آن هم بعد از سه تا چهار سال بعد
انقالب پيروز شد امام خميني از اجراي پروژه امريكايي انقاب سفيد كه چگونه به
بود نه روشنفکران مدعي تعبير امام اغوا و اغفال ش��د ،و در دام وسيع گسترده
رهبري جنبشهاي اجتماعي
يك سلس��له از اعمال ظاهرفريب و گم��راه كننده و
2
استعماري گرفتار شدند و اظهار كردند:
با آشنايي كه نسبت به سابقه تبليغات دولتي در ايران داريم نبايد توقع
داشت كه تنها انتشار خبر اصاحات يا تقسيم اراضي يا نابودي فئوداليته
يا آزادي زنان و غيره دانشجويان را در خارج قانع كند و تبليغات فراوان
مخالف را خنثي سازد .براي خود من كه رشته مطالعاتم جامعهشناسي
است وقتي وارد ايران شدم در طول راه تا تهران وقتي چشمم به تابلوهاي
پياپي ك��ه ش��ركتهاي تعاوني روس��تايي را اعام ميك��رد ميخورد
غيرعادي مينمود .به غالب دهات بين راه كه ميگفتند اين ساختمان
مدرسه اس��ت كه بدون كمك مالي دولت خود سپاهيان دانش و مردم
ساختهاند برميخوردم تا حد زيادي قابل تصور نبود .االن اين تحوالت
در روحيه بسياري از دانشجويان گرچه اطاع دقيقي از آن ندارند ترديد
و تزلزلي نسبت به عقايد و تصورات سابقشان پديد آورده است ...در ظرف
اين مدت كوتاهي كه تماس دارم احساس كردهام كه سازمان و حكومت
نه تنها از نظر تغييرات شديد و ريشهدار در سيستم اقتصادي و اجتماعي
مصمم است بلكه ميكوشد تا روش خود را نيز به سرعت تغيير داده و با
درد و انديشه و ريشههاي ناراحتي تماس بگيرد و به جاي تنبيه كردن و
سياست كردن با ذهن و فكرها برخورد مستقيم داشته باشد و بايد براي
پركردن خل فراواني كه از نظر آش��نايي بيست هزار دانشجوي خارج از
كشور وجود دارد و اين خود منشأ بسياري از ناراحتيهاست و خواهد بود
 .1آنچه نقل و قول شد نقل به مضمون فرمايشات امام بود .رك :صحيفه امام ،همان ،ص.133-134
 .2همان ،ص.134
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 .1شريعتی به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.81-82
 .2برای آش��نايی بيش��تر رك :ويليام بی من ،زبان ،منزلت و قدرت در ايران ،ترجمه رضا مقدمكيا ،تهران ،نی،
 ،1386ص  20به بعد.
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چارهاي نو و عميق و مؤثر بينديشيد .من اعتقادم اين است كه حكومت
ايران كه با همه مشكات و موانع ميكوش��د تا روابط اقتصادي كهن را
دگرگون كند و هدفهايي را كه هميشه نسل جوان و مردم محروم آن را
طالب بودند عنوان كرده و خود را آماده براي اجراي آنها نموده بايد بيشتر
از هر چيز به تحصيلكردهها و به خصوص دانشجويان خارج از كشور كه
به طور كلي جز تحقق اصاحات عميق هيچ بس��تگي و يا هدفي ندارند
1
[توجه كند].
بحث اين نيست كه چرا ديگران مثل امام مبارزه نميكردند و چرا تحت تأثير پارهاي
از اصاحات صوري قرار ميگرفتند و زود فريب ميخورند ،بلكه مس��أله اين اس��ت كه
نوع نگاه امام به مسائل با ديگران تفاوت داش��ت .آنهايي كه ميخواهند تفاوت جنبش
15خرداد و انقاب اسامي را با س��اير جنبشهاي اجتماعي داخل و خارج درك كنند
بايد استعداد شناخت اين تفاوت را داشته باشند.
رويكرد مردمشناسي ،جامعهشناس��ي ،تاريخشناسي ،دينشناسي و سياستشناسي
امام از جنس رويكردهاي رس��مي نبود .ش��ناخت اين رويكردها براي آنهايي كه تاش
ميكنند با بهرهگيري از گفتمانهاي رس��مي غ��رب به تحليل آنه��ا بپردازند با همان
معضاتي روبهروست كه ديدگاههاي زبانشناختي با آنها روبهرو ميباشد.
امام نمادها را در جامعه به راهها و روشهاي خاص خودش به كار ميبرد و در استفاده
از آنها تحت تأثير هيچ زبان رسمي قرار نداشت .شايد يكي از داليل متعددي كه اياالت
متحده امريكا و غ��رب با تمام وجوهش به ناگهان خود را در مواجهه مس��تقيم با تمدن
ايراني -اسامي ديد در حالي كه هرگز آمادگي الزم را نداشت ناشي از همين زبانشناسي
ويژه امام خميني در مردمشناسي ،جامعهشناسي و علم سياست بود .منطق فرهنگياي
كه امام خميني ،انقاب اسامي و نظام جمهوري اس��امي بعد از انقاب در مواجهات
سياسياش با امريكا و غرب به كار گرفت و براي بسياري از امريكاييان قابل فهم نبود و
در درك رفتار ايرانيان بيش از پيش با مش��كل روبهرو شدند ناشي از عدم درك پويايي
مناسبات اسامي در شناخت نهادهاي اجتماعي و سياسي و از همه مهمتر رفتارشناسي
2
سياسي ايرانيان بود.
اين همان مشكلي بود كه شاه و نظام مشروطه سلطنتي و ساختار اليگارش رژيم پهلوي
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نيز با ورود امام به صحنه مبارزات سياس��ي و اجتماعي ايران ب��ا آن روبهرو گرديد و تا
آخرين روز حكومت خود نيز عليرغم بهرهگيري از تواناترين مشاوران سياسي امريكايي،
اروپايي و ايراني نتوانست به درك اين پويايي زباني و مراودات آن با ملت ايران نائل آيد.
ش��اه به خيال خام خود تصور ميكرد كه نوع نگاه امام به مسائل سياسي ،اجتماعي و
ديني شبيه نگاه ساير فقها و مراجع تقليد اس��ت كه به يك سطح حداقلي دخالت دين
در حوزه سياست در حد پارهاي از توصيههاي ارشادي ،آن هم به دولتها نه به ساختار
نظام شاهنشاهي قانع گرديده و سپس در گوشهاي از فيضيه به دعاگويي ذات ملوكانه
مشغول خواهد ش��د .يا تصور ميكرد كه با لولو كردن نفوذ كمونيسم براي روحانيت و
انتس��اب جنبشهاي اجتماعي به اين جريان مثل قديم روحانيت را به گوشه مساجد
خواهد برد و فارغالبال به غارت سرمايههاي ملي خواهد پرداخت .اما سخنراني امام در 7
اسفند  1341در خصوص شكست رفراندوم انقاب سفيد و مفتضح شدن شاه و متعاقب
آن پيام  22اسفند  1341امام به ملت مسلمان ايران در خصوص تجاوز نظام مشروطه
سلطنتي به احكام اسامي و حقوقي ملت ايران به شاه فهماند كه امام در فهم اجتماعي
و سياسي ،تفاوتهاي آشكاري با رهبران جنبشهاي قبلي دارد.
حقيقت صاف و س��ادهاي كه در آرمانها ،انديش��هها و روشهاي سياسي ،اجتماعي
امام وجود داشت همين بود .ما ميتوانيم با نگاهي اوليه به قربانيان غربگرايي ،تقليد و
تجدد و ترقي شاهانه و سلطه غربيها بر اقتصاد ،سياست و فرهنگ ايران ،از چگونگي اين
بدبختيهاي هولناكي كه دامن ملت ايران را گرفته است ،آگاه شويم.
غرب به ما يك چيزي كه مفيد به حال ما باش��د نخواه��د داد و نداده
است؛ غرب هرچه به اين طرف فرستاده آنها بود كه براي خودش مفيد
بوده است ،حاال مضر به حال ما باش��د يا نباشد مطرح نيست .من اين را
1
مكرر گفتهام.
انتقال الگوي آرماني حکومت اسالمي در دوران غيبت به قلمرو زندگي سياسي
و اجتماعي
امام در فاصله بين 15خرداد س��ال  42تا انقاب اس��امي صورتبندي كامل اصول
خردگرايي اسامي خود را در الگوي نظام واليت فقيه با استادي كامل به قلمرو زندگي
سياسي و اجتماعي منتقل كرد ،پا را فراتر نهاد و همه اشكال مبارزه و سازش را با نظام
 .1تبيان ،دفتر بيست و ششم ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.1377 ،

حقيقت این است که در طول
سه دهه گذشته 15خرداد مورد
بي مهري دانش پژوهان این مرز و
بوم قرار گرفته است .با وجودي
که اتفاقات نه چندان مهمي در
طول این مدت در رأس طرح هاي
پژوهشي بسياري از مراکز علمي و
دانشگاهي ،مطبوعات و رسانهها بود
اما 15خرداد و آرمانهاي 15خرداد
به دست فراموشي سپرده شد
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پادشاهي مورد انكار قرار داد ،قصد انقاب را در
آموزههاي خود نش��ان داد و حت��ي از دنباله آن
يعني تأسيس نظام اس��امي خبر داد كه كمتر
كسي از عامان عرصه سياست و انديشه تا به آن
روز پيرامون آن فكر كرده بودند.
امام دريافت��ه بود ك��ه انبوهي از اف��راد لجام
گس��يخته مدعي مبارزه با رژيم پادشاهي فقط
ميتوانند نوعي پيكره سياسي يكسره اشتراكي
با اين نظام تش��كيل دهند اما از عهده رام كردن
استعمار و استبداد در ايران بر نخواهند آمد زيرا نه تنها اين افراد بر اراده خودشان حاكم
نيستند بلكه توجيهگر هر اراده حاكمانهاي خواهند بود كه بعدها در پس اين سازش به
وجود خواهد آمد .تجربه تاريخي پس از پيدايش زمزمه اصاحات و تجدد و ترقي تا به آن
روز اين حقيقت را برما ميكرد كه اين جريانها هميشه توجيه كننده آن اراده حكومتي
لجام گسيخته بودهاند .حكومتي كه به قضاوت و مشاركت هيچ مرجع باالتري در موارد
تعارض بيان خود و شهروندانش تن نميداد مگر به دستور بيگانگان.
اين اس��تدالل دقيقا شبيه استداللي اس��ت كه ميرزا ملكمخان و س��اير غربگرايان
نسلهاي بعدي بر اس��اس غربگرايي لجام گس��يخته براي توجيه انعقاد قراردادهاي
استعماري ،حضور بيگانگان در س��اختار تصميمگيري و فروش منافع ملي به دشمنان
ملت ايران به كار ميبردند .حتي ش��يوه پيش��نهادي غربگرايان دوره رضاخاني براي
تأسيس دولت مطلقه مدرن همان ش��يوهاي بود كه ميرزا ملكمخان مسلم ميانگاشت
و به تقليد از توماس هابز ،فيلسوف سياسي اقتدارگراي انگليسي ،تصور ميكرد كه اگر
همه ارادههاي فردي باعوض و ممهور به پيمان اجتماعي يا قانون به حكمران پيشكش
شود امور تجدد و ترقي بسامان خواهد شد و اين چه خيال سادهلوحانه و خامي بود.
اين منطق پس از نهضت 15خرداد هنوز در ايران روي كاغذ بود .اگر چه به ظاهر پارهاي
از جريانهاي سياس��ي نتايج اس��تبدادي موضع خويش را در مقابل جنبش 15خرداد
به ش��دت انكار ميكردند و غالب مبارزان تكنوكرات سوسياليس��ت ،ناسيوناليس��ت و
ليبرالمنش به ظاهر با نتيجهگيريهاي سلطنتطلبان مخالف بودند .و همچنان مردم
را با اطمينان خاطر چش��م به راه آيندهاي واهي باقي ميگذاشتند ولي امام ميدانست
تا اين منطق منورالفكري به تعليق در نيايد هيچگونه انقابي در ايران رخ نخواهد داد.
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15خرداد با پویایي و تحرکي

بنابراين نخستين زمزمههاي انقاب آزاديخواهي
که از خود نشان داد عوامفریبي،
دین ستيزي ،فرهنگ گریزي و عدالتطلبي در ايران در دل مذهب زاييده شد نه
و شقاوت پنهانکارانه نظام در دل گرايشهايي كه داعيه انقابيگرايي داشتند
مشروطه سلطنتي را عيان کرد و و كس��ي كه با تعليماتش در اين انقاب پيروز ش��د
استعداد نهفته در دل اعتقادات امام خمين��ي بود نه روش��نفكران مدع��ي رهبري
مذهبي و مرجعيت دیني را به جنبشهاي اجتماعي.
منصه ظهور رسانيد
15خرداد از اي��ن جه��ت زمينهه��اي تبلور يك
آرمان تاريخ��ي براي ملت ايران ب��ود .امام بر خاف
خردگرايان بزرگ عصر روش��نفكري اروپا كه نميدانس��تند افكار آنه��ا چه دگرگوني
عظيمي ايجاد خواهد كرد ،ميدانست كه روح انقاب اسامي داخل تعاليم فيلسوفان
سياسي جديد خواهد شد و جهان را با اس��تداللهاي خود به آتش خواهند كشيد .امام
حتي در دورترين افق تصورات خويش ميديد كه وقتي خردگرايي اسامي شعلهور شود
عقانيت ،ش��خصيت عاطفي ،تعلقات اجتماعي و آرمانهاي سياسي جهان را دگرگون
خواهد ساخت و اين همان چيزي بود كه با پيروزي انقاب اسامي به وقوع پيوست.
ايراني از سيطره سه ديو سياه رها گرديد و دانست كه در مقام يك انسان مسلمان داراي
حق انتخاب است.
اين س��ه ديو كه نزديك به دويست س��ال روح و ذهن ايراني را در بند خود داشت ديو
اس��تبداد ،ديو تقليد و ديو غربگرايي ب��ود .اين خودآگاهي باع��ث آن نهضت فكري و
اجتماعياي شد كه امروزه به انقاب اسامي معروف است.
از ميان آثار اين شكوفندگي بزرگ و باورها بايد به دنبال رشتهاي باشيم كه اين جسارت
را در دل ملت ايران بارور كرد .اين جسارت زاييده جنبش 15خرداد است.
15خ��رداد با پوياي��ي و تحرك��ي كه از خ��ود نش��ان داد عوامفريبي ،دينس��تيزي،
فرهنگگريزي و ش��قاوت پنهانكارانه نظام مشروطه س��لطنتي را عيان كرد و استعداد
نهفته در دل اعتقادات مذهبي و مرجعيت ديني را به منصه ظهور رسانيد.
امام با سخنراني بنيانشكن خود بعد از واقعه 15خرداد ،تمام اركان نظام شاهنشاهي
را از جهت عقلي ،شرعي و تاريخي به چالش كشيد:
ش��ما مظاهر تمدن را وقتي كه در ايران ميآيد چنان از صورت تمدن
1
طبيعي خارج میكنيد كه چيز حال را مبدل به حرام میكنيد.
 .1صحيفه امام ،همان ،ص.299
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و اين رمز و راز داس��تان تجدد و ترق��ي در ايران بود .ايران هن��وز از اثر ضربههاي اين
زيادهرويهايي كه دويست س��ال مملكت ما را از رسيدن به دگرگوني عقب نگه داشت
گيج است اما كوردالن ميخواهند ما را مجددا به عقب برگردانند و و راه خود را به سوي
آرمانهاي غربگرايان عصر مشروطه كه تمام آرزوهاي آنها در رسيدن به صورت تمدن
غربي خاصه ميشد پيدا كند .اما چون اين آرمانها يكبار زير وزن نتايج منطقي خود
فرو ريخت و بار ديگر با ضربات بنيانشكن امام خميني در 15خرداد  42از هم گسسته
شد اكنون به دنبال روزنههايي است كه به جايگاه پيشين خود باز گردد.
اين شالودهشكني ،از جامعهشناسي ديني نويني به دس��ت آمد كه امام در 15خرداد
پايهريزي كرد.
در اين جامعهشناسي امام چند چيز را به اثبات رسانيد:
 .1نابودي مطلق نظام شاهنش��اهي يگانه راه انجام هر گونه اصاح اجتماعي در ايران
است.
 .2هيچ چيزي كمت��ر از اين نه مورد نياز اس��ت و نه بايد در نظر گرفته ش��ود زيرا هر
برنامهاي براي ايران تا قبل از سقوط نظام شاهنش��اهي و فرهنگ آن كاري غير علمي
است.
 .3براي به دست گرفتن زمام قدرت به شيوه انقابي استفاده از هر ابزاري جايز نيست
و بايد پايبند اصول و آرمانهاي اسامي در شيوه مبارزه بود .زيرا:
الف .انقاب برخاف تصور غربگرايان و ماترياليس��تها ،از لح��اظ تاريخي بيرون از
كنترل انسانها نيست.
ب .اخاق ،حقيقت ،عدال��ت و امثال اينها صرفا پديدههايي متف��رع از منافع طبقاتي
نيستند و معناي علمي آنها پيشبرد آن دس��ته از منافع طبقاتي نيستند كه در گفتمان
رسمي علم سياست و علم اجتماعي در غرب وجود دارد.
آموزههاي امام خميني هيچ شباهتي به آموزههاي سوسياليسم و كمونيسم ندارد كه
آمده بود ناكجاآب��ادي را به علم مبدل كند .قدرت قاطع امام از آرمانهايي سرچش��مه
ميگرفت كه در متن تاريخ ج��اري بود ن��ه از روياهايي كه از ناكجاآبادي سرچش��مه
ميگرفت كه بنا بود ميدان را در برابر آن خالي كنند و در نهايت يك ديكتاتوري ديگري
به نام ديكتاتوري طبقه كارگر به نظامهاي ديكتاتور اضافه نمايند.
منورالفكران عصر قاجاري و پهلوي حكومت وحش��ت نظام مش��روطه سلطنتي را بر
مبناي آرزوهاي ديكتاتوري من��ور توجيه ميكردند اما امام هي��چگاه چنين توجيهي

بخش ويژه

دوره سوم سال سيزدهم شماره 47بهار 95

600

را قبول نداش��ت .اين كه گفته ش��ود تنها هدف تجدد و ترقي بايد رس��يدن به تكنيك
غربي باشد همان واژگونگي اخاقي بود كه دويست س��ال فقط به عنوان نيروي پنهان
ددمنشيهاي غربگرايان و نظام سلطنتي به كار گرفته ميشد.
امام در قيام 15خرداد نشان داد كه جامعه ايراني به اين حقيقت نزديك ميشد كه بايد
به چيزي فراسوي نظام شاهنشاهي و غربگراييهاي مدرنيسم بينديشد .اين آرمان در
انقاب اسامي به واقعيت تبديل شد.
كاري را كه امام خميني در 15خرداد سال  42آغاز كرد امروز ما را به فراسوي مدرنيته
و نظامهاي استبدادي وابسته به آن رسانده است .اگر چه ممكن است هنوز نقطهاي كه
به آن رسيدهايم مشابه نقطهاي باشد كه قبا در آن بوديم اما چه كسي ميتواند امكانات
خاقي را كه به بركت انديشهها و آرمانهاي امام خميني و انقاب اسامي در ايران به
دست آمد ناديده انگارد.
ما نبايد از چنين ظرفيتي كه در ايران به وجود آمد غافل شويم و شرايط را به گونهاي
فراهم سازيم كه دوباره به همان پوچانگاري دوران نظام مشروطه سلطنتي باز گرديم .آيا
نبايد از فجايع سالهاي گذشته پند بگيريم و نوعي مشاركت مدني و مردمساالري ديني
ايجاد كنيم كه اصل وحدت دهنده در آن تصميم به پايبندي به اصولگرايي مستمر و
بازسازي اصاحي كاستيهاي جامعه نوپاي جمهوري اسامي باشد.
بيترديد افراط و تندروي و كجتابيهاي فكري و عدول از آرمانهاي انقاب اسامي و
آموزههاي 15خرداد هر لحظهاي كه بخواهيم اصول آن را به تعليق درآوريم دوباره ما را
گرفتار فاجعه خواهد كرد.
بنابراين فهم بسياري از جنبههاي عملي افراطيگري مانند تكيه بر تشكيات فردي
و گروهرايي و بازگشت به غربگرايي و غربباوري و سنجش همه دگرگونيها با معيار
رسمي فلسفه سياس��ي و اجتماعي غرب و امثال اينها تابع پايبندي ما به اصولگرايي
فعاالنه نسبت به آرمانهاي انقاب اسامي اس��ت .آرمانهايي كه در 15خرداد متبلور
شد و در كمتر از  15سال به بار نشست.
همانطوري ك��ه امام فرم��وده بودند 15خرداد را نباي��د ملت ايران از ي��اد ببرد ،اين
15خرداد بايد زنده بماند.
چرا بايد 15خرداد را زنده نگه داريم؟
آيا به اين اعتبار است كه سرآغاز انقاب اسامي است؟
آيا به اين اعتبار اس��ت كه جناياتي كه رژيم پهلوي در 15خرداد مرتكب شد به تعبير

امام حتي در دورترین افق
تصورات خویش مي دید که
وقتي خردگرایي اسالمي شعلهور
شود عقالنيت ،شخصيت
عاطفي ،تعلقات اجتماعي
و آرمان هاي سياسي جهان را
دگرگون خواهد ساخت و این
همان چيزي بود که با پيروزي
انقالب اسالمي به وقوع پيوست
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امام نظيرش در تاريخ اتفاق نيفتاده است؟
آيا به اين اعتبار بايد 15خرداد را زنده نگه داش��ت
كه خاطره غمانگيز و حماسهآفرين اين روز تاريخي
تجديد ميشود؟
آيا به اين اعتبار اس��ت كه دست ناپاك استعمار در
اين روز از آستين شاه و نظام شاهنشاهي بيرون آمد؟
همه آنچه گفته شد به نوعي درست است ولي زنده
نگه داشتن 15خرداد داليل ديگري نيز دارد .حقيقت
اين اس��ت كه در طول سه دهه گذش��ته 15خرداد
مورد بيمهري دانشپژوهان اين مرز و بوم قرار گرفته اس��ت .با وجودي كه اتفاقات نه
چندان مهمي در طول اين مدت در رأس طرحهاي پژوهش��ي بسياري از مراكز علمي
و دانش��گاهي ،مطبوعات و رس��انهها بود اما 15خرداد و آرمانهاي 15خرداد به دست
فراموشي سپرده ش��د و تنها و بيكس رها گرديد .در حالي كه بس��ياري از رخدادهاي
بيبنياد يا كممايه از سر بيمهري ما نس��بت به رخداد عظيم 15خرداد با سنت معمول
تدريس و پژوهش در مراكز علمي هماهنگ شدند .اما 15خرداد هنوز اميد چنداني به
برخورداري از همدلي دانشپژوهان ندارد.
كس��اني كه بيرون از حوزه انقاب اس��امي به اين رخداد نگاه ميكنند و آن را تحت
سيطره گفتمانهاي رسمي غرب در علم سياس��ت مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهند
تاش میكنند كه اين جنبش بزرگ اجتماعي را از واقعيتهاي يك جنبش ،بسيار دور
بدانند و به دنبال القاي اين باور هستند كه سنت تحليل جنبشهاي اجتماعي نسبت به
رهيافتهاي جنبش 15خرداد نابردبار ميباشد و آن را در حد شورش آن هم «شورشي
كور» و بيبرنامه تحليل ميكنند.
به عبارت ديگر اثرگذاري و پيش��ينه تاريخي اين جنبش بزرگ را به مثابه يك رخداد
عادي در كنار س��اير رخدادهاي اجتماعي قرار ميدهند در حالي كه جنبش 15خرداد
تأثيرات بنياديني بر سير تطور تحوالت سياس��ي و اجتماعي و در رأس آن نظريههاي
سياسي ديني تاريخ يكصد ساله اخير ايران داشت .آثار بنيادين اين تحوالت را ميتوان
دستمايههاي پژوهش مراكز علمي در پنج محور اساسي زير قرار داد:
 .1جنبش 15خرداد پايان مرجعيت سياسي غربگرايان در دگرگونيهاي اجتماعي
ايران در دوران معاصر بود.
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 .2جنبش 15خ��رداد نيروهاي فك��ري و اجتماعي ايران را از س��يطره تفس��يرهاي
كليشهاي غرب آزاد ساخت.
 .3جنبش 15خرداد مذهب را از سيطره تفسيرهاي س��لطنتي خارج كرد و در رأس
جنبش عدالتخواهي ،عقلگرايي ،آزاديخواهي و معنويتگرايي ايران قرار داد.
 .4جنبش 15خرداد بيترديد پايان دوره مشروطهخواهي و دگرگونيهاي ليبراليستي
و سكوالريستي در ايران بود.
و باالخره؛
 .5جنبش 15خرداد كارآمدي گفتمانهاي ديني را در ايجاد جنبشهاي اجتماعي به
اثبات رسانيد و زبان جديدي در حوزه علم سياست ،نظريههاي سياسي ،فلسفه سياست
و فلسفه سياسي ابداع كرد.
جنبش 15خرداد به جاي آنكه وسيله اس��تقرار مجدد مفاهيم كهنه نظم سلطاني در
تاريخ تحوالت دوران معاصر باشد ،به صورت هجوم سريعي در سراسر جبهههاي ديني،
سياسي ،فرهنگي و اجتماعي درآمد و اركان نظام پوسيده و از هم گسيخته نظام سلطاني
را در كمتر از  15سال در ميان تندآبهاي بيپايان آغاز يك دوره علمي و تاريخي جديد
منحل س��اخت .اين تصوير خاص جنبش 15خرداد و انقاب اسامي است كه بايد در
باورهاي نسل جديد ايران شكل بگيرد .اگر چه مشخص كردن ويژگيهاي نوزايي اين
دوره جديد كار آساني نيست و شبيه سير در سرزمينهاي ناشناس به منظور آشنايي و
كشف وضع آنهاست اما ويژگي عقاني اين دوره را بايد با تمام وجود آن گونه كه هست
درك كرد.
بايد در اين مس��ئله عميق ش��د كه چگونه امام خميني از تبديل دستگاههاي قديم و
تقويت آنها با عناصر جديد ،بدون از دس��ت دادن عقايد ،فرهنگها ،باورها و اعتقادات
ريشهدار تاريخي ملت ايران منظره فكري ،فلسفي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي ايران
را عوض كرد و در نتيجه ستارههاي جديدي در آسمان اين مرز و بوم درخشيد.
بنابراين آنچه براي ما در بازشناسي اين دوره اهميت دارد دستيابي به يك فلسفه منظم
نيست بلكه يك امعان انتقادي و انديشه زاينده است كه در شخصيت نيرومندي جمع
آمد و جهان جديدي آفريد.

