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 نوری عالاسماعیل    

 رانیدر ا» ت برحقیحاکم «یخیمفھوم تار
ما صد سال پیش به عصر مشروطه رسیدیم، عصری که ظاھرًا قرار بوده در آن جامعهء ايرانی، با وارد شدن به 

یا چنین شده اما آ.  سکوالر، به بساط  کھنهء خرافه و طامات پایان دھد يک انقالبدوران مدرن و از طریق تحمل مشقات
است؟ آیا ما توانسته ایم بپذیریم که حاکمیت سیاسی جامعه از آن مردم است و آنان، از طریق صندوق انتخابات، 

 مستخدمین خود را بر می گزینند تا آنان بر مسند حاکم بر حق بنشینند و امور کشور را اداره کنند؟

com.orialaesmail@no 

را » حق حکومت کردن«ن ید که گردانندگانش ایتی می توان پرسیت و آمریدر مورد ھر حاکم
ن یرند، که ایگران ھم می پذیعنی، چرا خود می توانند ادعا کنند، و دیاز کجا به دست آورده اند؛ 

 جه، بر حق است؟یت حق دارد بر مردمان حکومت کند و، در نتیحاکم

ن یم که قصد من از طرح اینجا بگویھرگونه سوء تفاھمی، الزم می دانم ھمری از یبرای جلوگ
 بلکه کوششم آن است که ،ستیاسی خاصی نیری و بھره برداری سیراد گی انتقاد و ا،مطالب

ت یحقان« ناظر بر ءشهیرانی، بطور خاص، اندینشان دھم در جوامع بشری، بطور عام، و در جامعه ا
 . ته استاز چه مراحلی گذش» تیحاکم

 آن ،ه ھای مطرح شده موافق نبوده باشندی اگر مردم ھر عصر با نظر،ن مراحلیدر تمام ا
،  نظر خودرند، برای اجرائی شدنی ناگز نداشته و بکار برندگان آنھاعییه ھا خود بخود کارائی طبینظر

عد بازی بر اساس ه ای مورد قبول واقع شده و قوایکه نظر ن حال، ھرگاهیدر ع. از زور استفاده کنند
 یت با وضع، ما خودبخودچی کندی از آن قواعد سرپ بکوشد تاتی حاکماماافته باشد یآن سامان 

 .می روبرو ھست ديگریلیینابھنجار و تحم

باری، از آنجا که ـ بر اساس پرسش ھای مطرح شده در سرآغاز این مقاله ـ ھمواره یکی از 
 فرد يا در اطرافود بخود روشن است که اگر مردمان ھستند، خ» مردمان«عناصر اصلی این رابطه 

رفته و، در ین حاکمان پذیعت نکنند، حکم ایند و با آنان برای امر رھبری و حکومت بیای گرد نافرادی
ت اش را قبول داشته یاکمنی، حاکم بر حق کسی است که مردم حعی. ستین» بر حق«جه، ینت

 . باشند

ت از یاکمیجه گرفت که، پس، حن نتی قاعدهء سادهء باال چننید بتوان از ھمیامروزه روز،  شا
اما، . ض می کنندین خود تفویا منتخبی را به منتخب حق استفاده از آن يند کهآن مردم است و آنھا

د ھفت ھشت ھزار سالی ی بادست يابد ظاھرًا منطقی ءجهین نتیت تا به ایت آن است که بشریواقع
می یمفاھ. میاد می کنی» دوران مدرن« که ما از آن به عنوان د شودوارصبر می کرده تا به روزگاری 

 ض حق حکومتتفوی«و » کمان از جانب مردماینش حگز«، »ت به مردمیتعلق حق حاکم«ھمچون 
د یش از آغاز دوران جدیمی مدرن ھستند و تا پی، ھمه و ھمه، مفاھ» از جانب مردمحاکمان به کردن

عنی، تا ی. ن حقوقی ھستندیند که دارای چنتی قبول نداشتنمی دانستند و حخود مردمان ھم 
ا قدرت ھائی ی آن قدرت  ازن بوده است که حق حکومت کردنین زمان، ھمواره اعتقاد بر ایشروع ا

 انتخاب و )ھا (عی و قدسی است، و حاکم بر حق کسی است که از جانب آن قدرتیماوراء الطب
ترجمه من از (» ت قدسییحقان«ت با نام ین نوع حقانی ا از ام،در مقاالت گذشتهمن، . ن شودییتع

جای بحث در مورد دموکراسی ماقبل مدرن در يونان و روم ھم اينجا  (.مه ااد کردی) »کیزماتیکار«واژه 
 ). نیست، البته

د تا در وجود آدمی خاکی یب فرود می آیچگونه از آسمان غ» ت قدسییحقان«ن یاما ا
ن امر در طی داستان ھائی جادوئی اتفاق می یران ھای استوره ای امتوطن شود؟ معموًال در دو
، نخست کسی در اين مورد دوم. گرانیرش دیک شخص و پذیخی با ادعای یافتد، و در دوران ھای تار

د و یض کرده است و آنگاه به دنبال گردآوری مریت را به او تفویمدعی می شود که عالم قدس حاکم
ا ی(له خدا یت بوسین است که حق حاکمیت، فرض بر این وضعیدر ا. دیرزن بر می آیلشگر و شمش

 . ض می شودیتفو) ق رسالت و نبوتیاغلب از طر(به برخی از افراد بشر ) انیخدا
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» زدییفره ا«ران باستان مفھوم ی در ا، مثًال،م کهینیم، می بیخ کشور خودمان برگردیر به تاراگ
بوده و » فره«شاه دارای .  عالم خاکی اشاره داشته استت از عالم قدس بهین انتقال حاکمیبه ھم
 کشور را ءر و ادارهی قدرت تدبء اين انتقال،جهی، در نت او وه او می رسیدهب» یزدا«از جانب  اين فره

ز دستور الھی آن است که یدر اسالم ن. بوده است) انیا خدای(د خدا ییداشته و حکومتش مورد تأ
 . اطاعت کرداست و بايد از او »ت قدسییحقان«رسول او صاحب 

ز به شکلی که بوده ی ن»ت قدسییحقان«حال، اگر حکومت بخواھد پس از مرگ صاحب 
د وجود یجد» حاکم بر حق«ن ییمحسوب شود، الزم است راه ھائی برای تع» برحق«ابد و یاستمرار 

خ یتار.  است»نی و بحران ھای ناشی از آنیجانش«ن ضرورت در واقع سرمنشاء یا. داشته باشد
نان او با توسل به روش ھائی یت بر حق، جانشیصاحب حاکمھر نشان داده است که، پس از مرگ 

ستند جز بازگشت به یزی نیخوانده می شوند ـ  و اغلب چ» سنت«افتند مجموعًا یکه چون جا ب
ا یخاب  ـ انتشده اندروش ھائی که ھزاران سال قدمت دارند اما اکنون در صورت و متنی نو مطرح 

 . دا می کنندیق، حق حکومت پین طریمنصوب می شوند و، از ا

به » ت قدسییحقان«ل ین خود نشان داده ام، معموًال تبدیشیھمچنانکه در مقاالت پ
ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، معتقد . از راه ھای مختلفی حاصل شده است» ت سنتییحقان«

 معموًال به دو  مراحل نخست پس از مرگ آنان،، دربیاست که قداست حاکمان متصل به عالم غ
 آنان که کتاب نازل شده و مجموعه گفتارھا و کردارھای ءراث دو گانهیکی به میز منتقل می شود، یچ

 خالی می ماند و او با مرگ که جامعه رھبر  متعلق به»مسند«کی ھم به ی، و  است)ثیحد(آنھا 
 . د پر شودیبا

راث و مسند، یق تصرف میت از طریخ، انتقال قداست حاکمیاربه نظر می رسد که، در طول ت
که از نظر (مثًال شاھان ھخامنشی پس از کورش بزرگ . ده استیجاد حکومت می انجامیھمواره به ا

برای انجام مراسم تاجگزاری به آرامگاه او می رفته اند و ) مردم عصر خود دارای قداست بوده است
نسان یند و بده ا را بر دوش و عصای او را در دست می گرفتدر داخل آن اطاقک کوچک شنل او

 . دمی کرده ان» تصرف«او  را » یراثم«

ن کار بدون موافقت و ھمراھی صاحبان قدرت و ثروت ممکن نبوده یروشن است که االبته 
و ن امور ھموار می کرده اند یامرای ارتش و صاحبان قدرت اداری و مذھبی راه را برای انجام ا. است

 . ت قدرت و رفع موانع و معاندان بوده استیشه نمود تثبیتاجگزاری ھم

از ابوبکر گرفته (خلفا . صورت گرفته استن رو یھم از ا» خالفت«در اسالم ھم اختراع مسند 
خلیفه  ،جهی در نت،امبر نشستند ویث، بر مسند بازمانده از پیراث کتاب و حدیه بر می، با تک)تا عمر

 اسالم ھم، تا صدھا فه ھای بعدییخل. بشمار آمدحکومتشان برحق وب شده و او محس) جانشین(
ت بشمار آورده و آنھا یامبر را منشاء حقانیش پیر و کمان و حتی موی ریعبا و عصا و تمالکیت ، سال

اء را به استانبول ین اشی ا،نه و مکهی پس از فتح مد،ن عثمانی ھمیسالط. ده اندکرصاحب می ترا 
را  خالفت اسالم  خود مبنی بر بازسازی ادعایبا قرار دادن آنھا در قصر توپکاپی، ، ومنتقل کرده

 .کردندمطرح 

دن یت رسی سرآغاز به حاکم ھمشهیھم» ت قدسییحقان«م که حدوث ین ھمه می دانیبا ا
 با (»سلطنتی«انگزاران خاندان ھای یمثًال اغلب سرسلسله ھا و بن. افراد و گروه ھا نبوده است

ش یر خویرائی شمشـت خود را از ُبیحاکم) دیمی آ» افتنی  و تسلطسلطه«ن واژه از یکه ابه اين توجه
 و آنھا بودهرش مردم ھمراه نیتشان با پذی حاکم، لذا، و تا فرمان و وحی خداوندیبه دست آورده اند

نند تا ر کیر و زندان و شکنجه و لشگر اوباش خود مردم را ناگزیبه زور شمشکه ند  شده اناچار
» تیحقان«ت آنان دارای ین صورت، از نظر مردم، حاکمیروشن است که در ا. رندیت آنان را بپذیحاکم

 . ست و آنان تنھا تا آنجا که زورشان برسد به حکومت کردن ادامه می دھندین

خی نشان داده است ی تجربهء تار،است» زور«نجا منشاء قدرت ی و ھرچند که در ا،ن ھمهیبا ا
ن حاکمی، پس یابد، و بخصوص اگر چنین غلبه استمرار یه غالب شود، و ایاحب زوری بر بقکه اگر ص
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، اغلب بردارد» یترع«ر خود، قدم ھائی ھم در جھت رفاه یت متکی به شمشمیاز جا انداختن حاکم
ان، خدا، فرشتگان، یخدا(ات عوالم قدسی یغ می شود که البد عنای تبلدر مورد آنو ین فرض چن

جه، یبان شخص مزبور و مستشاران و مباشران و عمله و اکره اش بوده است و، درنتیپشت.) ...اجنه،
 . ت شده اندیمیب صاحب حق حاکآنھا ھم به نوعی از جانب عالم غ

وانساالر نوشته یله متفکران دی که بوس،ھا» است نامهیس«خ پس از اسالم ما، اغلب یدر تار
  ـردارانیت حکومت شمشیعنوان منشاء قاطع حقانه بـ  ت خداوندین رضایکسو به ایشده اند، از 

حت، توجه زورمندان را به یق داستانگوئی و نصیده اند تا، از طریگر، کوشیاشاره کرده و، از سوی د
ت یات الھی در مورد حاکمی عنامستمر ساختن ـ برای  شانردستانیدگی به حال زیضرورت رس

) رت پادشاھانیدر س( خواندن باب اول گلستان سعدی ن مورد، مثًال،یدر ا. شان ـ جلب کنندخود
اد می کند که در مجلس ی» کی از ملوک عجمی«از دربار در يکی از حکايات،  ،او. ستیخالی از تنبه ن

چ یھ: "دیر را پرسیملک وز. دونیشاھنامه ھمی خواندند، در زوال مملکت ضحاک، و عھد فر«اش 
: گفت" بر او مملکت مقرر شد؟ چگونه ،و حشم نداشت که گنج و ملک ،دونیتوان دانستن که فر

موجب : "ملک گفت." ... افتیت کردند و پادشاھی یخلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقو"...
من ی تا در پناه دولتش ا،ند؛ و رحمتید تا بر او گرد آیکرم با: "گفت" ت چه باشد؟یگردآمدن سپاه و رع

 » ."نندینش

» رشیپذ«نکه ھمواره بر نقش مھم ین متون، با ایست که در ھمهء ابه ھرحال، نکته در آن ا
 حق حکومت نه از آن مردم و نه ،د می شود امایجاد حکومت ھای پر دوام تأکیاز جانب مردم در ا

 که بجان آمدن مردمان و ین امر حتی در مواردیا. ض شونده از جانب آنان تصور شده استیتفو
زش ھا و شورش ھا یان خیکسی که در جر.  ھمچنان صادق استزید نیش می آیبپاخواستن شان پ

ت خود ناچار است به یخه کردن حق حاکمی برای چھار م، بالفاصله،ت می رسدیو انقالب ھا به حاکم
 .ن توقع را از او دارندبگردد که ھمیلی فرا و ورای ارادهء مردمی یدنبال دال

ن فرض می شود که اراده و یچنت و مستمر شد، یر تثبیت شمشینسان، وقتی حاکمیبد
ن یا  اگر خواست آنان نبوددر اصل، ،عنییعی ھم در کار بوده است؛ یروھای ماوراء الطبیموافقت ن

 برای ،د کهیر ھم الزم می آیروزی با شمشیب، در مورد پین ترتیبه ا. ت ھا به دست نمی آمدیموفق
 یجهدالل ھائی مردم پسند و، در نتر جای خود را به استیت حکومت، رفته رفته شمشیاثبات حقان

ت ین روست که دست بکار می شوند و به حمایسان ھم از اینو» است نامهیس«. قداست گرا، دھد
را ـ به خصوص » لمبتون«ن مورد خواندن مقاالت خانم یدر ا. (ھای الھی از حکومت اشاره می کنند

 ).ه می کنمیوص ت،است نامهء خواجه نظام الملکیان و سیدر ارتباط با سلجوق

 

*** 

 در جوار آنچه گفته ،ست ویت سنتی نیت قدسی به حقانین ھمهء داستان انتقال حقانیاما ا
. اسی مھمی بوده استیگری ھم وجود دارد که دارای عواقب و کارکردھای سی دگزينهء نظری ،شد

ه رفته، و ھرچه راث و مسند، رفتیق تصرف میه و روش انتقال قداست از طریدر واقع، به موازات فرض
 مجرد نبوده و امری» تیحقان«ن باور جا می افتد که آن یم، ایدور شو» ت قدسییحقان«از مبداء 
از طريق پیوند  ، لذا، در جان و خون حاکم قدسی فرود آمده و از آسمان کهبشمار می رفته ماديتی

 قبلی حاکمن ین، جانشینوهء ین فرضین سان، با کمک ایبد. ست قابل انتقال به فرزندان اوخونی نیز 
ن می ییوند خونی دارند تعیان کسانی که با او پی از م)اوراث و مسند ی تصرف مھمراه با و يا بدون(

ده شده یھم مورد انتقال به برادر ددر تاريخ،  ،معموًال حکومت از پدر به پسر ارشد می رسد اما. شود
 . شاوندان خونی دورتریاست و ھم مورد انتقال به خو

» زدییفره ا « کھن و ايرانی در مفھوم بازه را بتوانین نظرین تجلی و تحول ایمی ترید قدیاش
 بی آنکه از ،خ می نگرد ویت ھای ماقبل تاریت حاکمین مفھوم به حقانیاد ھمیشاھنامه بر بن. افتی
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ھد، لی به دست دی گزارشی تفص ايرانزمین،ن پادشاه استوره ایی بر اول،»نینزول فره نخست«نحوه 
 . می شمارد الزم می بیند و بر ت حکومت شاهیوجود آن را برای اثبات حقان

ن ی ارتباطی ب،استوره بازگشائی  در مراحل نخست،ن مورد آن است کهینکته جالب توجه در ا
ل ممکن است، در پی مسائلی ین دلیوجود ندارد و به ھم» خون پادشاه«و » زدیینزول فره ا«

مثًال ذکر می شود که سقوط . ن فره از شاه سلب شودی، ا اوستیھمچون ظالم شدن و خودپر
زدی در او بوده یل شدن فره اید و زایدن ضحاک به علت غلبه غرور بر جمشید و به قدرت رسیجمش
 . است

م که کاوه آھنگر و ینیان کار ضحاک فرا می رسد، می بیاما در مراحل بعدی، ھنگامی که پا
، که با دون رایستند، ناچار می شوند فرین» زدییفره ا«نکه خود دارای یون ھمراه او، بعلت ایانقالب

زدی را در یاورند، چرا که او فره ای و برای شاھی ببیابند شاھان پیش از ضحاک پیوند خونی داشته
  از فترت ديگرگری از شاھنامه ھم، پس از شرح دورانییدر جای د. خون خود حمل می کند

: به زبان خود فردوسی.  می رود»دونی فرءتخمه«افتن شاھی از ی ، سخن ازپادشاھی در ايران
بتابد ز   /ایزدی یکه باشد بدو فره / بیاد ھا که دارد گذشته سخن / خسرونژاد بباید یکی شاه«

به » زيبا«که در اينجا  (»تخت بلندزيبای یکی شاه  / ز تخم فریدون بجستند چند / /؛دیھیم او بخردی
 .)است» یبندهز «معنی 

 یدندشاھان اشکانی کوشدر پی فتنهء اسکندر و جانشینانش،  ،که ن علت ھم بودهیبه ھم 
 شاھان ساسانی، با ھزار ، پس از آنان،وند دھند ویران پی ا ایگذشتهء استورهشاھان خود را به 

 ن وسوسه را حتی دریھم. دنان قلمداد کنیخ، خود را از بازماندگان ھخامنشیشعبده بازی و جعل تار
 ھم يهو حتی قاجار، ن ترک و مغولی سالط،ه و سامانیی اسالم، شاھان آل بو بعدیخلفای

 .میمشاھده می کن

ت قدسی او برای یجه، حقانی فرض وجود خون قدسی امام و، در نت شیعی ھمدر اسالم 
 .بوجود آورده استع را ی تشجھان بینی نظریاد کل ی بن،حکومت

ده اند تا اجداد ی کوشنیزن سلسله یم، شاھان ایدیه دی چنانکه در مقاالت مربوط به صفوو
ن بن یجعل داستان ازدواج حسھمچنین . »دا کنندیپ«ران یاران ماقبل اسالم ایان شھریخود را در م

زدی متعلق به یز صرفًا برای انتقال فره این پادشاه ساسانی، نیعلی با شھربانو، دختر آخر
ن یآنھا با ا. ان امامی و اعقاب آنان بوده استیعیه بعد شان به رگ ھای امام ھای چھارم بیساسان

امبر اسالم ی خون شاھان ساسانی و خون پ و، با جعل اين داستان، توانسته اندر دو نشان زده اندیت
 و ملغمهء به گردش در آورندل صفوی ی شاه اسماعرگ ھای در را يکجاطالب یعلی بن ابخون و 

کجا در وجود کسانی یعلوی واليت  نبوی و نبوترانی و ی سلطنت ا که در آنپديدار سازندشگرفی را 
حضور ) ندیه نمونهء اعالی آن به حساب می آیو امامان چھارم تا دوازدھم امام(ن خونند یکه صاحب ا

 . ت حکومت آنان را قطعی می کندیافته و حقانی

 

*** 

گری ھم ھست ی مھم دجنبهء دارای یوند خونی، در شکل پ،»تیقداست حاکم«انتقال اما 
 روھای ضد حکومتیت رھبری نیحقانپیوند خونی در تثبیت  کارکرد  به و آن؛که کمتر به آن توجه شده

 . مربوط می شود)اپوزيسیون(

 دارای روندھای مألوف و ، خودانرھبريافتن  برای ، جنبش ھا، شورش ھا، و انقالباتمعموًال
ق یت ادعای خود را از طری آنھا را دارند ناچارند حقان رھبریءهیستند و اغلب کسانی که داعیسنتی ن

 یند ـبوده اثبات نما) و حکومت ھم(مورد قبول مردم در گذشته اتصال خونی خود با رھبری که 
 را ناحق اوبدان خاطر که نتواند » حکومت« جمع شوند، و  مدعیاز آن جھت که به گرد» مردم«

 ـ به عنوان »بتوانند«ر جستجوی کسانی بوده اند که ون دیان و انقالبی، شورشيعنی. معرفی کند
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بر افرازند و مردم ناراضی را گرد خود پیشاپیش صفوف آنان مدعی برحق ـ پرچم شورش و انقالب را 
 . آورند

ت نقش شاھزادگان بازمانده یران پس از اسالم، اھمیخ ایان انقالب ھای پراکنده در تاریدر جر
مردم . ن منظر قابل بررسی استی از ھمعرب نژاد،سادات نیز و  ،از سلسله ھای قبل از اسالم

امبر و یراث پین رھبر نه به میناراضی، پا برھنه و جنگنده، به دنبال رھبری بر حق اند و می دانند که ا
امبر و شاه یکسی که با پ» ابیخون نا«اما مشکل آنھا را . شاه دسترسی دارد و نه به مسند آنھا

خوانده » سادات«امبر، که یحامالن خون پاز نظر عوام،  مثًال،  حل می کند؛اردشاوندی دیوند خویپ
خودبخود با آدم عادی فرق دارند و، در نتیجه، نامزد رھبری جريان ھای سیاسی مخالف می شوند، 

 .خوان ھستند

، به علت »سادات «می کندانه آن است که تصور ی عاممشخصات تفکرکی از ی در واقع،
جور بوده و به  دارای استعداد انقالب و مبارزه با ظلم وھمگی و ھمواره ، »ی قدسونخ«ن یداشتن ا

ه وجود ین تصور بی پایان عامه ایدر مھنوز ھم . ام ھا قرار می گرفته اندی بر رأس ق ھملین دلیھم
د یس«اصطالح .  سادات جوشان استءن در خون ھمهیرت و غرور افسانه ای امام حسیدارد که غ
داد و زورگوئی، به طور یدر باورھای عامه، سادات، در برابر ظلم و ب. میده ای ھمه شنرا» جوشی

 ھرچند که در موارد عادی مظھر حلم  ـ مردمی عصبانی مزاج و کم تحمل انگاشته می شوند،کیژنت
ان آنان یگری در میش تر از ھر علم دیبسا پ» عیک تشیعلم ژنت«در واقع بساط . اندو صلح و مھربانی 

 . افته استیسترش گ

ن ی اءد درست بر عکس ھمهیه بایت قضی که  واقعديد می توان ،نهین زمی بر اساس ھم،اما
ش مردم به آنان بوده ی که برخاسته از گرا، نه ناشی از ادعای سادات،پندارھا بوده و انقالبی گری

نی ـ روی یمردم، در جستجوی رھبر برحق جنبش خود، به سادات ـ و بخصوص سادات حس. باشد
 جز برای سادات،حال آنکه در مواقع عادی . می آوردند و آنھا را به سوی رھبر شدن ھل می دادند

 . یادت نمی کرده اند چندان ابراز س،رییسھم امام و خمس گ

ستند و از قبل آنان نان می خوردند، به ھنگام یان مردم می زیدر واقع، ساداتی که در م
ا به خاطر یا به طور ناخواسته و از سر ناچاری، و یشورش ھای مردم، تی ھا و آغاز یگسترش ناراضا

، خود را در رأس ینهء مساعددن زمید  ونده ھای روشنید به آیقدرت و اممعطوف به وسوسهء 
به خصوص که می دانستند حاکمان مسلمان . رفتندین منصب را می پذیافتند و ایصفوف مردم می 

مه ید، احتماًال بیش آیز دارند و آنان، اگر شکستی ھم پی پرھختن خون سادات اکراه ویھم از ر
 . ھستند

ن یستند مزارات کسانی که در بیران کم نی در ا.در اين مورد می توان به نکته جالبی توجه کرد
ا ین ھا سادات یا. شھرت دارند» رتیامامزاده بی غ «لقبش که با یمردم نه به نام واقعی خو

 سرباز زده اند؛ بی ھاا رھبری آنیان ھای مردم یکه از مشارکت در طغھائی ھستند » امامزاده«
خود عمل نکرده اند، اما محترمند و صاحب کرامت و برآورندهء » نییحس«فه یرتند چرا که به وظیغ

امبر و امام در رگ ھاشان جاری بوده است ـ خونی که یاز مردم مستأصل چرا که خون پینذر و ن
وار را قدسی یح و در و دیو، ھمچنان در آرامگاه آنان وجود دارد و ضریو اکتیقداستش، ھمچون ماده راد

د و سر و صورت را صفا داد؛ می توان خود را به یکرده است؛ می توان بر نقره کاری ھا دست کش
ات قدسی شان گره از کارھای فرو بسته یمی توان با عناو ؛ خواستحشان بست و شفا یضر

ن مردم، و ھما .می خوانند» رتیبی غ«ن مردم مؤمن آنھا را ھمچنان یھمن ھمه، یگشود؛ اما، با ا
امبر و یند تا نوه ھاشان صاحب خون پ خود را به ھرگونه سیدی می دھبا آرزو و اصرار فراوان، دختران

 و کدام نوه ای است که در روز آخرت پارتی اجداد خود نشود؟. گردندامامان 

بوده ع فقھی نیه، خبری از تشی حکومتی آن، تا عصر صفوالتیران و تشکینسان، اگر در ایبد
کی از سادات یان ھا و شورش ھائی بوده که با نام ین ھمواره شاھد طغین سرزمیست، اما اا

ت داشته یاھم» آقا« نه دانش ،رانیر فقھی ایانه و غیع عامیدر تش. افته اندین شده و گسترش یعج
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ت نداشته تودهء خاکستری رنگ مغز او یاصًال آنچه اھم. و تفقه و استخراج احکام ا عقلیو نه قدرت
 . نی بوده که ھر قطره اش می توانسته ھزار معجزه کندیمھم آن خون نازن. بوده است

ران، به یع فقھی از دربارھا و شھرھای بزرگ ایبت تشیرغم غی عل،نگونه است که می توانیا
زش ھای مردمی یاشاره کرد که در شکل خ» رانییع ایتش«خی و گسترده بنام یده ای تاریوجود پد
ت است ین واقعدرست غفلت از ھمیبنظر من، . ران استمرار داشته استیخ پس از اسالم ایدر تار

مان، و جنبش ھای مردمی از جنگ ھای یکه موجب شده، به علت عدم توجه به جدائی فقه از ا
ع یتش«داده و آن را از » لویع عیتش«نام » رانییع ایتش«ن یعتی به ایمذھبی، دکتر علی شر

در برابر » رانییع ایتش«د به وجود یم که باینیم می بیک بنگریحال آنکه، اگر ن. جدا کند» صفوی
اسی و قدسی است و دومی برآمده از ی؛ که اولی سرشار از بار سباشیمقائل » ع عربییتش«

 .  ان عصر قداستی پا از ناشیمداریِ عت یشر

 است که ظاھرًا  بودهنین سرزمیانه توده ھای ناراضی ایش ھای عامنام جنب» رانییع ایتش«
در . برده اندمی ـ از وجود سادات سود » ت ادعای حکومتیحقان«ـ به خاطر عمل کرد مھم مفھوم 

ع، کل باورھا و استوره یتش اھل اين مردم ناراضیو بصورتی طبیعی و ديرجنب و تدريجی، ن حال، یع
ن یع تفاوتی بین تشیدر ا. ز کرده اندی سرر»عییش/ اسالمی اراکترھای ک«ش را در یخ خویھای تار

ه سازی با ماجرای کربال، یق شبیاوش استوره ای وجود ندارد؛ ھر شکستی، از طرین و سیامام حس
د و از آن ملغمه ای نی کربال نفوذ می کنھات ماجرایه می شود؛ تصورات استوره ای در واقعیتوج
ط رشد و نمو خود، یرانی، به خاطر خاستگاه و شرایع این سان، تشیبد. دنانه و کھن می سازیعام

ت و ین واقعین خدا و امام، بین عوالم ظاھر و باطن، بیمجموعه ای به شدت خرافی است که در آن ب
 .واری وجود نداردیچ مرز و دیمعجزه ھ

رانی یع ایل به تشتوس. می گیرندع در کنار ھم قرار ین دو نوع تشیه، ایآنگاه، در دوران صفو
 ل صفوی عاقبت به قدرت رسند وی اسماع شاهدر ویحسلطان د و یجنشیخ  تا می شودموجب 

ران، دوران یع عربی به ایش دولت صفوی و آمدن علمای تشیدای سپس، با پ،ادت کنند ویادعای س
ست که ما ن تزاحم و برخورد ایدر ا. دورانی و جا انداختن فقه جبل عاملی آغاز شیع ایسرکوب تش

 فقه جعفری ـ   قانونگزاری بر اساسقیم که ـ از طریران می رسیع کنونی ایز تشیبه ملغمهء غم انگ
اسی کشور را به صورت یرانی را صورتی قانونی داده و رھبران سیع ایھمهء بد آموزی ھای تش

رانی از یع ای تشران کشور امام زمان خوانده می شود ویاکنون ا. ائی در آورده استیخولیمردمانی مال
 .  شعله برمی کشد آنچاه جمکران

 

*** 

م، عصری که ظاھرًا قرار بوده در آن جامعهء یدیش به عصر مشروطه رسیما صد سال پو 
 سکوالر، به بساط  کھنهء  يک انقالبق تحمل مشقاتی، با وارد شدن به دوران مدرن و از طرايرانی

اسی یت سیم که حاکمیریم بپذیا ما توانسته ای است؟ آن شدهیا چنیاما آ. ان دھدیخرافه و طامات پا
نند تا آنان بر ین خود را بر می گزیق صندوق انتخابات، مستخدمیجامعه از آن مردم است و آنان، از طر

 نند و امور کشور را اداره کنند؟یمسند حاکم بر حق بنش

نکه قانون یانخست . میست به چند مورد توجه کنین پرسش بد نیافتن پاسخی بر ایدر 
 ھم  آخوندپسند و چرخشی ھم» یت حکومتحقان «ءت به صورت مسئلهیاساسی مشروط

حکومتی مدرن ه انقالب مشروطه که قرار بود. ب را اختراع می کندی و فرمولی عجداده یرروشنفکرپذ
 قاجار ر شاهیز ناپذید فکری برای وجود بختک وار و گرین حال بایو متکی بر مردم را بوجود آورد، در ع

. ساختهھی مدرن فراھم می یتوج) که مقامی انتخابی نبود(ت شاه ھم ی و برای حاکمهمی کرد
ق یسلطنت موھبتی الھی است که از طر«ند که ه ان نوشتیپس، در قانون اساسی مشروطه چن

ان ن فرمول را در کمتر جائی می تویبکارانه تر از ایبی معنا تر و فر. »ض می شودیملت به پادشاه تفو
 . افتی
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حکومت را از دست ) ریعنی با زور شمشی(ن ی ھم که با آمدن قزاق ھای قزواولپھلوی  
 ھمچنان ،»ت قانونییحقان«برای کسب » مجلس موسسان«، عالوه بر توسل به یه به در آوردقاجار
ام حتی انتخاب ن. ھان قبل از اسالم به راه انداختعه ھائی ھم در مورد اتصال خونی خود با شایشا
در مورد جاد توھم ی برای ا اواز جانب رضاخان سوادکوھی خود نشانه ای از کوشش» پھلوی«ل یفام

 .ین اتصالی بوده استچنوجود 

) ت خونییحقان(  استمرار سلطنتیت، با قبولسندگان قانون اساسی مشروطیھرحال، نوه ب
، )منشاء قدسی(» ھبت الھیمو«و ) انتخابات قانونی(» ض مردمییتفو«و کنار ھم قرار دادن مفھوم 

اری شد که، به خصوص در عھد حاضر، نمونه ھای یبس» ستیی زچند«ش موجودات یدایه گذار پیپا
 ....جمھوری اسالمی؛ دموکراسی اسالمی؛ حقوق بشر اسالمی؛ و : میابیآن را بوفور می 

حتی .  خود انقالب مشروطه ھم باالخره بدون دخالت سادات ممکن نشد پیروزین حالیدر ع
 و نمی کرده بودادت نیده که ادعای سیخ فضل اهللا نوری ھم از آن رو مزهء طناب دار را چشیش

در دوران دکتر .  پس، به فتوای سادات کشته شدمه سادات استفاده کند و،یتوانست از حق ب
م که عاقبت ھم نھضت ملی یابیاست می ید ابوالقاسم کاشانی را معرکه گردان سیمصدق ھم س

د واحدی رھبران شورش ھای ید نواب صفوی و سیدر ھمان دوران س.  بن بست می کشاندرا به
نی می تواند انقالب مردم را تصاحب کند؛ و ید روح اهللا خمی ھم س1357در سال . مردمی اند

 .د علی خامنه ای استیز سین او نیجانش

 داشته انندمی خو» سید«بسیار مردمی که خود را نسان، بی آنکه قصد اھانت به ی بد
 شر  تا به امروزم کهید بگویت، بایت حاکمیاسی و تئوری حقانیه ھای سیدگاه نظریباشم، و تنھا از د

. خواھانه مردم ما کم نشده استیانه و آزادیھرگز از سر مبارزات عدالت جو» ت خونی ساداتیحقان«
در » خون«رآمدی خرافهء ست و از پابرجائی و کایچ روی اتفاقی نیحضور آنان در مواضع رھبری به ھ

 .ران از قافله تمدن مدرن خبر می دھدیز عقب ماندگی مفرط و مزمن جامعهء ایت رھبری، و نیحقان

 و تولد ،باینسل من بخوبی از سخنانی که پس از ازدواج محمد رضا شاه پھلوی و فرح د
ی شد و، در د محسوب میبا، سیبا، پدر فرح دیسھراب د. عھدشان گفته می شد با خبر استیول
کورش ـ در رگ ھای خود ھم خون / رضا » ِ ستییدو ز«جه، فرزند شاه و شھبانوی او ـ با نام ینت

ن پادشاه می توانست ینسان، بر حق تریعه را و، بدیشاھان پھلوی را داشت و ھم خون امامان ش
 . باشد

 برای ئیش ھا کوشچنین اگر در گذشته :در برابر اينگونه واقعیت ھاست که می توان پرسید
زی یا می توان آنھا را به چیت، آی، در دوران پس از مشروطبودندر یز ناپذیت حکومت ھا گریت حقانیتثب
 بودن موھبت الھی«أکید بر  و ت از يکسو،»مردمیض تفوقابل حق «ده گرفتن ی ناد اصرار درجز

 ر کرد؟ی تعب، از سوی ديگر،»سلطنت

 چگونه بساط امامزاده ،ق سازمان اوقافی و از طر،م که در عصر پھلوی دومیز فراموش نکنین
ارت امامزاده داود ید خود نوشت از ماجرای زیه انقالب سفیشاه در کتابی که در توج. ھا رونق داشت

 برای تقاضای به سالمت جستن ،شیسخن گفت و شھبانو» حضرت عباس«افتن به دست یو نجات 
 . برد به حرم ھای کربال و نجف پناه،از دام انقالب

که در سال ھای نخست انقالب و در اردوی به اصطالح سوسیالیست ھای م یا بخاطر آوری
یشه ای  و انده شدهم با اسالم انقالبی سخن گفتیسم و مارکسیالیھمسوئی سوسوطنی مان، از 

شه ای که اکنون با ھزار صورت ارتجاعی از ھمه جا ی با اندبودکه از بطن انسان مداری مدرن سر زده 
 .گرفته می شدکی یده یر بر کشس

 نام  خلقنیاسی ما، که سازمان مجاھدین شاخه ھای مقاومت سیکی از مھمتریز یاکنون ن
ن یس جمھور منتخب اش در حرم حسیدارد، ھمچنان بر طبل امام و امامزاده پرستی می کوبد، رئ

اکنون که (کربال ش انقالبی شان با پاسداشت شھدای یارتنامه خوانی می کند و رزمآیبن علی ز
 . خته استیدر آم)  درآمدهنه زنی ارکستره شدهیالبته به شکل س
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ر می ی گ این دست اندرکاران گذشته و حال، وقتی در گوشهیطرفه آن است که ھمهء ا
 ،عه و معتقدند و الزم است کهیران مذھبی و شیه پناه می برند که مردم این توجیافتند، اغلب به ا

سم دفاع یدن به آزادی و سکوالری از باورھاشان به نفع رس،ردن احساساتشانحه دار کیبه جای جر
 . کرد

*** 

ن سرچشمه یز درست از ھمیران نیون ایسیدر اپوز» رھبری«به نظر من، بحران کنونی باری، 
 در جوامع »رھبری قانونی«افتن و انتخاب یچرا که ما ھنوز قواعد . ردیھا که بر شمردم نشأت می گ

اسی را بر یالت مدنی که بتواند نامزدھای رھبری سیچگونه تشکیم؛ ھنوز ھیاموخته ایمدرن را ن
اد، ھمچنان ته یم و، به احتمال زیاورده ایسته ساالری و تخصص معرفی کند بوجود نیاساس شا

م که بتواند توده ھای جوشنده را ـ که در یھست» د اصالح طلب و خندانییس«دلمان به دنبال 
به صورتی (مان را » اصالحات«ت  دل راحوند دھد، تا ما بایحق با آنان است ـ به ما پشه یباورمان ھم

 .میآغاز کن) »بر حق«

د و ما ین راه ھای آزموده شده نمی توان به جائی رسیگر از این من آن است که دیقیاما 
م که یآموزش دھھنانمان یان و فرزندان و شاگردان و ھم میم که به خود و اطرافین نداریچاره ای جز ا

د ی از کارکرد آن نبا آنانت مستمریزی جز انتخاب عموم مردم و رضایچ چیت ھیبرای برحق بودن حاکم
تی برای کسی فراھم یچ حقانیـ ھ! امبر و ـ حتی خود خدایوند خونی با امام و پیپ. مورد نظر باشد

شخص ز یحکام مذھبی نن و تفقه و استخراج اینمی کند؛ ھمانگونه که اشراف بر اصول و فروع د
است و حکومت ھم برای یامبر نکرده و در ساحت سین پی جانش، از نظر ارتباط با عالم قدس،ه رایفق

 . او حقی جدا از حقوق ھمهء مردم بوجود نمی آورد

ران به دست یعی، اگر نشانهء فتح مکرر ایاه سادات شین است که امروز عمامهء سیو چن
بکارانه و خرافی برتری یدًا فریاستفاده از آن خود گواه بر ادعای شدع نباشد، و اگر یاسالم و تش

زی ارزش ی پش مااست و حکومتیگر در ساحت سی عامه مردم بشمار نرود، در ھر حال، دبرسادات 
 .ندارد
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