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چکیده
با توجه به اینکه جامعۀ ایران از دیرباز جامعه ای دینی بوده است ،باید بهه سه د دیهر د
فرهنگ سیاسی کشو  ،به خصوص د سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی بههعنهوان
یکی از منابع اصلی فرهنگ توجه شود .به بیانی دیگر ،بخش اعظد مبادی نظری ،عقاید و
باو ها و سنت های حاکد بر فرهنگ سیاسی د جم و ی اسالمی ایران ،د مهنر تها یو و
حیات جمعی جامعۀ دینی ایرانی شکل گرفنه است و همیر عامل ،تعییرکنندۀ بخشی از
الگوهای کنش و فنا فرهنگی-سیاسهی ایرانیهان د ابهال سیاسهت و اهد ت سیاسهی و
به خصوص پذیرش ،نقد یا نفی نظام سیاسی موجود اعد از داخلی و بیرالمللی بوده است.
د نوشنا حاضر که با ب رهگیری از ویکرد توصیفی تحلیلی و شهیوۀ اسهنادی بهه شهنۀ
تحریر د آمده است ،تالش میشود مؤلفهها و جلوه های دینی د فرهنگ سیاسی جامعهۀ
ایرانی د جم و ی اسالمی د دو عرصه و سطح داخلی و خا جی تبییر و عملیاتی گردد.
ننایج تحقیق نشان میدهد د عرصۀ داخلی ش ادتگرایهی ،آخهرتگرایهی ،اننظها گرایی،
موعودگرایی و د عرصۀ خا جی ج اد و بیگانه سنیزی از نشانگان و جلهوهههای دینهی د
فرهنگ سیاسی جامعۀ ایرانی بهشما میآید.
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مقدمه
بنا بر اعتقاد اکثر جامعهشناسان توسعه ،هر قدر که جامعه در روند نوسازی بیشتری
قرار می گیرد ،طبعاً دچار خالء عاطفی عمیق تقری مقیشقود «امیق دورکقی » 1در
مباحث مربوط به ناهنجاری ،شقراطیی را مقورد ب قث ققرار مقیدهقد کقه جامعق
درحال گذار به آن دچار مقیشقود رراطنقدهای نوسقازی ،اندطشق ترققیخقواهی و
دگرگونیهای اجتماعی ،رضاطی را به وجود مقیآورد کقه «لوسقی اقای» 2آن را در
قالب ب ران هوطت مورد سنجش قرار میدهد جامعهای که دچقار ب قران هوطقت
می شود ،طبعاً میزان مشروعیت نظام سیاسیاش به گون قاب توجهی دچقار چقالش
می شود (اای )18 :1380 ،بی هنجاری مربقوط بقه شقراطیی اسقت کقه جامعقه در
وضعیت دگرگونی قرار گررته است ولی نهادهای اجتماعی جدطد مستقر نشدهانقد
با توجه به چنی رضاطی« ،ساموئ هانتینگتون» 3جامعق درحقالگقذار را نمقادی از
رضای ستیز میداند ()Huntigton, 1991: 8-12
گروه های اجتماعی در جقوامعی هموقون اطقران کقه در حقال تجربق رراطنقد
نوسازی هستند ،نیاز بیشتری به دط گراطی ایدا میکنند بسیاری از نظرطهاردازان بر
اط امر تأکید داشتهاند که بنیادگراطی سیاسی-دطنی مربوط به جوامعی است کقه در
روند نوسازی قرار گررتهاند اما هنوز از ب قران هوطقت عبقور نهقردهانقد بقه اطق
ترتیب ،جامع اطرانی در روند نوسازی خود همانقدر که از مقذهب سقنتی راهق ه
گررت ،درگیر رضای جدطدی شد که مبتنی بر مقذهب سیاسقی اسقت بقه عبقار
1. Emile Durkheim
2. Lucian Pye
3. Samuel Huntington
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دطگر ،در اطران سیاست و مذهب با طهقدطگر ایونقد عمیققی دارنقد و اطق امقر بقر
ررهنگ سیاسی اطران بهخصوص در سالهای اس از ایروزی انقالب اسالمی تقأییر
رراوانی داشته است در اط ارتباط ،طهی از شاخصهای تأییرگذار و همونی طهی
از نشانههای ررهنگ سیاسی اطران را باطد در مؤلفهها ،عرههها و قالبهای مقذهبی
دانست
نس جدطد نظرطه اردازان نوسازی بر اط امر تأکید دارند کقه نقهتنهقا مقذهب
عام عقب گرد جوامع و مانعی در رراطند نوسازی م سوب نمیشود ،ب هقه نققش
مذهب در گذار جوامع از م دودطتهای جامع سنتی حقیقتی اجتنابنااذطر است
چنی شاخصهاطی را «ع ی بنوعزطزی» با استفاده از نظرطا

«جان دطوطس» 1ارائقه

داده است نگرش «بنوعزطزی» با روطهرد ع می «ع ی شرطعتی»« ،جالل آل احمقد»
و ساطر نظرطهاردازان نوسازی متفاو

می باشد وی انققالب اسقالمی اطقران را بقر

اساس مدل «نوسازی گرا» مورد توجه قرار می دهد و به اط جمعبندی میرسد کقه
انقالب اسالمی میتواند ررهنگ سیاسی جوامع را دگرگون نماطد «عزطزی» بر اطق
اعتقاد است که جوامعی همانند اطران کقه بقا ت قوا

اجتمقاعی و انققالب دطنقی

روبهرو شدهاند ،توانستهاند زطرساخت های اجتماعی خود را در چارچوب ررهنقگ
سیاسققی مقاومققت بازتولیققد نماطنققد« :مققذهب مققیتوانققد نمادهققای ارقققدر

و

تعیققی کنننققدهای را در جامعققه اطجققاد نماطققد مققذهب شققیعه در اطققران بققه ل ققا
اطدئولوژطک از قاب یت ذاتی برای مبارزه جوطی برخقوردار اسقت انققالب اسقالمی
توانست ررهنگ استقامت ،ااطداری ،گذشت و رقداکاری بقرای نیق بقه حقیققت و
عدالت را در جامع اطران بازتولید نماطد اختالرا

سیاسقی در چقارچوب قواعقد

مذهبی کنار گذاشته شد وعدۀ مسی اطی انقالب برای نی به نظام عادان اجتماعی
و مقاب مظ ومی با مستهبرط  ،رضای سیاسی و همونی ررهنگ سیاسی اطقران را
مت ول نمود»

)(Banu Azizi,1981: 304

در رراطند انقالب اسالمی نهادهای دطنقی جدطقدی رعقال گردطدنقد کقه تقأییر
قاب توجهی بر رراطندهای سیاسی بر جای گذاشتند در اط شراطط مسقاجد ،تهاطقا،
1. Joan Davis
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زطارتگاهها و هیأ های مذهبی جاطگاه بیشتری در ررهنگ سیاسی اطران ایدا کردند
و اندطشه های اسالمی نیز بازتولید شدند شراطیی اطجقاد شقد کقه بقه موجقب آن،
عام دط توانست نقش اجتماعی اطفا نماطد البته در اط رراطند هنجارهای متنوعی
شه میگیرد اط هنجارها میتوانند بیانگر نشقانههقای متت فقی از دطق م قوری
ررهنگ سیاسی اطرانیان باشد «بنوعزطزی» در اط بقاره بیقان مقیدارد« :ارزشهقا و
آرمانهای اسالمی به قدری انعیافاذطر است که میتواند با منارع و خواسقتههقای
هر گروه مشه اسند انیباق طابد از اط گذشته روحانیون و رهبقران ررهمنقد نیقز
نقش ائتالفدهندهای را اطفا میکردند و میکوشیدند برای طک بسیج انقالبقی همق
اط گروه ها را در کنار طهدطگر قرار دهنقد آطقی هقای سقنتی در طهرارچقهکقردن
تقاضا برای تغییرا

اجتماعی در طک جنقبش ،بقه همقان انقدازۀ عقاطقد ائیقک از

کاراطی برخوردارند جنبش های مذهب سقنتی مقورد اسقتقبال کسقانی نیقز واققع
می شوند که به طور گسترده در معرض نهادهای جدطد قرار دارند و نیز مورد توجه
کسانی واقع میشوند که در زمرۀ گروههای اجتماعی حاشیهای مقیباشقند (مصق ی
نژاد)335:1387 ،
مؤلفه های طادشقده بیقانگر آن انقد کقه در دوران معاهقر نشقانههقای مقذهبی
توانسته اند از ت رک و نقش اجتماعی بیشقتری برخقوردار شقوند در اطق رابیقه،
ایروزی انقالب اسالمی نیز بیانگر غ ب گفتمان دطنی بر ررهنگ سیاسی در مقاطسقه
با ساطر قالب های گفتمانی میباشد در نتیجه ،نشانههای ررهنگ سیاسی اطقران کقه
در حوزههای اجتماعی انعهاس طارتهاند ،در قالب مؤلفههقای مقذهبی عینیقت ایقدا
میکنند
مب نی نظری
رابی متقاب  ،معنیدار و همبستهای بی دو مقول دطق و ررهنقگ بقهطقور ک قی و
ررهنگ سیاسی بهطور اخص وجود دارد ررهنگ سیاسی از منابع و سرچشمههقای
متعددی سیراب می گردد به بیان دطگر ،باورهقا ،آمقال ،اهقداف و اطسقتارهاطی کقه
ررهنگ سیاسی را شه می دهند ،ت ت تأییر عوام ی از جم ه دطق هسقتند مقردم
باورهای دطنی-سیاسی خود را در ررهنگ سیاسی و در نوع نگرش و برخوردشقان
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سیاسی نشان میدهند قرائتهای متنقوع و متعقدد از دطق در

با سیاست و قدر

طول تارطخ ،بر نوع نگرش به دط و در واقع بر انتظاری مبتنی است کقه دطق داران
از دط دارند انتظار از دط عالوه بر آنهه از ایام و جوهرۀ دطق نشق ت گررتقه ،از
شراطط و الزاما

زمان نیز تأییر می اقذطرد در هقر هقور  ،مهق اطق اسقت کقه

برداشت های متنوع از دط موجب بروز انواع گراطشها و کنشهای سیاسقی شقده
است به تعبیری« ،ررهنگ مذهبی که حاه ره دط و التقزام عم قی بقه آن رهق
است ،برحسب نوع ره ها آیار متت فی بر روی ررتار دارد» بیتردطد ،تقودۀ مقردم
در مباحث دطنی متتصص نیستند بنابراط  ،درک و رهق و برداشقت آنقان از دطق
بیشتر ت ت تأییر برداشتها و دطدگاههای نتبگان ،مفسران و روشق رهقران دطنقی
است به اعتقاد «ا تی یش» 1رابی دط و ررهنگ به مثاب رابیه سقؤال و ااسقخ طقا
هور

و جوهر است هور

دط  ،ررهنگ است و م توا و جوهر ررهنگ ،دط

در اندطش تی یش همونی مسیر ارتباط مقول ررهنگ و دط به اط شه است کقه
همواره باطد از مسائ و سؤاا

به سراغ دط ررت و ااسخ گررت

 )17-20به تعبیر «ایر بوردطو» ،ررهنگ شه متماطزی از قدر

( Tillich, 1955:

است کقه هموقون

سرماطه در اقتصاد عم میکند و عاد واره تولید میکند ،ولی قوانی خاص خقود
را دارد ( )Bourdieu,1991: 12-14عاد واره که در زبقان اتقی بقه معنقای ررتقار،
روش ،س وک زندگی طا سبک لباس و آراطش است ،مجموعقهای از مواضقع بقرای
عم به شیوه های خاهی است که کردارهای شناختی طا جسمانی را در ررد اطجقاد
میکند و برای او راهنمای اندطشه ،تصمی و عم می شود در تفهر اسالمی از اط
وضعیت با عنوان «م هه طقا م هقا

اخالققی» طقاد مقیشقود دو بعقد م هقا

طقا

عاد واره از اهمیت زطادی برخوردار است:
الف) عاد واره به شیوههاطی شه می دهد که ررد سقاختارهای اجتمقاعی را
به منظور استفاده از آنها ،و در تعام مدام ،درونی میکند
ب) عاد واره در رراطند تعام  ،به طور مداوم کردارها و کنشها ،طعنقی ادب
زندگی جمعی ،عادا

و رسوم را شه مقی دهقد از اطق رو عقاد واره مسق ول
1. Paul Tillich
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بازتولید و تغییر ساختار اجتماعی نیز میباشد
به هر حال ،انسان موجود مدنی است و ررهنگ از طرط القزامهقای ناشقی از
مهانیس وطژۀ خود ،م ها

و اخالق زندگانی انسان را میسازد ،و قواعقد اجتمقاع

را به درون ذه انسان رسوخ داده و حتی در برخی موارد به ناخودآگاه بشقر بقدل
می نماطد بدط سان «انسان معیار» هقر جامعقه و تمقدن ،تولیقد شقده و معیارهقای
اخالقی و ارزش داوریها در باب انسان خوب و بد ،می وب و نقامی وب ،در هقر
جامعه ای شه گررته و با قدر

در جامعه و ذهنیت انسانها جاری مقیگقردد از

سوی دطگر ،خود ررهنگ نیز از منابعی تغذطه میکنقد و بقه اعتبقار همقان منقابع و
ذخیره های ررهنگی ،بقه وطقژه دطق و مقذهب ،تولیقد و بازتولیقد مقیگقردد بقی
اژوهشگران ،به وطژه در عصر رراسهوار اجماع وجود دارد که دط مه ترط  ،طا بقه
نسبت جوامع ،طهی از مه ترط منابع تولید ررهنگ ،حتقی در دنیقای مقدرن اسقت
( )Rorty and Vattimo, 2005: 55-83نصوص اسالمی نیز ،البتقه بقدط نهتقه تأکیقد
دارد در حدطثی از ایامبر اسالم(ه یاهللع یه) توهقیه شقده اسقت« :مق ددطق مق ا را
چونان ظرف مسارر نهنید ،ب هه در مرکز زندگی خقود ققرار دهیقد(( »)1مازنقدرانی،
 1421ق ،ج

.)10:268

مسارران قدط همواره ظرف ر زی چندمنظوره ،م ه ولی ک ارزشی ،همقراه
داشتند که برای آب و غذا و دطگر ماط تاج خود استفاده میکردند نیازمنقدیهقای
خود را برآورده میکردند و هنگام حرکت نیز آخرط چیقزی بقود کقه بقه طادشقان
میآمد و بر ح قه ای که در انتهای بار چهاراقای خقود تعبیقه کقرده بودنقد آوطقزان
می کردند و نگران آسیب طا ارتادن آن نبودند اط ظقرف را «ظقرف مسقارر» (ققد
الراکب) مینامیدند قد الراکقب ،درعقی حقال کقه جقزء جقداطینااقذطر سقفر در
قار ه های قدط بود ،به خاطر ارزش اندکی که داشت ،آخرط چیزی بود که قار هها
هنگام بست بار و بنه خود بدان میاندطشیدند و اگر ه میارتاد دغدغ بازگشت و
طارت آن را نداشتند ایامبر اسالم می ررماطد با دط م چنی نهنید؛ م و دط مق
آخرط چیزی نباشد که در زندگی بدان میاندطشقید ب هقه آن را در مرکقز ررهنقگ
زندگانی خود قرار دهید اما اطنهقه چگونقه مقیتقوان جرطقان دطق را در ررهنقگ
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جوامعی چون اطران و بهخصوص ررهنگ سیاسی اط کشور توضیح داد ،موضوعی
است که در ادامه بدان ارداخته میشود
از منظر مقام معظ رهبری ،مؤلفههای دطنیِ مقوم انقالب اسالمی اطران در سقه
سیح تأییر بسزاطی را در ررهنگ سیاسی بر جای گذاشتهاند کقه بقه اختصقار بیقان
میشوند:
 )1سیح م ی :در اط سیح مؤلفههای دطنی مقوم انقالب اسالمی اطران نققش
مهمی داشته است که به بعضی از آنها اشاره میشود:
اوّل :انقالب اسالمی ست تازهای را با عنوان حهومت اسالمی میر کرد که
بر خالف ررهنگ سیاسی غربی ،نظام لیبرال دموکراسی اروااطی را الگقو نمقیکقرد
ب هه از نظام جدطدی ست میگفت
دوّم :آزادی ،استقالل ،ضقدطت بقا اسقتبداد و اسقتعمار را تقروطج کقرده ،رو
مبارزه و تالش برای آطنده بهتر را در مردم زنده کرد و مه تر آنهه انسانهقا را کقه
در رژط استبداد شاهنشاهی بیقدر و ارزش شده بودند به ارزش خود آگاه کرد
سوّم :در تضاد با ررهنقگ سیاسقی طقاغوتی و اسقتعماری غقرب کقه تقالش
می کردند تا از م ّت اطران موجودی حقیر ،مییع ،دستنشقانده و ضقعیف بسقازند،
آنان را عزطز ،انقالبی ،مستق و قوی بار آورد
چهارم :بر خالف ررهنگ سیاسی استبدادی و غربی ،روحیه و ررهنگ بسیجی
و مه تر از آن جهادی را در م ّت اطران زنده و تقوطقت کقرد؛ ررهنقگ جهقادی در
هم عرههها و ه نهها اع از اقتصادی ،سیاسی ،ررهنگی ،نظامی و اجتماعی
ا نج  :کامجوطی مقاما

و وابستگان آنها از قدر

در قدر  ،خوطشاوندگراطی و باندبازی بهشد

را نفی نمقود و بقا اسقت ثار

متالفت کرد

 )2سیح جهان اسالم :تأییر انقالب اسالمی در ررهنگ سیاسی جهان اسالم را
از جم ه در «بیداری دنیای اسالم» میتوان نشان داد به تعبیر رهبر معظق انققالب،
ادبیا

و ررهنگ انقالب اسالمی در رضای عمومی زنقدگی م ّقتهقای مسق مان و

عرب به طقور کامق رسقوخ و نفقوذ کقرده اسقت (بیانقا
)1382/1/1

مققام معظق رهبقری،
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عالوه بر اط  ،انقالب اسالمی مفاهی مهمی چون ضدطت با استهبار ،ضقدطت
با تس ط دنیای کفر بقر اسقالم و ضقدطت بقا وابسقتگی سیاسقی و اقتصقادی را در
ررهنگ سیاسی جهان اسالم زنده کرده است احیای ررهنگ سیاسی مبتنی بر قرآن،
نفققی سققهوارطزم و مهقق تققر از همققه ضققرور

بازگشققت بققه اسققالم نققاب

م مدی(ه یاهللع یه) در دنیای اسالم نشانگر تأییر سازندۀ انقالب اسقالمی در ررهنقگ
سیاسی جهان اسالم است
 )3سیح بی الم  :رهبر معظ انقالب اسالمی معتقدنقد کقه انققالب و نظقام
جمهوری اسالمی اجزای ررهنگ سیاسی راطج بی قدرتمندان عال را زطقر سق وال
برده است (بیانا

مقام معظ رهبقری ،)1370/4/10 ،بقه گونقهای کقه ررهنقگ مقا

ررهنگی مغاطر با آن ررهنگهاست ،همانیور که وضع حهومت و قدر
رابی آن قدر

با مردم و ایوند بی آن ها در دو ررهنگ متفاو

سیاسی و

اسقت بقرخالف

ررهنگ سیاسی غربی ،انقالب اسالمی طررداری و دراع از جنبش هم مستضقعفان
عال در مقاب مستهبران و قیام به ح سیاهان را در سیح بی الم ق میقر کقرده
است (دارابی)170-173 :1395 ،
زطرسؤالبردن شاخصهای ررهنقگ سیاسقی غقرب در سقیح بقی الم قی ،از
جم ه اهالت قدر  ،مقادی گراطقی ،دنیاارسقتی ،حقزب بقازی ،سق یهط بقی ،نفقی
معنوطت ،جداطی دط از سیاست ،جداطی اخقالق و عررقان از سیاسقت ،لیبرالیقزم،
اومانیزم و امتیازط بی طبقا

سرماطه دار را نیز میتوان از تأییرا

در ررهنگ سیاسی در سیح بی الم

انققالب اسقالمی

ذکر کرد

مؤلفهه ی دینی در فرهنگ سی سی ایران ،عرصهه  ،نش نگ ن و جلوهه
ررهنگ هر جامعه با تمامی ج وههای زندگی ،ارزشهای انسانی و معررتشقناختی
و ه چنی با تعامال

و تقابال

اجتماعی ،در همق زمقانهقا و مهقانهقا ارتبقاط

می طابد و به اط جهت است که نظام معررتقی و ارزشقی جامعقه مقیتوانقد هقادی
ررهنگ سیاسقی و منقادی اهقداف حهقومتی ت ققی شقود بنقا بقه اعتققاد «دطوطقد
رابرتسون» 1ررهنگ سیاسی عبار

است از ت قی مردم و جهتگیری آنها نسبت به
1. David Robertson
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ارزشهای سیاسی و کارکردهای آن -که در اط زمینه انگارهها و اطسقتارها نسقبت
به اقتدار ،مس ولیت های حهومتی و الگوهای مربوط به جامعهاذطری سیاسی مقورد
توجه قرار میگیرند

(382

 )Robertson,1993:در ررآطند جامعهاذطری سیاسی ،ارراد
و

ضم آشناشدن بقا ارزشهقا و هنجارهقای سیاسقی از طرطق کسقب اطالعقا

تجربیا  ،به وظاطف و مس ولیتها و حقوق و نقشهقای خقوطش در جامعقه اقی
میبرند بدط طرط ررهنگ سیاسی م صول تارطتی نظام ارزشی است کقه رطشقه
در ررتار عمومی و نیز تجربه های شتصی داشته و میالع دقی آن ،ررآطنقد تبقدط
تقاضا و خواستها را به تصمیما  ،استراتژیها و سیاستها نشان میدهد بر اط
اساس ،ت ی ابعاد گوناگون نظقام ارزشقی حقاک بقر ررهنقگ سیاسقی مقیتوانقد
تصوطری واقعی از رابی ررهنگ سیاسی و ارزشها به دسقت دهقد (ققوام:1389 ،
 )105در مجموع ،نظام ارزشی عبار

است از مفاهی و ارزشهقاطی کقه موجقب

کنش و واکنشهای سیاسی در حوزۀ ررهنگی اطران در طول تارطخ بقوده اسقت در
اطنجا به برخی از مفاهی و مؤلفه های ارزشی و دطنقی حقاک بقر ررهنقگ سیاسقی
اطرانیان و بهخصوص در جمهوری اسالمی اطران در دو عرهق داخ قی و خقارجی
ارداخته میشود
 عرصۀ داخلیشه دت گرایی

شهاد

طهی از مفاهی اسالمی م سوب میشود طی سقالهقای اقس از ایقروزی

انقالب اسالمی به دلی رنسانس دطنی و نیز به دلی ایونقد شقاخصهقای ررهنقگ
م ی و مذهبی در اطران ،واژههاطی همانند جهاد و شهاد
شقهاد

و بقهطقور ک قی ررهنقگ

از اهمیقت و می وبیقت وااطقی در رضقای اجتمقاعی و ررهنقگ سیاسقی

برخوردار شده است به عبار

دطگر ،اس از انقالب اسالمی ررهنقگ شقهاد

بقا

نشانه هاطی از ررهنگ استقامت ،س شوری و رداکاری ایوند طارتقه اسقت در اطق
دوران مبارزه جوطی اطرانی تبدط به رعالسازی ررهنگ مقاومقت سیاسقی در برابقر
قدر های بزرگ گردطد چالش های سیاست خارجی اطقران و مقاومقت نیروهقای
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اجتماعی اطران در برابر قدر های بقزرگ را باطقد انعهقاس گسقترش نشقانههقای
شهاد گراطی در ررهنگ سیاسی اطران ت قی نمود
ازم به توضیح است که ررهنقگ شقهاد

در زطرسقاختهقای جامعق اطقران

وجود داشته است ،چنانهه ج وههای دطگقری از شقهاد گراطقی در دوران قبق از
اسالم به چش می خورد زمانی که در اساطیر و ادبیا

باستانی اطقران موضقوعا

مربوط به مقاومت م ی و جدال در برابر بیگانگان میر مقیشقود ،نشقانههقاطی از
شهاد گراطی ترسی می شود در اط ارتباط ،حتی «آرش کمانگیقر» در کنشقگری
خود برای حفظ تمامیت ارضی کشور به شهاد

میرسد (مص ی نژاد)1387:336،

چنی نشانههاطی در دوران اس از اسالم نیز در قالب ررهنگ دطنی بهوطژه بر اساس
آموزههای اطدئولوژطک شیعه بازتولید شده است
اطثار و شهاد

به مفهوم گستردۀ آن (جاننثاری) وطژۀ مهاتب مذهبی و ادطقان

و حتی اسالم و تشیع نیست ولی آن اندازه ارج و اهمیتی که اسالم و بهوطژه تشیع
برای آن در دراع از ح و حقیقت قائ است ،در ساطر بینشها دطده نمیشود چقه
آنهه شهاد

نقش بسیار حساسی در تارطخ تشیع و تقوطت و تثبیت مبانی اط آئی

الهی از بدو ظهور تا مقیع کنونی اطفا نموده است
نی نگاهی به تارطخ هدر اسالم و بقه وطقژه دوران اقس از رح قت ایقامبر کقه
دربردارندۀ بزرگترط حادی شهاد ط بانه در اهنهی تارطخ اسالم اسقت ،کقاربرد و
کارآمدی شناخت اطثار و شهاد

را به تصوطر میکشد« :اس از شهاد

امقام ع قی

(ع) که خالرت اسالمی و ااطگاه تربیت انسانی به دست کسانی چقون معاوطقه بق
ابی سفیان ارتاد و حی ه های مشهور عمروعاص در کنار اموال سرشار معاوطه کارگر
ارتاد و خ قی بسیار را ررطفت ،تنها وظیفه اطق بقود کقه بقه هقر وسقی هی ممهق ،
حی هها نماطانده وخیانتها شناسانده شوند و س ینت شقوم امقوی و دسقتگاه ا یقد
معاوطه رسوا گردد امام حس (ع) با سنجش دقی اوضاع به اط نتیجه رسید که از
قیام و نهضت در آن مقیع زمان خودداری کند چه آنهه رداکاری و حتقی شقهاد
او آنونان تاییری در ایروزی وغ به «حقیقت مغ وب» بر «ررطقب غالقب» نداشقت»
(میهققری )98 :1366 ،شققهاد

نیققز ماننققد بسققیاری از ادطققدههققا ،زمین ق مسققاعد
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می خواهد تا بتواند از قالب طک شهامت و اخالص رردی درآطد و شه طک ادطدۀ
اجتماعی مؤیر به خود گیرد و خون شهید در رگ دطگقر مقردم حیقا

و زنقدگانی

بیاررطند دوران طزطد اما شراطط به گونه ای دگرگون شد که با اعمقال ا یقد خ یفقه،
ارده از ررطب غالب ارتاد و حقیقت از انزوا نسبتاً خارج شد اما اط خقروج کامق
شهامتی را میط بید تا با قیام قاطع خود ،حقانیت حقیقت را به رخ مردم ظاهر بینی
بهشد که برخی به دلی نادانی ت به اسار

سررده بودنقد و برخقی دطگقر در ایقر

ان راف و ان یاط اجتماع هوطت خود را از کف داده و در نتیجقه زوال اقتقدار در
برابر ساختار قدر

سیاسی را رق زده بودند عجیب اطنهه اسقتقبال از شقهاد

و

گذشت و اطثار امام حسی (ع یهالسالم) نشان داد که میتوان هم اطنها را که رمز عقز
طک م ت است ،با رداکاری منیب با شراطط زمان اهال نمود آموزههای اسقالمی
و ادبیا

شیعه به شهاد

بسان عام ی اوطا مینگرنقد کقه هرگقاه جامعقهای دچقار

ان یاط گردد چونان م رکی در جهت بالنقدگی مجقدد آن عمق نمقوده و زمینق
بسیج همگان در راستای نی به اط هدف مقدس را رراه میسازد البتقه نباطقد از
نظر دور داشت که میزان بالندگی و اوطاطی ناشی از ررآطنقد شقهاد

بقا شقراطط و

رضای اجتماعی سیاسی جامعه ارتباط مسقتقی دارد (همقان )102 ،بقا نگقاهی بقه
ادبیا

منثور و منظوم عاشورا در دورههای گوناگون تقارطتی-اجتمقاعی مقیتقوان

رابیهای متقاب و متعام میان روطهردها و قرائتهای عاشورا با وضقع اجتمقاعی-
سیاسی وطژۀ هر دوره را باز شناخت ،به گونهای کقه اطق وضقعیت وطقژه گفتمقان
مس ط و غالبی را در قرائتها و رواطتهای عاشوراطی آن دوره بازتاب مقیبتشقد
در دوره هاطی که جامع اسالمی ،جامعه ای سیاسی و کنشقگر بقه ل قا اجتمقاعی
است ،قرائت و ادبیا

عاشورا هبغهای سیاسقی و رعقال بقه خقود گررتقه و وجقه

مبارزه جوطانه و حماسقی عاشقورا شاخصق ررهنقگ سیاسقی مهتقوب طقا شقفاهی
می گردد؛ اما در شقراطیی کقه بقه هقر دلیق و سقبب اجتمقاعی-تقارطتی ،جامعقه
غیرسیاسی میگردد ،وجه راجعهبار ،غ انگیز ،سوگوارانه و منفعالنه بر جنب اوطقا و
زاطندۀ شهاد

و واقع عاشورا برجسته میشود (می بی)110 :1392 ،

در اه  ،برداشت سیاسی از واقع اطثارگری و شهاد ط بقی در هقر عصقر و
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دوران میتواند به اط ادطدۀ نقادر اوطقاطی ازم را بتشقیده و در راسقتای ت قرک
رهری حاشیهنشینان و منفعالنی که به روزمرگی خو گررتهاند ،کارآمد واقع شود از
اط زاوطه ،گرطه و عزادارای و بزرگداشت طاد و خقاطرۀ شقهدا نقه بقهعنقوان طقک
برداشت معنوی ،ب هه بهعنوان طک اقدام سیاسی میتواند مقورد بهقرهبقرداری ققرار
گیرد و ضرور

اط ت قی و روطهرد را میتوان از جمال

متت ف امام حسی

(ع یقه

السقالم) که در راستای تبیی هدف قیام و حرکت شهاد ط بانق خقود اطقراد نمقوده،
استنباط و برداشت کرد (ررطش ر )1351:262 ،بهعنوان نمونه در طهقی از جمقال
نق شده از امام حسی (ع یه السقالم) که دربردارندۀ ر سقف شقهاد ط بقی آن حضقر
است ،آمده« :ان ل طه له دط رهونوا احرارا ری دنیاک » (اگر دط ندارطقد اقس
در دنیای خود آزادمرد باشید)
قیام عاشورا و استقبال از شهاد

بهخوبی آمیتتگی دو مقول آزادی درونقی و

بیرونی از طک سو و مقدمبودن آزادگی بر دطنداری را از سوی دطگقر آشقهار و بقه
ایبا

درحد طک عنصر عز آررط و نجا بتقش در

رساند و با اط قیام ،شهاد

ررهنگ سیاسی ج وهگر شد بنابراط رمز مورقیت برقآسای آطی شیعه در رسقیدن
به اهداف خود و گشودن ق بهای انسان هقای شقیفت حقیققت« ،ررهنقگ اطثقار و
شهاد ط بی» در اط مهتب است
روحی شهاد گراطی ناشی از آموزه های مذهب شیعه است و بر اسقاس رو
قیامت نگر اطرانی در دوره های متت ف بازتولید میشقود مراسق آطینقی تاسقوعا و
عاشورا در اطران ررهنگ شهاد

را گسترش مقیدهقد گرامیداشقت شقهاد

امقام

حسی (ع یه السالم) در سال  61هجری قمری ( 680مقیالدی) را مقیتقوان ج قوهای از
اطثار و رداکاری برای ت ق عدالت در جامعه دانست به بقاور شقیعه ،حسقی
السالم) الگوی عز

(ع یقه

و سرب ندی برای همق آزادی خواهقان جهقان اسقت و آنوقه از

منفعت در جرطان قیام و اطستادگی وی در برابر وضعیت نابهنجار اجتماعی-سیاسی
زمان خوطش عاطد آن عصر و دوران شد ،چونان میرایی گرانبهقا در همیشق تقارطخ
اسالم و ب هه جهان باقی و جاوطدان است
در آطی شیعه ،اطثار و شهاد

مجموعهای از اعتقادا

و آموزههاطی است کقه
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باعث شه گیری روحی شجاعت ،مبقارزه و جهقاد در راه خقدای متعقال و نهاطتقاً
کشتهشدن در راه اطمان و عقیده است م ور اه ی اط ررهنگ نیز همقان شقهید و
انگیزه های متق و مقدسی است که او را به سمت شهاد ط بقی سقوق مقیدهقد
کشوری که چنی نشانههاطی از ررهنگ سیاسی را بازتولید کند ،همقواره از قاب یقت
بااطی برای اذطرش خیرا
در اط راستا ،ادبیا
تأییر ررهنگ شهاد

سیاسی و بی الم ی برخوردار خواهد بود
سیاسی اطران از ده  1350به گون قابق تقوجهی ت قت

قرار گررت حتی ادبیا

انقالبی گقروههقای مارکسیسقتی در

اطران نیز چنی نشانههاطی از شهاد گراطی را منعهس نموده است بنابراط طهی از
راه های تهییج جامعه به اطستادگی در برابر قدر های بزرگ و اسقتبداد سیاسقی را
باطد در چارچوب ررهنگ شهاد

مورد توجه قرار داد شواهد نشان میدهنقد کقه

جامع اطرانی بدون بهره گیری از ادبیا
مؤیری در برابر قدر های بزرگ مبادر
برای نهادطنه سازی ررهنگ شقهاد

و ررهنگ شهاد

نمیتوانقد بقه مقاومقت

ورزد (می بی)111 :1392 ،
در اطقران ،مراسقمی از قبیق عقزاداری و

تعزطهخوانی انجام میگیرد الگوهای ررتاری طادشده ،حس رمانتیقک و قیامقتنگقر
اطرانی را برای کنشگری ت رطک مقی کنقد در واققع رو دطنقی ،ررهنقگ سیاسقی
شهاد

را در قالب شاخصهای اطدئولوژطک بازتولید مینماطقد «وط یقام اُ بقیمن »

اطران شناس مشقهور آمرطهقاطی در مشقاهدا
عاشورا و شهاد

خقود از اطقران و در تبیقی ررهنقگ

مینوطسد:

«عزاداری های جمعی در ماه م رم برای شهاد

امام حسی (ع) نیز از بسیاری از جها

اه یترط و مه ترط اسیورۀ شیعه م سوب میشقود ،احساسقا

و عواطقف درونقی

مردم را به جوش می آورد ،موجب خودزنی میشود و انواع نماطشهقای شقبیهخقوانی و
ستنرانیها و ترن های مذهبی اشک تودۀ مردم را در میآورد تعزطه طقا مصقیبتخقوانی
نماطش سنتی و مه اطرانی است کقه در آن موسقیقی ،شقعر ،نمقاطش ،مناسقک عمقومی
حضور دستهجمعی مردم توأم شدند اط برنام نماطشی که طک هفته به طور میانجامقد،
بعضاً موجب شده است تماشاگران چنان در حال و هوای مراس غرق شوند که به ارقراد
شرور و بدنام حم ه ور شوند و آنها را مضروب سازند ارتباطی که اطق نقوع سقوگواری
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می تواند با آحاد مردم داشته باشد در خیاب گیراطی کقه طقک نفقر روحقانی در طقک روز
جمعه برای مردم اطراد کرد به خوبی مشهود است در آن خیابه که م ه حضور داشت
ررد روحانی ست خود را با ذکر مصیبت و شر شهاد

امام حسی (ع) آغاز کرد و در

حالی که مردم را به گرطه و زاری و ابراز اندوه خود ترغیب میکرد ،مهثی کقرد و ررطقاد
زد همه گرطه کنید ،اشک برطزطد اما نه برای حسی -که او از دنیا ررته است -ب هه بقرای
خودتان گرطه کنید ،برای بدبتتی هاطتان ،برای گناهانتان و برای کارهقای بقدتان» (بقیم ،
)107-108 :1381

به اط ترتیب امام حسی (ع یه السالم) را میتوان نماد رو شقهاد ط بقی در ررهنقگ
سیاسی اطران دانست رهبران سیاسی در اطران برای نشاندادن مقاومتگراطی خقود
بر اط نهته تأکید داشتند که آنان به امام حسی (ع یه السالم) اقتقدا نمقودهانقد آنقان در
برخی از مواقع ،به استقبال خیقر و تهدطقدا

ررتقه و آن را بقرای هوطقت م قی و

مذهبی اطرانیان اجتنابنااذطر میدانند
گراطش به امام حسقی (ع یقه السقالم) و شقهاد ط بقی حتقی در بقی گقروههقای
مارکسیستی وجود داشته است آنان برای مقاب ه با نیروهای رراروی خود از ادبیا
دطنی و مفهوم شهاد

استفاده کرده اند در ررهنگ سیاسی اطران شهاد

به معنقای

اطثار رراگیر برای مقاب ه با قدرتی اسقت کقه مشقروعیت نقدارد در رونقد انققالب
اسالمی واژههای اطدئولوژطک که ج وه هاطی از شهاد

و مظ ومیت امام حسی

(ع یقه

السالم) را بازنماطی میکردند ،عام تهییج گروههای اجتمقاعی و سیاسقی مقیشقدند
زمانی که نیروهای نظامی رژط شاه ،اررادی را مورد اهابت گ وله ققرار مقیدادنقد،
زمینه برای برگزاری مراس هفت و چه

مهیقا مقی گردطقد در اطق مراسق  ،رو

دط مداری با نشانه هاطی از ررهنگ سیاسقی اطقران ترکیقب شقد و بقه اطق ترتیقب
ج وههاطی از مقاومت در برابر رژط شاه ظهور طارت
در روند جنگ ت می ی عراق ع یه اطقران نیقز مقیتقوان نشقانههقاطی را مقورد
مالحظه قرار داد که منجر به بازتولید مفهوم شهاد

در روند مقاومت م ی گردطقد

به طور ک ی ادام جنگ هرراً در شقراطیی امهقاناقذطر بقود کقه ررهنقگ سیاسقی
شهاد ط بی در جامعه گسترش می طارت اط امر رو مقاومت م ی در اطران را به
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حداکثر میزان ممهق ارتققا داد جقوهرۀ اهق ی شقهاد

از دطقدگاه عررقانی امقام

خمینی(ره) ،چیزی جز عش به خدا و شوق به لقاءاهلل نیسقت؛ «عشق بقه م بقوب
حقیقی که همه چیز را م و میکند» (هق یف نقور ،1361 ،ج  )230 :18و از اطق
منظر است که میررماطند« :ح اط معما جز به عش میسر نگردد که بقر م قت مقا
آسققان شققده اسققت» (هق یف نققور ،1361 ،ج )59 :20و بسققیجیان را کققه رققداطیان
عاش ایش اسالم اند ،مصداق کام ی از اطثار و خ وص و عش به ذا

مقدس حق

میشمارند و بسیج را مدرس عش میخوانند (هق یف نقور ،1361 ،ج  )52 :21و
شهدا را جرعهنوشان وه طار از شهد شهاد

(ه یف نور ،1361 ،ج )32 :21

امام خمینی(ره) با تأکید بر اطنهه اطثار و رقداکاری از مسقت زما
اسالمی به شمار می آطد ،ضرور

طقک نهضقت

خوگررت م ت بقه اطق ررهنقگ الهقی را بقرای

خنثیسازی توط ههای دشمنان مقورد اهتمقام ققرار مقیدادنقد تقا از اطق رهگقذر
ستمگریها و ددمنشیها و ت اروریها در ه کورته شقود و آرتقاب اطثقار در اوج
ق ه شهوه ارتو ارشانی نماطد «تنها اطمان بقه خداونقد و عشق بقه شقهاد

در راه

اسالم و رو اطثار و رداکاری ،ابزار نبرد نابرابر اطنان (م ت اطقران) بقود» (هق یف
نور ،1361 ،ج « )136-133 :16م ت ما اکنون به شهاد

و رقداکاری خقو گررتقه

است و از هیچ دشمنی و هیچ قدرتی و هیچ توط های هراس ندارد» (ه یف نقور،
 ،1361ج « )65-66 :13طبع طک انققالب ،رقداکاری اسقت ازمق طقک انققالب،
و مهیابودن برای شهاد

شهاد

است قربانیشدن و قربانیدادن در راه انققالب و

ایروزی آن اجتنابنااذطر است به وطژه انقالبی که برای خداسقت و بقرای دطق او،
برای نجا

مستضعفان است و برای قیع امید جهانتواران و مستهبران» (هق یف

نور ،1361 ،ج )219-220 :16
امام خمینی(ره) بر اط نهته تأکید داشتند که مردم اطقران بقا توجقه بقه روحیق
بازسازی و خودکفاطی ،به تقوطت بنی دراعی خقود اهتمقام نمقوده و هق زمقان بقه
تقوطت روحی خود ارداختهاند لذا بقا شقهاد ط بقی خقود یابقت نمقودهانقد کقه
مداخال

نظامی و طا حصر اقتصادی تأییری بر ارادۀ اوادط آنها بر جای نتواهقد

گذاشت و آسیبی به آنها وارد نتواهد آورد «م تی کقه شقهاد

آرزوی اوسقت از
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دخالت نظامی و حصر اقتصادی باکی نقدارد» (هق یف نقور ،1361 ،ج -141 :12
« )135شما ما را از چه میترسانید؟ ما که مهیقای شقهاد

هسقتی شقما مقا را از

اقتصاد میترسانید؟ از دخالت نظقامی مقیترسقانید؟ شقما کسقانی را کقه از مقرگ
و شقهاد

می ترسند باطد بترسانید نه مم هتی که حاضر شده برای شهاد

را طقک

روز برای خودش می داند» (ه یف نور ،1361 ،ج « )153-155 :12طک م تی کقه
را میط بند و دعا میخواهنقد بقرای شقهاد  ،اطق هقا از دخالقت نظقامی

شهاد

میترسند؟ اط ها از حصر اقتصادی میترسند؟» (ه یف نور ،1361 ،ج -141 :12
« )135م تی که شهید در راه اسالم

دارد

آسیب نتواهد دطقد» (هق یف نقور،

 ،1361ج « )31 :13اگر جنگ را بر ما ت می کنند ما تمام م تمان جنگجو است و
با تمام قوا مقاب ه میکنی ولو اطنهه هم ابرقدرتها ه دنبال او باشد ،برای اطنهه مقا
را طک روز عظی می دانی » (ه یف نور ،1361 ،ج « )116 :13طک م تقی

شهاد

که حاضر است برای شهاد

و شهاد

را روز عظی مقیدانقد ،چقه بقاکی از اطق

مسائ (جنگ) دارد؟» (ه یف نور ،1361 ،ج )150-162 :13
در نگاه مقام معظ رهبری نیز ررهنگ شهاد
ب ندمد

ررهنگی است که برای اهقداف

مشترک بی مردم سرماطهگذاری می کند به عبقار

دطگقر ،اطق ررهنقگ

«ررهنگ ماطهگذاشت از خود» برای سرنوشت مردم و جامعقه اسقت اطق ررهنقگ
نقی مقاب ررهنگ رردگراطی غربی است اط ررهنگ اگر در جامعه عمومی شقود،
موجبا

رشد و ترقی کشور و جامعه را رراه مقیکنقد «ررهنقگ شقهاد

ررهنگ تالش کردن با سرماطه گذاری از خود برای اهداف ب ندمقد

طعنقی

مشقترک بقی

هم مردم؛ که البته در مورد ما آن اهداف ،متصوص م ت اطران ه نیسقت ،بقرای
دنیای اسالم ب هه برای جهان بشرطت است اط ررهنگ در جامعهای اگر جا ارتقاد،
درست نقی مقاب ررهنگ رردگراطی غربی امروز داسقتا کقه همقه چیقز را بقرای
خود و با م اسبه شتصی می سنجند؛ برای همه چیز طک قیمت اسهناسی و اقولی
قائ ند و آن ،به دست آوردن آن اول است؛ اطق درسقت نقیق مقابق آن ررهنقگ
است؛ طعنی «ون طؤیِرونَ عن ی اَنفُسِهِ »()2؛ اط ها کسقانی هسقتند کقه اطثقار مقیکننقد؛
ررهنگ اطثار ،ررهنگ گذشت ،ررهنگ ماطه گذاشت از خود برای سرنوشت جامعقه
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و برای سرنوشت مردم اط ررهنگ اگر عمومی شد ،اط کشور و هر جامعهای کقه
اط ررهنگ را داشته باشد ،هرگز متوقف نتواهد شد؛ به عقب برنتواهد گشقت و
ایش خواهد ررت» (بیانا

مقام معظ رهبری)1393/11/27 ،

در دوران کنونی نیز بر اساس نشانههقای ررهنقگ شقهاد

زمینق مقاومقت و

مقاب ه با غرب رراه شده اسقت اهقواً کشقورها هقرراً در شقراطیی مقیتواننقد
مقاومت نماطند که از نمادهای اطثار و تعارض گراطی در برابر تهدطدا
برخوردار باشند عواطف و احساسا
ازم برای مقاومت در برابر تهدطدا

بقی الم قی

اطرانی در چارچوب ررهنگ شهاد  ،زمینق
منیقهای و بی الم ی را به وجود آوردهاند

آخرتگرایی

طهی دطگر از نشانههای دط (مذهب)گراطی در ررهنگ سیاسی اطران معاهر را باطقد
توجه به آخر گراطی دانست آخر گراطقی نشقانههقاطی از تمقاطال

درونگقرای

انسانی می باشد به طور ک ی همواره رابی ارگانیک بی نیازهای درونی-بقاطنی بقا
انتظارا

و نیازهای دنیوی وجود دارد اگر گروههای اجتماعی اطقران ت قت تقأییر

خواستههای دنیوی قرار گیرند ،مته به س ی نفسقانیت بقر روحیقه و ررتقار خقود
میشوند شواهد نشان مقیدهنقد کقه ج قوههقاطی از بقاط گراطقی در تعقارض بقا
نشانه های ظاهرگراطی وجود دارد آنوه بهعنقوان بقاط گراطقی مقورد توجقه ققرار
میگیرد ،به آخر گراطی نیز اشاره دارد
در برخی از مواقع ،آخر گراطی به مفهوم نهاطتگراطقی طقک موضقوع ت ققی
میشود در ررهنگ سیاسی اطرانی تأکید بر «عاقبتبقهخیقری» مقیشقود اطق امقر
ج وههاطی از باط گراطی ،آخقر گراطقی و همونقی نهاطقتگراطقی را بقه نمقاطش
می گذارد در برخی دطگر از مواقع ،آخر

تبدط به «اسقیورۀ ذهنقی» گقروههقای

اجتماعی میشود «ماکس وبر» بر اط اعتقاد است که اط رراطند در جوامع مقذهبی
و مجموعههاطی که دارای ررهنگ مذهبی هستند ،رراگیری بیشقتری دارد (

Weber,

)1922: 58-59
به اط ترتیب ،عاقبتگراطی اطرانی با رو مذهبی و همونقی ررهنقگ اطرانقی
هماهنگی و همگونی دارد بر اساس نشانههای آخر گراطی میتوان اسیورههقاطی
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را مشاهده نمود که در آنها واقعیتهای ظاهراً بیمعنی برای ارراد معنادار میشقوند
چنی روندی را باطد انعهاس درونگراطی نهاطیشده در ررتار سیاسقی و اجتمقاعی
دانست از آنجاطی که معاد بهعنقوان طهقی از اهقول دطق در اطقدئولوژی اسقالمی
م سوب می شود و اط اهق از کقودکی در ادبیقا
میشود ،بنابراط عش به آخر

دطنقی اطرانیقان آمقوزش داده

را میتوان بقه مفهقوم طهقی از نشقانههقای کقنش

ناخودآگاه دانست در اط ارتباط ،هر رقرد مسق مانی کقه بتوانقد از شقرّ نفسقانیت
رهاطی طابد ،با عش راستی به خداوند و طهی شدن بقا رو ققادر می ق ققدم بقه
دنیای آخر

میگذارد

در برخی از مواقع مشاهده میشود که ارراد آخر گرا میتواننقد آمقوزههقای
اخالقی بیشتری را ایگیری کنند به عبار

دطگقر ،اخقالق دطنقی در اطقران را باطقد

زمینه ساز همهاری سازمان طارت گروه های اجتماعی بقرای حداکثرسقازی عقالنیقت
اخالقی دطنی دانست جامعهای که دارای رو آخر گرا باشد ،از آمادگی بیشقتری
برای جدالهای سیاسی و روطاروطی با گروههای اجتماعی تعقارضگقرا برخقوردار
است «وط یام بیم » در اط باره بیان میکند که آخر گراطی زمینههقای ازم بقرای
اطفای نقش آرمانی را برای گروههای اجتمقاعی رقراه مقیسقازد طگانقهبقاوری و
وحد گراطی اگر باز ه با اارساطی همراه باشد ،در آن شقراطط جامعق اطرانقی بقه
آرامش معیوف به آخر گراطی میرسد (بیم )98 :1381 ،
برای اطرانیان رهاکردن سقاختار بیرونقی تعامق اجتمقاعی و ررقت بقه دنبقال
حقیقت درونی تا اندازهای می قوب اسقت اطق گقراطش در شتصقیت دو چهقرۀ
آرمانی تجس ایدا میکند؛ طهی دروطش که شتصیتی متهقدی امقا بصقیر اسقت و
دطگری لوطی که شتصی بااراده و ققویایهیقر اسقت کقه مسق ولیت ااسقداری از
اخالقیا

عمومی را بر عهدۀ خود می داند اط دو شتصیت باطد حقیققت خیقر و

شرّ را نه آن طور که به نظر میآطد ،ب هه آن گونه که هست ببینند و طبق آن عمق
کنند (همان)98 ،
آخر گراطقی در ررهنقگ سیاسقی اطقران زمینق بقروز ج قوههقاطی از کقنش
م ارظهکارانه را نیز به وجود میآورد در برخی از مواقع ،نشانههای آخر انگقاری
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منجر به تعادل ررتاری در حوزۀ روابط اجتماعی و سیاست داخ قی مقیشقوند؛ در
حالی که اط موضوع میتواند نتاطج کامالً متفاوتی را در حقوزۀ سیاسقت خقارجی
خ

نماطد به عبار

دطگر ،آخر گراطی در تفهقر سیاسقی و ررهنقگ اجتمقاعی

اطران میتواند عرهههای متت فی از ررتار را به وجود آورد م ارظهکقاری در نیق
به تعادل و اخالق گراطی در حقوزۀ سیاسقت داخ قی انعهقاس چنقی رراطنقدی در
ررهنگ سیاسی اطران است؛ در حالی که آخر گراطی در حقوزۀ سیاسقت خقارجی
منجر به مقاومت گراطی و جدال استراتژطک با قدر های بزرگ و نیروهای مهقاج
می شود مقاومت نیروهقای اطرانقی در حقوزۀ سیاسقت خقارجی و در برخقورد بقا
قدر های بزرگ انعهاس رو آخر گراطی در ررهنگ سیاسی اطران است
جوانان اطرانی که در جبه جنگ اطران و عراق به خط مقدم رهسرار میشدند،
اسیوره های شیعی را در ذه خود نهادطنه کرده بودند اهمیت آن در اط است که
اط اسیوره های احیاشده خشونت و ددمنشی جهان حاضر را به ذه القا میکننقد
از منظر معتقدان ،معنا و ارزشی که اط اسیورهها به جهان میبتشد از لقذ هقا و
واقعیتهای جهان مادی با ارزشتر است (مص ی نژاد)340 :1387 ،
زمانی که اسیورههای دطنی ظهقور مقیطابنقد ،زمینقه بقرای شقه خاهقی از
ررهنگ سیاسی به وجود خواهد آمد ررهنگ سیاسی آخقر گقرا ماهیقت دوگانقه
دارد؛ اطق ررهنققگ دارای رو بققاطنی درونگققرا در حققوزۀ روابققط میققانرققردی و
همونی کنشهای اجتماعی میباشد از سوی دطگقر ،انعهقاس چنقی رراطنقدی را
باطد در قالب متفاو

ازخودگذشقتگی ،قیامقتنگقری و اطثقار در حقوزۀ سیاسقت

خارجی دانست به طور ک ی ،آخر گراطی بتش اجتنابنااقذطر ررهنقگ سیاسقی
ناشی از مذهب و دطق گراطقی اسقت آخقر گراطقی اطرانقی در دوران معاهقر بقا
دط گراطی ناشی از آموزههای تشیع ایوند طارته است
اطدئولوژی اسالمی در ای توضیح چیزهای اطق جهقانی و حتقی جهقانهقای
دطگر است به گفت «هانس ب ومنبرگ »1انسان ذاتاً نقاتوان از درک (می قعبقودن از)
واقعیت است؛ اما در اسیوره م دودطتی بر م قیط و زمقان وجقود نقدارد و بشقر
1. Hans Blumenberg
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می تواند از اط طرط جهقان را بقه مهقانی معنقادار و قابق ت مق تبقدط نماطقد
آخر گراطی زندگی اجتماعی را برای اطرانیان سادهتر مقیسقازد (ارشقاری:1387 ،
)17-18
آخر گراطی در میان برخی از گروه های سیاسقی و اجتمقاعی از رراگیقری و
می وبیت بیشتری برخوردار است گروههای آخر گرا تالش دارند تا رضاطی را به
نماطش گذارند که بر اساس آن بر تراژدی های دوران حاضر غ بقه کننقد از سقوی
دطگر باطد بر اط امر تأکید کرد که آخر گراطی در ررهنگ دطنی رشد بیشتری ایدا
میکند طی سالهای بعد از انقالب مشروطه ،مذهبگراطی در شراطط متفاوتی قرار
گررت اگرچه دولت مقتدر مدرن در هقدد حقذف مقذهب از سیاسقت بقود ،امقا
شواهد نشان میدهند کقه در سقالهقای مقذکور مقذهب گراطقی وارد عرهقههقای
خصوهی ارراد گردطده و از اط طرط زمینه برای ارقزاطش رو آخقر گراطقی در
ررهنگ سیاسی رراه شده اسقت تجربق اطرانقی طقی سقالهقای بعقد از انققالب
مشروطه بیانگر آن است که آخر گراطقی در دوران م قدودطتهقای سقاختاری و
سیاسی ارزاطش میطابد
نهادطنهشدن عقاطد شیعی در گروهها و سقازمانهقای سیاسقی ،مثق جمعیقت
مؤت فه و طا نهضت آزادی ،نمونقهای بقارز از حضقور گسقتردهتقر دطق در حقوزۀ
خصوهی ارراد جامعه است در واقع ،تشیع در همق حقوزههقای اجتمقاعی اطقران
حضور دارد؛ چه حوزۀ اقتصادی و تجارب و چه حوزۀ ادبیا

و هنرهای نماطشقی

()Chelkowski, 1989: 31
در بی نشانههای مذهب شقیعی ،آخقر گراطقی و قیامقتانگقاری از اهمیقت
وطژهای برخوردار میباشد؛ حتی رو رمانتیک اطرانی را نیز میتوان با نشقانههقاطی
از ررهنگ سیاسی آخر گقرا ایونقد داد هرگقاه آخقر گراطقی بقا نشقانههقاطی از
م دودطت دولتی روبهرو شود ،گروههای اجتمقاعی و جامعق مقدنی بقه اققداما
واکنشی مبادر

میورزد تا رو قیامتنگر و کنشهای مبتنی بر هیجان عقاطفی و

رنجاذطری سیاسی را بازتولید نماطند
طی بیش از دوطست سال نفوذ اندطشهها و آراء غیرمذهبی (سقهوار) ،چقه از
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نوع رادطهال و چه از نوع لیبرال ،اط اندطشهها در انقالب اسالمی تأییر عمدهای بر
جای نگذاشت ب هه انقالب اطران در قالب هوطت اسالمی خود را معرری و نهادطنقه
کرد اط امر قیامتنگری را بازتولید نمود ()Ibid, 32
طهققی از داطق ارققراطگراطققی در حققوزۀ سیاسققت خققارجی را باطققد انعهققاس
آخر گراطی دانست از سقوی دطگقر ،در چنقی شقراطیی موضقوعا

سیاسقی و

بی الم ی در قالب شقاخص هقای دوگانق خقوب و بقد تقسقی بنقدی مقیشقوند
آخر گراطی ،ارراد و گروههای اجتماعی اطرانقی را بقه سقوی اقذطرش رنقجهقای
زندگی قیامتنگر رهنمود میسازد هدفهای ارراطی در سیاسقت خقارجی هقرراً
در شراطیی از اهمیت و می وبیت برخوردار میشوند که با رو آخر گقرا همقراه
گردند در اطنجا ایروزی مالک سنجش حقانیت و طا عدالت نیست ،ب هه اطق امقر
تابعی از اعتقادا

درونی ارراد است رو قیامتگرا منجقر بقه اقذطرشِ بقا غقرور

شهست در ه ن نبرد سیاسی میشود
انتظ رگرایی

آرمان ظهور منجی برای نجا

بشرطت در همق ادطقان و مقذاهب بقرای انسقانهقا

نوعی امیدواری به آطنده اطجاد کرده است در اسالم که دط خات است ،اط انتظار
روش ق تققر و در شققیعه از شققفاریت بیشققتری برخققوردار اسققت ،زطققرا بسققیاری از
وطژگیهای منجقی و منتظقران او از قبق توسقط ایقامبر(هق یاهللع یقه) و
(عجق

مشتص شده اسقت حضقور غیرمسقتقی امقام زمقان

ائمقه(ع یه السقالم)

اهللررجقه) در دوران غیبقت

هغری ،جامع شیعی را از ریض خود بهواسی چهار نماطنده بهرهمند ساخته بود و
در زمانی که امر الهی به غیبت او تع ق مقیگیقرد ،خقود داطق غیبقت و شقراطط
سیاسی و ررهنگی ازم برای ظهور را بیان میکند؛ بدط سان گفتمانی رراروی شیعه
اهللررجه) هسقتند ،بقهطقوری کقه

(عج

شه می گیرد که در آن همواره منتظر ظهور امام
(عج

بیتوجهی و عدم معررت امام عصر

اهللررجه) مرز بقی اسقالم و جاه یقت معررقی

شده است
در دعای عهد ،منتظر واقعی انسان خودسقاختهای اسقت کقه شمشقیر از نیقام
(عجق

کشیده و نیزه در دست ،آمادۀ همراهی با امام عصقر

اهللررجقه) اسقت او در همق

88

ل ظا

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیویکم ♦ تابستان 1398

بر گردن خود عهد و بیعت با حضر

را احسقاس مقیکنقد و خقود را در

زمرۀ طاران و هواخواهان و مدارعان او میداند چنی انسقانی معتققد اسقت حیقا
بشرطت و آبادانی بالد و ررع هم نابسامانیها و رساد و خرابیها و احقاق حققوق
انسققانهققا و طققاری همقق سققتمدطدگان و اجققرای اوامققر الهققی و سققنت ایققامبر
اسالم(ه یاهللع یه) تنها در ساط حهومت جهانی حضر

(عج

عصر

اهللررجقه) امهقاناقذطر

است (مشهینی)465 :1376 ،
بنابراط  ،انتظار باور بارور از عم است کقه زطسقتمنتظرانق دوران غیبقت را
اوشش داده است به طوری که ادبیا

سیاسقی و انقالبقی شقیعه در اطق دوران از

مقول انتظار تفهیک نااذطر شده است در برهههاطی از تقارطخ ،انتظقار معیقوف بقه
ظهور به قدری جدی بوده است که شیع واقعی برای ررج امام خود ل ظقهشقماری
میکرده است و امهانا

طاری به حضر ع یهالسالم را رراه مقیآوردهانقد در خانق

هر شیع منتظر شمشیر متصوص و مرکب جنگی وجود داشقته اسقت و رقهقا در
احهام رقهی خود در مصرف خمس و زکا

ع یقهالسقالم

دستور میدادهاند سقه امقام

کنار گذاشته شود و طا در زطر خاک در شود تا بقهدسقت حضقر

برسقد چنقی

باوری شیعه را همواره در نوعی آمادگی انقالبی قرار داده است
در ررهنگ سیاسی دط م ور اطرانی ،انتظار در چهار مؤلف ذط نمود ایدا میکند:
 -1حقیقت رراموششده؛
 -2واقعیت مس ط؛
 -3نجا بتش موعود؛
 -4شیع انقالبی و رداکار و منتظر؛
شیع انقالبی و رداکار و منتظر کسی است کقه بقا خودآگقاهی و معررقت بقه
حقیقتِ منجی ،به واقعیت باط موجود اعتراض دارد و آن را نفی میکند گاهی با
سال مبارزه ،دورهای با تاکتیک تقیه و زمانی با تعام و مصق ت زمینقه را بقرای
ظهور مهدی موعودع یهالسالم رراه می کند تا مص ح واقعی ،جهقان را اقر از قسقط و
عدل نماطد بنابراط  ،انتظار ح ق ارتباط بی سه دورۀ نبو  ،امامت و غیبت اسقت
و انسان منتظر ،به گسستِ تارطتی اط سه دوره ااطان میدهد از اط رو ،انتظقار در
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ررهنگ سیاسی ر سف مثبتی از تارطخ است کقه بقا آطنقدهنگقری ،شقراطط ت قول و
اوطاطی ،مس ولیت ،تعهد و آمادگی روحی و رهری را رراروی منتظران قرار میدهد
(مهاجرنیا)51-52 :1382 ،
میش روکو در نگاهی به مفهوم انتظار در ررهنگ سیاسی شیعه بر وجود اطق
اه تأکید میکند که کار حقیقت با آخرط ایقامبر بقه ااطقان نمقیرسقد و بعقد از
حضر

م مده یاهللع یه دور دطگری آغاز میشود؛ دور ناتمام امامانی کقه بقا سقت

خود ،با سرمشقی که با زندگی خود می دهند و با شهاد

خود حام نوری هستند

که همواره طهی است و همواره دگرگون میشود ،نوری کقه شقرطعت را ،کقه تنهقا
برای اط نیامده است که حفظ شود ب هه معناطی باطنی دارد که باطد به مرور زمقان
آشهار گردد ،از درون روش می کند بنابراط  ،امام دوازدهق هرچنقد از چشق هقا
انهان است ،به طور ک ی و قیعی غاطب نیست ،خود مردماند که هرچه بیشقتر نقور
بیدارگر حقیقت بر دلشان بتابد بیشتر اسباب بازگشت او را رراه میکننقد (روکقو،
 )42 :1377او با نگاهی ررهتگونه به وجود مؤلفق انتظقار در مهتقب و ررهنقگ
سیاسی شیعه از اط مهتب بهعنوان مهتبی راهگشا در دنیای ار از ب بست مدرنیتقه
نام برده است (همان)42 ،
در نظر مقام معظ رهبری انتظار اساساً مفهومی م رک میباشد ،طعنی نقهتنهقا
باعث رکود و رخو

نمیشود ب هه به ررد نشاط و امید میبتشد و زمین حرکقت

را در او مهیا میکند اطنهه انتظار ررج (و طا همان ظهور) در ررد وجود دارد ،طعنقی
از وضعیت کنونی راضی نیست و به رهر رسیدن به طک جامع می وب مقیباشقد
«وقتی طک رروبستگی ای وجود داشته باشد ،وقتی گرهقی هسقت ،وقتقی مشقه ی
هست در زمینهی وجقود مشقه  ،انسقان احتیقاج ایقدا مقیکنقد بقه رقرج؛ طعنقی
سرانگشتِ گرهگشا؛ بازکنندهی عقدههای رروبسته اط نهتهی مهمی است معنقای
انتظار ررج به عنوان عبارۀ أخرای انتظار ظهور ،اط است که مؤم ِ به اسالم ،مقؤم ِ
به مذهب اه بیت (ع یه السّالم) وضقعیتی را کقه در دنیقای واقعقی وجقود دارد،
عقده و گره در زندگی بشر می شناسد واقعِ قضیه ه همی است منتظر است کقه
اط رروبستگیِ کار بشر ،اط گررتاری عمومی انسانیت گشاطش ایدا بهنقد مسق ه،
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مس ه ی گره در کار شتص م و شتص شما نیست امام زمقان (ع یقه الصّقالۀ و
السّالم) برای اطنهه ررج برای همه ی بشرطت به وجود بیاورد ،ظهقور مقیکنقد کقه
انسان را از رروبستگی نجا
آطندهی بشر را نجا

بدهد؛ جامعه ی بشرطت را نجا

بدهد» (بیانا

بدهد؛ ب هقه تقارطخ

مقام معظ رهبری)1387/5/27 ،

در نظر مقام معظ رهبری اط «انتظار» ایامدهاطی را با خود به بار میآورد کقه
عبار اند از:
الف) دمندۀ امید در کالبد بشر
«آن چیزی که انسانها را وادار به کار و حرکت میکند ،نور و نیروی امید است اعتقاد به
مهدی موعود ،دلها را سرشار از نور امید میکند برای ما که معتقد به آطنده حتمی ظهور
مهدی موعود ع یهالسّالم هستی  ،اط طأسی که گرطبقانگیر بسقیاری از نتبگقان دنیاسقت،
بیمعناست ما میگوطی نتیر ،میشود نقشهی سیاسی دنیا را عوض کرد؛ میشود با ظ
و مراکز قدر

ظالمانه درگیر شد و در آطنده نه رققط اطق معنقا امهانرقذطر اسقت ،ب هقه

حتمی است وقتی م تی معتقد است نقشه ظالمانه و شقییانیِ امقروز در کق ّ عقال قابق
تغییر است ،آن م ت شجاعت میطابد و احساس می کند دست تقدطر ،تس ّط ستمگران را
برای همیشه به طور مس ّ ننوشته است » (بیانا

مقام معظ رهبری)1381/7/30 ،

ب) اطجادکنندۀ حس ته یف
«اط انتظار ،ته یف بر دوش انسان می گقذارد وقتقی انسقان طققی دارد کقه طقک چنقی
آطنده ای هست؛ همونانی که در آطا

قرآن هست« :و لقد کتبنا ری الزّبور م بعد القذّکر

انّ اارض طریها عبادی الصّال ون انّ ری هذا لبالغا لققوم عابقدط » -مردمقانی کقه اهق
عبودطت خدا هستند ،میرهمند -باطد خود را آماده کننقد ،باطقد منتظقر و مترهقد باشقند
انتظار ازمهاش آمادهسازی خود هست» (بیانا

مقام معظ رهبری)1390/4/18 ،

ج) اکتفانهردن به ایشررتها
«طهی از خصوهیاتی که در حقیقتِ انتظار گنجانده شده است ،اط اسقت کقه انسقان بقه
وضع موجود ،به اندازه ی ایشررتی که امروز دارد ،قانع نباشقد؛ بتواهقد روزبقهروز اطق
ایشررت را ،اط ت ق حقاط و خصال معنوی و الهی را در خود ،در جامعه بیشتر کنقد»
(بیانا

مقام معظ رهبری)1390/4/18 ،
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موعود گرایی

موعودطت در مفهوم و کارکرد خود ،ااستگوی بتش دطگقری از ررهنقگ سیاسقی
دط م ور اطرانی است است که به وضعیت می وب انسان در هسقتی و توسقع آن
دالت دارد از گذشتههای دور ،عصر طالطی زندگی اطرانیقان بقر م قور حاکمیقت
موعودی آسمانی ترسی شده است که بر سبی ح و عدالت ررمقان مقیرانقد در
آموزههای زردشت ،ست از موعودی است که در وااسقی سقههقزارۀ تقارطتی از
نس او متولد شده و به حاکمیت می رسد تا قوای خیر و نقورانی را بقر شقرطران و
ظالمان غالب گرداند و جالب آنهه اادشاهان اطرانقی نیقز همقواره خقود را در زطقر
ساط اط موعود و خدمتگزار اط آرمان معرری میکردند اط اندطشق موعقودگرا
اس از ورود اسالم به اطران ،در ساط توجه ایامبر خدا و اه بیت اطشان به اطرانیان،
در هی ت اعتقاد به مهدوطت و ظهور موعود ادطقان ادامقه طارقت و تهمیق گردطقد
(شعبانی)26 :1385 ،
مهدوطت از طک سو به هدف داری تارطخ بشری و ااطان روش آن اشقاره دارد
و ازسوی دطگر تمدن اطدهآل اسالمی -در گستردهترط شه و کام تقرط چهقره-
را نشانه می رود به بیان دطگر ،مهدوطت وعدۀ ت ق کام نظام امامقت در زنقدگی
بشر از سوی خداوند است که در آن ،موعودطت انسان و جهان میاب بقا ارزشهقا
و اطدهآلهای دطنی رق خواهد خورد
انقالباسالمیاطران ،آن گونه که در نام آن نهفتقه اسقت ،از درون آمقوزههقای
اسالمی برخاست و به آرمانهای اسالمی نظر داشت تا آنجا که «بازگشت به اسالم
ناب م مدی» بهعنوان طهی از مه ترط دغدغهها و گفتمانهای آن شقه گررقت
بازگشت درست ،کام و همهجانبه به اسالم ،به معنای جمود و تعصب بر قالبهقا
و روش های گذشته و ارتجاع نیست ب هه آرمان شهر اسالمی و حالت اطدهآلی کقه
در آن تمام آرمانهای اسالم جام عم میاوشند ،زمان ظهور مهدی موعود اسقت
که به تعبیر آطا

و رواطا  ،دط اسالم بر تمام جهان حقاک گشقته و عقدل و داد

سراسر گیتی را ارخواهدکرد بر اط اساس میتوان انتظقار داشقت آرمقان انققالب
اسالمی اطران حرکت به سقمت عصقر ظهقور و زمینقهچینقی بقرای اسقتقبال از آن

92

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیویکم ♦ تابستان 1398

وضعیت باشد
(ره)

اط نهته در کالم رهبر انقالب اسالمی اطران بهچش میآطقد امقام خمینقی

در جایجای ه بتهای خود به مناسبتهای متت ف از اط امر ارده برمی دارنقد
و سعی در توضیح آرمان انقالب دارند« :ما منتظران مقدم مبارکش ،مه قف هسقتی
تققا بققا تمققام تققوان کوشققش کنققی تققا قققانون عققدل الهققی را در اطقق کشققور
ولیعصرع یه السالم حاک کنی و از تفرقه و نفاق و دغ بازی بررهیقزط و رضقای
خداوند متعال را در نظر بگیرط » (ه یف نور ،1361 ،ج )22 :15
مقام معظ رهبری نیز مسقأل مهقدوطت را طهقی از اهقول معقارف دطنقی بقه
حساب می آورند و تمامی تالش هاطی که از ابتدای خ قت تقا کنقون توسقط انبیقاء
الهی انجام شده تا بنای توحید در زمی مستقر شود را در راستای ت ق آن معررقی
میکنند «همی قدر باطد عرض کنی که مسالهی مهدوطت در شمار چنقد مسقالهی
اه ی در چرخه و ح قهی معارف عالیهی دطنی است؛ مثق مسقالهی نبقو

مقثالً،

اهمیت مساله ی مهدوطت را در اط حد باطد دانسقت چقرا؟ چقون آن چیقزی کقه
مهدوطت مبشر آن هست ،همان چیزی است که همهی انبیاء ،همهی بعثتها بقرای
خاطر آن آمدند و آن اطجاد طک جهان توحیدی و سقاخته و ارداختقهی بقر اسقاس
عدالت و با استفادهی از همهی ظرریتهائی است که خدای متعال در انسان به وجود
آورده و قرار داده» (بیانا

در )1390/4/18

در نظر مقام معظ رهبری «جامعه مهقدوی طعنقی آن دنیقاطی کقه امقام زمقان
میآطد تا آن را بسازد ،همان جامعه ای است که همقه ایقامبران بقرای تقأمی آن در
عال ظهور کردند طعنی همه ایامبران مقدمه بودند

انبیقای الهقی از آغقاز تقارطخ

بشرطت طهی اس از دطگری آمدند تا جامعه را و بشقرطت را ققدم بقه ققدم بقه آن
جامعه آرمانی و آن هدف نهاطی نزدطک کنند

ولی عصر (عقج) میقرا

بقر همقه

ایامبران الهی است که می آطد و گام آخر را در اطجاد آن جامعه الهقی بقر مقیدارد»
(انسان  250ساله)338 :1393 ،
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 عرصۀ خ رجیجه د

جهاد در مفهوم موسع آن ،مجموعه اقداماتی است که به حاکمیتِ اهول ارزشقمند
الهی و انسانی و ررع ست از مظ ومان و مستضعفان و احیای ک م ح کقه نجقا
انسان و سعاد

اوست ،منتهی شود البته گاهی اطق اققداما

بقه توسق بقه زور

نظامی نیز منتهی میگردد
کاربرد جهاد در اط نوشتار هرراً شقه نظقامی نقدارد و هقر نقوع مبقارزه و
ایهققاری ،خققواه نظققامی باشققد طققا اقتصققادی طققا ررهنگققی و طققا سیاسققی ،همققه را
دربرمیگیرد اط حه که ضمانت اجرای اهداف انسقانی اسقالم اسقت از دعقو
آغاز میشود و به جهاد نظامی خت میگردد بنابراط از تمام مراح جهاد میتقوان
راهبردی خاص را برای سیاست خارجی استنتاج کرد کقه همقان راهبقرد جهقادی
است اط راهبرد از تب یغا

شروع مقیشقود و بقه اعمقال رشقارهای اقتصقادی و

سیاسی و در نهاطت ،توس به زور نظامی منتهی میگردد مه تقرط شاخصقههقای
راهبرد جهادی در ررهنگ سیاسی اطرانیان و بهخصوص در عصر جمهوری اسالمی
عبار اند از :تقدم گزطن ه ح و تفاه و مقذاکره در عقی مشقروعیتبتشقی بقه
جنگ عدالتخواهانه ،اهقالت ابقالغ ایقام و هقداطت انسقان ،قاطعیقت در اجقرای
ارزشهای انسانی ،تهیه بر آرمانهای انسانی در عی واقعگراطی ،انعیافگراطقی در
چارچوب ارزشها ،احترام به ارزشهقای م قتهقا ،التقزام بقه اهقول و ققوانی و
تشرطفا

بی الم ی ،ااطبندی به تعهدا  ،منع ارزشگقذاری ارقراد جقز بقر اسقاس

اطمان و تقوا ،هالحیت ع می و عم ی رهبری سیاسقت خقارجی و اخقالقگراطقی
(باقرزاده )1389:59 ،گذشته از آنهه جهاد ضمانت اجرای دراع از حقوق انسانهقا
به حساب می آطد ،حماطت از هق ح ااطقدار ،تقأمی امنیقت رراگیقر ،رطشقهسقوزی
زمینه های خشونت ،گسترش داناطی و ایشررت ،گسترش گفتمان کمقال و درقاع از
سعاد

انسان ،نفی س یه و استهبار ،زمینه سقازی بقرای حاکمیقت جهقانی اسقالم

بهعنوان تأمی کنندۀ حقوق واقعی انسان ،ت قی دراع به مثابه ح و ته یقف ،مبقارزه
با ررهنگ سرماطهداری ،تعدط اهق عقدممداخ قه ،اطفقای نققش کیفقری در برابقر
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متجاوزان ،اطفای نقش بازدارنده و ایشگیرانه از نقض حقوق بشر ،مبارزه بقا شقرک
بهعنوان مانع اساسی سعاد
مدل حیا

انسان ،سال سازی انگیزۀ متولیقان حققوق بشقر ،ارائق

طیبه ،گسترش معنوطقت ،حماطقت از مقردمسقااری بقا اشقتوان دطق ،

حماطت و نهادطنهسازی اه بنیادط ورای به عهد ،مقاب ه با مهاتب و اندطشقههقای
ضدبشققری م ققیگراطانققه و نژادارسققتانه را در نهققاد خققود دارد (همققان )60 ،امققام
خمینی(ره) به عنوان رهبر انقالب و بانی سیاست خارجی جهادی در جهقان معاهقر
در مصاحبه با هفتهنام آمرطهاطی تاط  ،در نه آذر  ،1358در تشرطح اطق سیاسقت
ررمودند« :ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی که تا به حال به واسقیه
آن تمام مسائ جهان سنجیده میشده اسقت را شهسقتهاطق مقا خقود چقارچوب
جدطدی ساخته اط که در آن ،عدل را مالک دراع ،و ظ
از هر عادلی دراع میکنی و بر هر ظالمی میتازط

را مالک حم ه گررتهاطق

ما اط سقنگ را بنقا خقواهی

گذاشت ،امید است کسانی ایدا شوند که سقاختمان بقزرگ سقازمان م ق مت قد و
شورای امنیت و ساطر سازمان ها و شوراها را بر اط ااطه بنقا کننقد» (هق یف نقور،
 ،1361ج )264 :22
مع وم است که تغییر معادا

جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسقی جهقان

طققا سققاخت چققارچوبهققای جدطققد بققر ااطققه عققدالت ،و تققالش در جهققت تغییققر
ساختارهای موجود بی الم ی ،اموری رراتر از دراع مصی ح اسقت در واققع ،اطق
گونه تعابیر تداعی کنندۀ منوطاتی است که در جهاد تعقیب میشود در همی راستا،
بنیققانگققذار جمهققوری اسققالمی رراتققر از احساسققا

م ققی و میهنققی و رراتققر از

چارچوبهای مقرر در مت های حقوقی بی الم ی که دراع جمعی را در قالبهاطی
از ایش تعیی شده و در چارچوب معاهدا

خاص به رسمیت میشناسد ،خود را

برای هر اقدام ظ ستیزانه در هر کجای جهقان و در هقر م قیط جغراریقاطی آمقاده
میسازد و میگوطد« :برای م مهان میر نیست ،آنوه میقر اسقت ،مبقارزه بقر
ضد ظ

است هر جا بهتر اط مبارزه هور

انقالب اسالمی)390 :1387 ،

بگیقرد ،آنجقا خقواه بقود» (آطقی
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بیگ نهستیزی/استکب رستیزی

نتاطج گقزارش جامعقهشقناختی توسقط انجمق دانقشآموختگقان دانشقهدۀ ع قوم
اجتماعی دانشگاه تهران نشان مقی دهقد کقه «استهبارسقتیزی» بتشقی از «ررهنقگ
سیاسی» و مقوّم «سرماط اجتماعی» اطرانیان است (خبرگزاری رارس)1392/8/13 ،
میالعا

نشان می دهد که هوطت و چیستی شاک اطرانیقان ،متشقه از اطقههقاطی

است که در عی «استقالل از مبدأ تارطتی» ،از خص ت «همسوطی» و «هق ارزاطقی»
نیز بهره میبرند اط هوطت کالن در کشاکش سه اط «هوطت م ّی»« ،هوطت دطنی»
و «هوطت انقالبی» ساخته شقده و دارای عناهقر «مشقابه»ی اسقت کقه در ققدمت
ررهنگی اطرانیان به تهوط رسیده است
ررهنگ سیاسی جامع اطران نیز طبیعتاً متأیر از اط هوطقت کقالن اسقت و در
رأس آن «ستیز با بیگانه» اهمیت طارته اسقت عناهقر «اهقرطم » در ررهنقگ م قی
اطرانیان« ،شییان» در ررهنگ دطنی انقالب اسالمی و «آمرطها» در ررهنقگ انقالبقی،
بر اهمیت «نبرد» با دشم تأکید دارند اطق عناهقر متنقاظر ،در اطقههقای هقوطتی
«مستق » امّقا «همسقو»ی اطرانیقان ،طهقی اقس از دطگقری «دلیق » و «مققوّم»هقای
استهبارستیزی جامع اطران م سوب می شوند حساسیت جامع اطرانی بقه ظ ق و
ستیز با ظال  ،اهمیتداشت مفهوم خاک و وط و اسقتقالل سیاسقی و سقرزمینی و
انگیزش برای قیامها و جرطانا

عدالت خواهانه از ادلّ اط مفروضهاست

از دطگر سو می توان ررهنگ سیاسی هر م قت را ،عنصقری مقؤیر بقر سقرماط
اجتماعی آن م ت دانست بر اط اساس است که در ررهنگ طک م قت اطسقتادگی
در برابر مستهبر ارزش شناخته میشقود و موجبقا

تقوطقت سقرماط اجتمقاعی را

رققراه کققرده و طققا در جامعققهای دطگققر ارزشانگققاری سققازش و هض ق شققدن در
قدر های بزرگ به تترطب سرماط اجتماعی منجر میشقود در ررهنقگ سیاسقی
مردم اطران نیز ،شناخت «دشم » و «استقالل» از او موجبا

تقوطت «اعتمادبهنفس»

و «ارزاطش سرماط اجتماعی» را رراه می کند و در اط معادله هر سه اطق هقوطتی
«م ّی»« ،دطنی» و «انقالبی» مقوّم م سوب میشوند
در اط میان اطستادگی در برابر نظقام سیاسقی دولقت آمرطهقا بقهعنقوان طقک
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ررهنگ سیاسی غیرخودی و با استعاره از شییان بزرگ که متقأیر از هقر سقه اطقه
هوطتی ،بتصوص هوطت انقالبی است در طول  5دهه مبارزا

انقالبی مردم اطقران

( )1342-96همواره اهمیت داشته است امروز که شما بقه کق نظقام غربقی نگقاه
می کنید ،از اط خصوهیت استهبار و س یه ،نشانههاطی را می بینیقد البتقه در نظقر
مقام معظ رهبری« ،در دنیا هیچ دولتی اُرروتر و وقیحتر از رژط آمرطها ،سق یه و
استهبار را آشهار نمی کند؛ اما اط خصوهیت ،متصوص آمرطهقا هق نیسقت در
ک نظامهای غربی و کسانی که تابع آنها هستند  -مثق دولقتهقای ارتجقاعی و
وابسته و نظامهاطی که برای خودشان قدرتی هستند  -خصوهیا
را نشان میدهد؛ اگرچه دنیا آنها را بهعنوان ابرقدر

نرذطرد (بیانقا

سق یه خقودش
مققام معظق

رهبری )1368/8/10 ،از اط رو «استهبار ستیزی» و «زطر بار زور نقررت » طهقی از
عناهر مه در سرماطه اجتماعی اطرانیان است کقه جقدای از ررهنقگ سیاسقی ،بقه
ل ا «تنوع توجیها

ررهنگی و دطنی» و «قرابقت زنقدگی اجتمقاعی اطرانیقان بقه

سیاست» دارای آنونان اهمیتی است که از عناهر تأییرگقذار بقر سقرماط اجتمقاعی
جامع اطرانی م سوب می شود بر اط اساس هر حرکتی که اط اعتماد به نفس در
مقاب دشم را تترطب نماطد ،نوعی خدشقه بقه اطق سقرماط اجتمقاعی اسقت و
حرکت در مقاب ارزشهای تارطتی و ررهنگی جامع اطران تفسیر میشود
ست از «تساه و مصال ه» و «درک دشم » و «مذاکره» و طا «رابیه» بقا «او»
در چنی جامعهای بسیار حساسیتبرانگیز اسقت تجربق تقارطتی نیقز نشقانگر آن
است که ت رطک اط عناهر هوطتی که رنگی «اطقدئولوژطک» -بقه معنقای عقام نقه
هرراً مفهومی دطنی -طارتهاند نتیجهای جز «بازسقازی» ررهنقگ سیاسقی «سقتیز بقا
دشم » در سیو «عمی تر» و توسط نیروهای «مردمی» ندارد؛ میتقوان بقه نمونق
آن در اذطررت کاایتواسیون آمرطهاطی توسط رژط اه قوی اشقاره کقرد کقه مققوم
نهضت انقالبی اطران شد اس از ایروزی انقالب نیز در برههای ررهنقگ «سقازش»
و «مصال ه» با آمرطها که در قالقب گفتگقوی تمقدن هقا در دورۀ اهقالحا

(-84

 )1376ایگیری شد  -البته رطشه های ررهنگی آن در دولت سقازندگی ()1368-76
نموّ طارته بود -اما در نهاطت شاهد گراطش مردم به تفسیر هقوطتی و عمیق تقری از
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دشم بودط که در انتتابا

سالهای  1384و  1388بروز عم ی طارت و ستیز بقا

استهبار جهانی از مهق تقرط خصوهقیا

اهق ی دولقت منتتقب در آن سقالهقا

م سوب میشد
در نظرسنجی دطگری که در مهرماه سال  1392توسط طقک مرکقز وابسقته بقه
دانشگاه تهران و در شهر تهران انجام شده است از ااستگوطان ارسیده شده اسقت
که «در طک ارزطابی ک ی دولت امرطها را تا چه اندازه قاب اعتماد مقی دانیقد؟»73 ،
درهد ااستگوطان در ااسخ به اط س وال اعتماد به دولت آمرطهقا را خدشقهاقذطر
دانستهاند بهطوری که  61درهد ااستگوطان معتقدنقد آمرطهقا اهقالً قابق اعتمقاد
نیست و  12درهد نیز در حد ک و خی ی ک به آمرطها اعتماد دارند همونقی 25
درهققد نیققز آمرطهققا را در حققد زطققاد قابقق اعتمققاد دانسققتهانققد (خبرگققزاری
رارس )1392/8/13،در مجموع «استهبارستیزی» عالوه بر آنهه بتشقی از ررهنقگ
سیاسی مردم اطران است موجبا

تقوطقت سقرماط اجتمقاعی اطرانیقان را در مقولق

«ات اد» در برابر دشم رراه آورده است
نتیجهگیری
جامع اطران از دطرباز جامعهای دطنی به شمار می آمقده اسقت ،بقر اطق اسقاس در
میالعا

ررهنگی باطستی به نقش و سه دط در ررهنگ سیاسی کشقور بقهعنقوان

طهی از منابع اه ی ررهنگ توجه شود به ل ا تارطتی ،چه ایش از اسالم و چقه
اس از اسالم ،دط ابزاری برای مشقروعیتسقازی نظقام سیاسقی در اطسقتارههقا و
انگققارههققا و نیققز ررتققار سیاسققی مققردم بققوده اسققت اققس از انقققالب اسققالمی و
درهق آمیتتگققی دطق و دولققت ،اطق کققاروطژۀ دطق بققهشققد

در توجیققه ررتققار

سیاستمداران مورد استفاده قرار گررت به طوری که دط به مه ترط ابقزار کنتقرل
کنشها ،جهتگیریها و واکنشهای سیاسی ارراد جامعه تبدط شد اما نقش دطق
در رراطند شه گیری ررهنگ سیاسقی جامعق اطقران بقه آنوقه ذکقر شقد م قدود
نمی گردد دط و ارزشهای دطنی نقشی متفاو

نیز اطفا میکنند؛ اط نقش دط که

در شه دهی ررتار و جهت گیری سیاسی مقردم مقؤیر بقوده از ارزشهقاطی چقون
آزادی ،مساوا  ،عدالت جوطی ،ظ ستیزی ،مشارکت و امنیقت و بقر مقیخیقزد
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قیعاً ورود چنی ارزشها به حوزۀ ررهنگ سیاسی اطران زمینههای ذهنقی و عینقی
اطجاد الگوها و جهتگیریهای دط م ور هموون شهاد گراطقی ،آخقر گراطقی،
انتظقققارگراطی و موعقققودگراطی در عرهق ق داخ قققی و جهقققاد ،بیگانقققهسقققتیزی
(استهبارستیزی) و مقاومت در برابر س ی ررهنگی در عره خقارجی را در ررتقار
سیاسی اطرانیان به وجود آورده است

پینوشته
« 1اتجع ونی کقد الراکب»
 2سورۀ حشر ،بتشی از آط 9؛ « آنها را بر خودشان مقدم میدارند »
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