عرصههای دینگرایی در فرهنگ سیاسی ایران معاصر
(از صفحه  501تا )514

تاریخ دریافت95/9/51 :

مسعود مطلبی



تاریخ پذیرش95/51/51:

چکیده
با توجه به اينكه جامعه ايران از دير باز جامعه اي ديني بوده است ،بايد به سهم دين در فرهنگ سياسي كشور به عنوان يكي از منابع اصلي
فرهنگ توجه شود .به بياني ديگر بخش اعظم مبادي نظري ،عقايد و باورها و سنتهاي حاكم بر فرهنگ سياسي ايرانيان ،در متن تاريخ و حيات
جمعي جامعه ديني ايراني شكل گرفته و همين عامل ،تعيين كننده بخشي از الگوهاي كنش و رفتاار سياساي اناان در قباا سياسات و قادرت
سياسي و بخصوص پذيرش ،نقد يا نفي نظام سياسي بوده است .در نوشتار حاضر كه با بهره گيري از رويكرد توصيفي تحليلي و شيوه اسنادي به
رشته تحرير درامده است تالش مي گردد حوزه ها ،عرصه ها و جلوه هاي دين گرايي در فرهنگ سياسي جمهوري اسالمي ايران در زمينه نظام
معرفتي  -ارزشي ،نمادين و نيز نهادي تبيين و عملياتي گردد.
کلیدواژهها :فرهنگ سياسي ،دين گرايي ،اخرت گرايي ،شهادت گرايي ،انتظار و موعوديت.
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مقدمه
بنا به اعتقاد اکثر جامعهشناسان توسعه هرقدر که جامعه در روند نوسازی بیشتری قرار میگیرد ،طبعاً دچار خالء عااطفی عییا -
تری میشود« .امیل دورکیم» در مباحث مربوط به ناهنجاری ،شرایطی را مورد بحث قرار می دهد که جامعۀ در حاا گارار باه آن دچاار
میشود .فرایندهای نوسازی ،اندیشۀ ترقیخواهی و دگرگونیهای اجتیاعی ،فضایی را به وجود میآورد که «لوسین پاای» آنارا در
قالب بحران هویت مورد سنجش قرار میدهد .جامعهای که دچار بحران هویت میشود ،طبعاً میزان مشروعیت نظام سیاسیاش باه
گونۀ قابل توجهی دچار چالش می شود(پای .)53 :5130 ،بی هنجاری ،مربوط به شرایطی است که جامعاه در وعاعیت دگرگاونی قارار
گرفته است ،ولی نهادهای اجتیاعی جدید مستقر نشدهاند .باتوجه به چناین فضاایی« ،ساامولل هاانتینگتون» جامعاۀ درحاا گارار را
نیادی از فضای ستیزش میداند (.)Huntigton, 1991: 8-12
گروههای اجتیاعی در جوامعی هیچون ایران که درحا تجربه فرایند نوسازی هستند ،نیاز بیشتری به دینگرایی پیدا میکنناد.
بسیاری از نظریه پردازان بر این امر تأکید داشتهاند که بنیادگرایی سیاسی ا دینی مربوط به جوامعی است که در روند نوسازی قارار
گرفتهاند ،اما هنوز از بحران هویت عبور نکردهاند .به این ترتیب جامعۀ ایرانی در روند نوسازی هیاان قادر کاه از مارهب سانتی
فاصله گرفت ،درگیر فضای جدیدی شد که مبتنی بر مرهب سیاسی می باشد .باه عباارد دیگار در ایاران سیاسات و مارهب باا
یکدیگر پیوند عییقی دارند و این امر بر فرهنگ سیاسی ایران بخصوص در سا های پس از پیروزی انقالب اسالمی تاثیر فراوانای
داشته است .در این ارتباط یکی از شاخصهای تأثیرگرار و هیچنین یکی از نشانههای فرهنگ سیاسی ایران را باید در عرصه ها و
قالب های مرهبی دانست.
نسل جدید نظریه پردازاننوسازی بر این امر تأکید دارند که ناه تنهاا مارهب عامال عقابگارد جواما و ماانعی در فرایناد نوساازی
محسوب نیی شود ،بلکه نقش مرهب درگرار جوام از محدودیتهای جامعۀ سنتی حقیقتی اجتنابناپریر میباشد .چنین شااخصهاایی
را «علی بنوعزیزی» با استفاده از نظریاد «جان دیویس» ارایه داده است .نگرش «بنوعزیزی» باا رویکارد علیای«علای شاریعتی»،
«جال آ احید» و سایر نظریه پردازان نوسازی متفاود میباشد .وی انقالب اسالمی ایران را براساس مد «نوسازی گارا» ماورد
توجه قرار میدهد و به این جی بندی میرسد که انقالب اسالمی می تواند فرهنگ سیاسی جواما را دگرگاون نیایاد« .عزیازی»
براین اعتقاد است که جوامعی هیانند ایران که با تحوالد اجتیاعی و انقالب دینی روبهرو شدهاند ،توانساته اناد زیرسااخت هاای
اجتیاعی خود را در چارچوب فرهنگ سیاسی مقاومت بازتولید نیایند« :مارهب مایتواناد نیادهاای پرقادرد و تعیاینکننادهای را در
جامعه ایجاد نیاید .مرهب شیعه در ایران به لحاظ ایدلولوژیک از قابلیت ذاتی برای مبارزهجویی برخوردار است .انقاالب اساالمی
توانست فرهنگ استقامت ،پایداری ،گرشت و فداکاری برای نیل به حقیقت و عدالت را در جامعۀ ایران بازتولید نیاید .اختالفااد
سیاسی در چارچوب قواعد مرهبی کنار گراشته شد .وعدۀ مسیحایی انقالب برای نیل به نظام عادالنۀ اجتیاعی و مقابلاه مظلاومین
با مستکبرین ،فضای سیاسی و هیچنین فرهنگ سیاسی ایران را متحو نیود» ).(Banu Azizi,1981: 304
در فرایند انقالب اسالمی نهادهای دینی جدیدی فعا گردیدند که تأثیر قابل توجهی بر فرایندهای سیاسای برجاای گراشاتند .در ایان
شرایط مساجد ،تکایا ،زیارتگاهها و هیادهای مرهبی جایگاه بیشتری در فرهنگ سیاسی ایران پیدا نیودند و اندیشههای اساالمی نیاز
بازتولید شدند .شرایطی ایجاد شد که به موجب آن عامل دین توانست نقش اجتیاعی ایفا نیاید .البته در این فرایند هنجارهای متناوعی
شکل میگیرد .این هنجارها میتوانند بیانگر نشانههای مختلفی از دینگرایی باشند .در این ارتباط «بنوعزیزی» بیان مای دارد کاه« :ارزش هاا
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و آرمانهای اسالمی به قدری انعطاف پریر است که می تواند با مناف و خواستههای هر گروه مشکل پساند انطباای یاباد .از ایان
گرشته روحانیون و رهبران فرهیند نیز نقش التالفدهندهای را ایفا میکردند و میکوشیدند بارای یاک بساین انقالبای هیاۀ ایان
گروهها را در کنار یکدیگر قرار دهند...آیین های سنتی در یکپارچه کردن تقاعا برای تغییراد اجتیاعی در یک جنابش ،باه هیاان
اندازه عقاید الییک از کارایی برخوردارند ...جنبش های مرهب سنتی مورد استقبا کسانی نیز واق میشوند که به طور گسترده در
معرض نهادهای جدیاد قارار دا رناد و نیاز ماورد توجاه کساانی واقا مایشاوند کاه در زمارۀ گاروههاای اجتیااعی حاشایهای
میباشند (مصلی نژاد.)111:5133 ،
مؤلفه های یادشده بیانگر آنند که در دوران معاصر نشانههای مرهبی توانستهاند از تحرک و نقش اجتیاعی بیشاتری برخاوردار
شوند .در این رابطه ،پیروزی انقالب اسالمی نیز بیانگر غلبۀ گفتیان دینی بر فرهنگ سیاسی در مقایسه با سایر قالبهاای گفتیاانی
می باشد .در نتیجه نشانههای فرهنگ سیاسی ایران که در حوزه های اجتیاعی انعکاس یافته اند ،در قالب مؤلفههای مرهبی عینیت
پیدا می کنند .لرا با توجه به آنچه گفته شد در این مقاله به بررسی و شفافسازی جریان دین در فرهنگ سیاسی ایران معاصار مای
پردازیم.

مبانی نظری
رابطه متقابل ،معنی دار و هیبستهای بین دو مقوله دین و فرهنگ بهطور کلی و فرهنگ سیاسی بطور خاص وجود دارد .فرهنگ سیاسای از
مناب و سرچشیههای متعددی سیراب میگردد .به بیان دیگر ،باورها ،آما  ،اهداف و ایستارهایی کاه فرهناگ سیاسای را شاکل مایدهناد،
تحت تأثیر عواملی از جیله دین هستند .مردم باورهای دینی ا سیاسی خود را در فرهنگ سیاسی و در نوع نگرش و برخوردشان باا
سیاست و قدرد سیاسی نشان میدهند .قرالتهای متنوع و متعدد از دین در طو تاریخ ،بر نوع نگرش به دین و در واق انتظااری
مبتنی است که دین داران از دین دارند .انتظار از دین عالوه بر آن که از پیام و جوهره دین نشئت گرفته ،از شرایط و الزاماد زماان
نیز تاثیر میپریرد .در هر صورد ،مهم این است که برداشتهای متنوع از دین موجب بروز انواع گرایشها و کانشهاای سیاسای
شده است .به تعبیری« ،فرهنگ مرهبی که حاصل فهم دین و التزام عیلی به آن فهم است ،برحسب نوع فهامهاا آثاار مختلفای بار
روی رفتار دارد ».بیتردید ،توده مردم در مباحث دینی ،متخصص نیستند .بنابراین ،درک و فهم و برداشت آنان از دین بیشتر تحت
تأثیر برداشت ها و دیدگاه های نخبگان ،مفسران و روشن فکران دینی است .به اعتقاد «پل تیلیش» رابطه دین و فرهناگ باه مثاباه
رابطه پرسش و پاسخ یا صورد و جوهر است .صورد دین ،فرهنگ اسات و محتاوا و جاوهر فرهناگ ،دیان .در اندیشاه تایلش
هیچنین مسیر ارتباط مقوله فرهنگ و دین به این شکل است که هیواره باید از مسایل و پرسشهای باید باه ساراد دیان رفات و
پاسخ گرفت ( .)Tillich, 1955: 17-20به تعبیر «پیر بوردیو» فرهنگ شکل متیایزی از قادرد اسات کاه هیچاون سارمایه در
اقتصاد عیل میکند و عاددواره تولید میکند ،ولی قوانین خاص خود را دارد ( .)Bourdieu,1991: 12-14عادد واره کاه در
زبان التین به معنای رفتار ،روش ،سلوک زندگی یا سبک لباس و آرایش است ،مجیوعه ای از مواع برای عیال باه شایوه هاای
خاصی است که کردارهای شناختی یا جسیانی را در فرد ایجاد میکند و برای او راهنیای اندیشاه ،تصاییم و عیال مایشاود .در
تفکر اسالمی از این وععیت با عنوان «ملکه یا ملکاد اخالقی» یاد می شاود .دو بعاد ملکااد یاا عاادد واره از اهییات زیاادی
برخوردار است:
الف) عاددواره به شیوههایی رفتار را شکل می دهد که فرد ساختارهای اجتیاعی را به منظور اساتفاده از آن هاا  ،و در تعامال
مداوم ،درونی می کند.
. Paul Tillich
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ب) عاددواره در فرایند تعامل ،به طور مداوم کردارها و کنشها ،یعنی ادب زندگی جیعی ،عاداد و رسوم را شکل مایدهاد.
از این رو عاددواره مسئو بازتولید و تغییر ساختار اجتیاعی نیز میباشد.
به هر حا  ،انسان موجود مدنی است و فرهنگ از طری الزامهای ناشی از مکانیسام ویاژه خاود ،ملکااد و اخاالی زنادگانی
انسان را میسازد ،و قواعد اجتیاع را به درون ذهن انسان رسوخ داده و حتی در برخی موارد به ناخودآگاه بشر بد مینیاید .بدین
سان «انسان معیار» هر جامعه و تیدن ،تولید شده و معیارهای اخالقی و ارزش داوریها در بااب انساان خاوب و باد ،مطلاوب و
نامطلوب ،در هر جامعهای شکلگرفته و با قدرد در جامعه و ذهنیت انسان ها جاری میگردد .از ساوی دیگار ،خاود فرهناگ نیاز از
منابعی تغریه میکند و به اعتبار هیان مناب و ذخیرههای فرهنگی ،بهویژه دین و مرهب ،تولید و باز تولیاد مایگاردد .باین پژوهشاگران،
بویژه در عصر فراسکوالر اجیاع وجود دارد که دین مهیترین ،یا به نسبت جوام  ،یکی از مهمترین مناب تولید فرهناگ ،حتای در
دنیای مدرن است ( .)Rorty and Vattimo, 2005: 55-83نصوص اسالمی نیز البته به این نکته تاکیاد دارناد .در حادیثی از
پیامبر اسالم (ص) توصیه شده است که«:من[دین من] را چونان ظارف مساافر نکنیاد ،بلکاه در مرکاز زنادگی خاود قارار دهیاد؛
التجعلونی کقدح الراکب» (مازندرانی5445 ،ی ،ج.) 463: 50
مسافران قدیم هیواره ظرف فلزی چند منظوره ،محکم ،ولی کم ارزشی ،هیراه داشتند کاه بارای آب و غارا و دیگار مایحتااج
خود استفاده میکردند .نیازمندیهای خود را بر آورده میکردند و هنگام حرکت نیز آخرین چیزی بود که به یادشان مایآماد و بار
حلقهای که در انتهای بار چهارپای خود تعبیه کرده بودند آویزان میکردند و نگران آسیب یا افتادن آن نبودند.ایان ظارف را «قادح
الراکب؛ ظرف مسافر» می نامیدند .قدح الراکب ،درعین حا که جزء جدایی ناپریر سفردر قافلههای قدیم بود ،اما به لحااظ ارزش
اندکی که داشت ،آخرین چیزی بود که قافله ها هنگام بستن باروبنه خود بدان میاندیشیدند و اگر هم میافتاد دغدغاه بازگشات و
یافتن آن را نداشتند .پیامبر اسالم می فرماید با دین من چنین نکنید .من و دین من آخرین چیزی نباشد که در زندگی بدان مایاندیشاید.
بلکه آن را در مرکز فرهنگ زندگانی خود قرار دهید .اما اینکه چگونه میتوان جریان دین را در فرهنگ جوامعی چاون ایاران و باه-
خصوص فرهنگ سیاسی این کشور توعیح داد؟ موعوعی است که در ادامه بدان پرداخته میشود.

دین گرایی در فرهنگ سیاسی ایران ،حوزه ها و عرصه ها
حوزهها ،عرصهها و جلوههای دینگرایی در فرهنگ سیاسی ایران را میتوان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:
الف) نظام معرفتی و ارزشی
فرهنگ هر جامعه با تیامی جلوه های زندگی ،ارزش های انسانی و معرفات شاناختی و هام چناین باا تعاامالد و تقاابالد
اجتیاعی ،در هیه زمان ها و مکان ها ارتباط می یابد و به این جهت است که نظاام معرفتای و ارزشای جامعاه مای تواناد هاادی
فرهنگ سیاسی و منادی اهداف حکومتی تلقی شود .بنا به اعتقاد «دیوید رابرتسون» فرهنگ سیاسی عبارد است از تلقی ماردم و
جهت گیری آنها نسبت به ارزش های سیاسی و کارکردهای آن  ،که در این زمینه انگاره ها و ایستارها نسبت به اقتادار ،مسائولیت
های حکومتی و الگوهای مربوط به جامعه پریری سیاسی مورد توجه قارار مای گیرناد( .)Robertson ,1993: 382در فرایناد
جامعه پریری سیاسی ،افراد عین آشنا شدن با ارزش ها و هنجارهای سیاسی از طری کسب اطالعاد و تجربیاد ،باه وظاایف و
مسئولیتها و حقوی و نقش های خویش در جامعه پی می برند .بدین طری فرهنگ سیاسی محصو تاریخی نظام ارزشی است کاه
ریشه در رفتار عیومی و نیز تجربههای شخصی داشته و مطالعهی دقی آن ،فرایند تبدیل تقاعاا و خواساتهاا را باه تصایییاد،
استراتژی ها و سیاستها نشان میدهد .بر این اساس ،تحلیل ابعاد گونااگون نظاام ارزشای حااکم بار فرهناگ سیاسای مایتواناد
. David Robertson
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تصویری واقعی از رابطهی فرهنگ سیاسی و ارزشها به دست دهد (قوام .)501 :5131 ،در مجیوع نظام ارزشی عباارد اسات از
مفاهیم و ارزشهایی که موجب کنش و واکنشهای سیاسی در حوزه فرهنگی ایران در طو تاریخ بوده است .در اینجا به برخی از
مفاهیم و مولفههای دینی حاکم بر نظام ارزشی تاثیرگرار بر فرهنگ سیاسی در ایاران معاصار و بخصاوص در جیهاوری اساالمی
ایران پرداخته میشود.
 -5شهادت گرایی
شهادد یکی از مفاهیم اسالمی محسوب میشود .طی سا های پس از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل رنسانس دینی و نیز باه
دلیل پیوند شاخصهای فرهنگ ملی و مرهبی در ایران ،واژههایی هیانند جهاد و شهادد و بطور کلی فرهنگ شهادد از اهییت و
مطلوبیت واالیی در فضای اجتیاعی و فرهنگ سیاسی برخوردار شده است .باه عباارد دیگار پاس از انقاالب اساالمی ،فرهناگ
شهادد با نشانه هایی از فرهنگ استقامت ،سلحشوری و فداکاری پیوند یافته است .در این دوران مبارزهجاویی ایرانای تبادیل باه
فعا سازی فرهنگ مقاومت سیاسی در برابر قدرد های بزرگ گردید .چالشهاای سیاسات خاارجی ایاران و مقاومات نیروهاای
اجتیاعی ایران در برابر قدردهای بزرگ را باید انعکاس گسترش نشانههای شهاددگرایی در فرهنگ سیاسی ایران تلقی نیود.
الزم به توعیح است که فرهنگ شهادد در زیر ساختهای جامعۀ ایران وجود داشته ،چنانکه جلوه هاای دیگاری از شاهادد
گرایی در دوران قبل از اسالم به چشم میخورد .زمانی که در اساطیر و ادبیاد باستانی ایران موعوعاد مربوط به مقاومت ملای و
جدا در برابر بیگانگان مطرح میشود ،نشانه هایی از شهاددگرایی ترسیم میشود .در این ارتباط ،حتی «آرش کیانگیار» در کانشگاری
خود برای حفظ تیامیت ارعی کشور به شهادد میرسد (مصلی نژاد .)116: 5133،چنین نشانههایی در دوران پاس از اساالم نیاز در
قالب فرهنگ دینی به ویژه براساس آموزه های ایدلولوژیک شیعه بازتولید شده است.
ایثار و شهادد به مفهوم گستردهی آن (جان نثاری) ویژهی مکاتب مرهبی و ادیان و حتی اسالم و تشی نیست .ولی آن انادازه
ارج و اهییتی که اسالم و به ویژه تشی برای آن در دفاع از ح و حقیقت قایل است ،در سایر بینش ها دیده نیی شود .چاه آنکاه
شهادد نقش بسیار حساسی در تاریخ تشی وتقویت و تثبیت مبانی این آلین الهی ازبدو ظهور تا مقط کنونی ایفا نیوده است.
نیم نگاهی به تاریخ صدراسالم و به ویژه دوران پس از رحلت پیامبر(ص) که دربردارندهی بزرگترین حادثه ی شهادد طلباناه
در پهنه ی تاریخ اسالم است ،کاربرد و کارآمدی شناخت ایثار و شهادد را به تصویر میکشد« :پس از شهادد اماام علای (ع) کاه
خالفت اسالمی و پایگاه تربیت انسانی به دست کسانی چون معاویه بن ابی سفیان افتاد و حیلههاای مشاهور عیروعااص در کناار
اموا سرشار معاویه کارگر افتاد و خلقی بسیار را فریفت ،تنها وظیفه این بود که به هر وسیلهی میکن ،حیلهها نیایانده وخیانت ها
شناسانده شوند و سلطنت شوم اموی و دستگاه پلید معاویه رسوا گردد .امام حسن(ع) با سنجش دقی اوعاع به ایان نتیجاه رساید
که از قیام و نهضت در آن مقط زمان خود داری کند چه آنکه فداکاری و حتای شاهادد او آنچناان تااثیری در پیاروزی وغلباه «
حقیقت مغلوب» بر«فریب غالب نداشت» (مطهری .)13 :5166 ،زیرا شهادد نیز مانند بسیاری از پدیده هاا ،زمیناهی مسااعد مای-
خواهد تا بتواند از قالب یک شهامت و اخالص فردی درآید و شکل یک پدیدهی اجتیاعی موثر به خود گیارد و خاون شاهید در
رگ دیگر مردم حیاد و زندگانی بیافریند .دوران یزید اما شرایط به گونه ای دگرگون شد که با اعیا پلید خلیفه ،پرده از فریب غالاب افتااد
و حقیقت از انزوا خارج شد .اما این خروج کامل شهامتی را میطلبید تا با قیام قاط خود ،حقانیت حقیقت را باه رخ ماردم ظااهر بینای
بکشد که برخی به دلیل نادانی تن به اسارد سپرده بودند و برخی دیگر در اثر انحراف و انحطاط اجتیاع هویات خاود را از کاف
داده و در نتیجه زوا اقتدار در برابر ساختار قدرد سیاسی را رقم زده بودند .عجیب این که استقبا از شهادد و گرشات و ایثاار
امام حسین(ع) نشان داد که می توان هیه این ها را که رمز عزد یک ملت است ،با فداکاری منطب با شرایط زماان اصاالح نیاود
 .آموزه های اسالمی و ادبیاد شیعه به شهادد بسان عاملی پویا می نگرند که هرگاه جامعه ای دچار انحطاط گردد چونان محرکای

در جهت بالندگی مجدد آن عیل نیوده و زمینه بسین هیگان در راستای نیل به این هدف مقدس را فراهم می سازد .البته نبایاد از
نظر دور داشت که میزان بالندگی و پویایی ناشی از فرایند شهادد با شرایط و فضای اجتیاعی سیاسی جامعه ارتبااط مساتقیم دارد
(مطهری .)504 :5166 ،با نگاهی به ادبیاد منثور و منظوم عاشورا در دورههای گونااگون تااریخی -اجتیااعی مایتاوان رابطاهای
متقابل و متعامل میان رویکردها و قرالتهای عاشورا با وع اجتیاعی -سیاسی ویژه هر دوره را باز شناخت ،به گوناهای کاه ایان
وععیت ویژه ،گفتیان مسلط و غالبی را در قرالت ها و روایت های عاشورایی آن دوره بااز تااب مای بخشاد .در دورههاایی کاه
جامعه اسالمی ،جامعه ای سیاسی وکنشگر به لحاظ اجتیاعی است ،قرالت و ادبیاد عاشورا صابغه ای سیاسای و فعاا باه خاود
گرفته و وجه مبارزه جویانه و حیاسی عاشورا ،شاخصه فرهنگ سیاسی مکتوب یا شفاهی میگردد و در شرایطی که به هر دلیال و
سبب اجتیاعی – تاریخی ،جامعه غیر سیاسی میگردد ،وجه فاجعه بار ،غم انگیز ،سوگوارانه و منفعالناه بار جنباه پویاا و زایناده
شهادد و واقعه عاشورا برجسته می شود.
در اصل ،برداشت سیاسی از واقعهی ایثارگری و شهادد طلبی در هر عصر و دوران میتواند به این پدیده نادر پویاایی الزم را
بخشیده و در راستای تحرک فکری حاشیه نشینان و منفعالنی که به روزمرگی خو گرفتهاند ،کارآمد واق شود .ازایان زاویاه گریاه
وعزادارای و بزرگداشت یاد و خاطره شهدا نه به عنوان یک برداشت معنوی ،بلکه به عنوان یک اقدام سیاسی میتواند ماورد بهاره
برداری قرار گیرد و عرورد این تلقی و رویکرد را میتوان از جیالد مختلف امام حسین (ع) که در راستای تبیین هدف قیاام و
حرکت شهادد طلبانه خود ایراد نیوده ،استنباط و برداشت نیود (فریشلر .)464: 5115 ،به عنوان نیونه در یکای از جیاالد نقال
شده از امام حسین (ع) که در بر دارنده فلسفه شهادد طلبی آن حضرد است آمده که «ان لم یکن لکم دیان فکوناوا احارارا فای
دنیاکم» اگر دین ندارید پس در دنیای خود آزادمرد باشید.
قیام عاشورا و استقبا از شهادد به خوبی آمیختگی دو مقولهی آزادی درونی و بیرونی از یک سو و مقادم باودن آزادگای بار
دین داری از سوی دیگر را آشکار و به اثباد رساند و با این قیام ،شهادد درحاد یاک عنصار عازد آفارین و نجااد بخاش در
فرهنگ سیاسی جلوهگر شد.
بنابراین رمز موفقیت بری آسای آیین شیعه در رسیدن به اهداف خود و گشودن قلبهای انسانهای شیفتهی حقیقت «فرهناگ ایثاار
و شهادد طلبی» دراین مکتب است.
روحیۀ شهادد گرایی ناشی از آموزه های مرهب شیعه است و براساس روح قیامتنگر ایرانی در دورههای مختلف بازتولیاد مای-
شود .مراسم آیینی تاسوعا و عاشورا در ایران فرهنگ شهادد را گسترش میدهد .گرامی داشت شهادد امام حسین(ع) در سا 65
هجری قیری( 630میالدی) را میتوان جلوهای از ایثار و فداکاری برای تحق عدالت در جامعه دانست .به باور شایعه ،حساین(ع)
الگوی عزد و سربلندی برای هیه آزادی خواهان جهان است و آنچه از منفعت در جریان قیام و ایستادگی وی در برابار وعاعیت
نابهنجار اجتیاعی – سیاسی زمان خویش عاید آن عصر و دوران شد ،چونان میراثی گرانبها در هییشه تاریخ اسالم و بلکاه جهاان
باقی وجاویدان است.
در آیین شیعه ایثار و شهادد ،مجیوعه ای از اعتقاداد و آموزههایی است که باعث شکل گیری روحیهی شاجاعت ،مباارزه و
جهاد در راه خدای متعا و نهایتاً کشته شدن در راه اییان و عقیده است .محور اصلی این فرهنگ نیز هیان شاهید و انگیازه هاای
متقن و مقدسی است که او را به سیت شهادد طلبی سوی می دهد .کشوری که چنین نشانههایی از فرهناگ سیاسای را بازتولیاد
کند ،هیواره از قابلیت باالیی برای پریرش خطراد سیاسی و بین الیللی برخوردار خواهد بود.
در این راستا ،ادبیاد سیاسی ایران از دهۀ  5110به گونۀ قابل توجهی تحت تأثیر فرهنگ شاهادد قارار گرفات .حتای ادبیااد
انقالبی گروههای مارکسیستی در ایران نیز چنین نشانههایی از شهادد گرایی را منعکس نیوده است .بنابراین یکی از راههای تهیین

جامعه در برابر قدردهای بزرگ و استبداد سیاسی را باید در چارچوب فرهنگ شهادد مورد توجه قرار داد .شواهد نشان میدهند
که جامعۀ ایرانی بدون بهره گیری از ادبیاد و فرهنگ شهادد نییتواند به مقاومت مؤثری در برابار قادردهاای بازرگ مباادرد
ورزد.
برای نهادینه سازی فرهنگ شهادد در ایران ،مراسیی از قبیل عزاداری و تعزیه خوانی انجام میگیرد .الگوهای رفتاری یادشاده ،حاس
رمانتیک و قیامت نگر ایرانی را برای کنشگری تحریک می کند .در واق روح دینی ،فرهنگ سیاسای شاهادد را در قالاب شااخصهاای
ایدلولوژیک بازتولید می نیاید« .ویلیام بی من» ایران شناس مشاهور امریکاایی در مشااهداد خاود از ایاران و در تبیاین فرهناگ
عاشورا و شهادد می نویسد:
«عزاداریهای جیعی در ماه محرم برای شهادد امام حسین(ع) نیز از بسیاری از جهاد اصلیترین و مهمترین اساطوره شایعه
محسوب می شود ،احساساد و عواطف درونی مردم را به جوش میآورد ،موجب خودزنی می شود و انواع نیایش هاای شابیهخاوانی و
سخنرانیها و ترنم های مرهبی اشک توده مردم را در میآورد .تعزیه یا مصیبت خوانی نیایش سنتی و مهم ایرانی است که در آن
موسیقی ،شعر ،نیایش ،مناسک عیومی حضور دساته جیعای ماردم تاودم شادند .ایان برناماۀ نیایشای کاه یاک هفتاه باه طاور
میانجامد ،بعضاً موجب شده است تیاشاگران چنان در حا و هوای مراسم غری شوند که به افراد شرور و بدنام حیله ور شوند و
آنها را مضروب سازند .ارتباطی که این نوع سوگواری میتواند با آحاد مردم داشته باشد در خطابۀ گیرایی که یک نفار روحاانی در
یک روز جیعه برای مردم ایراد کرد به خوبی مشهود است .در آن خطابه که من هم حضور داشتم فرد روحانی ساخن خاود را باا
ذکر مصیبت و شرح شهادد امام حسین(ع) آغاز کرد و در حالیکه مردم را به گریه و زاری و ابراز اندوه ترغیاب مایکارد ،مکثای
کرد و فریاد زد هیه گریه کنید ،اشک بریزید اما نه برای حسین ا که او از دنیا رفته است -بلکه بارای خودتاان گریاه کنیاد ،بارای
بدبختیهایتان ،برای گناهانتان و برای کارهای بدتان»( بی من.)503 -503 :5135 ،
به این ترتیب امام حسین(ع) را میتوان نیاد روح شهادد طلبی در فرهنگ سیاسی ایران دانست .رهبران سیاسی در ایران برای
نشان دادن مقاومت گرایی خود بر این نکته تأکید داشتند که آنان به امام حسین(ع) اقتدا نیاودهاناد .آناان در برخای از مواقا  ،باه
استقبا خطر و تهدیداد رفته و آن را برای هویت ملی و مرهبی ایرانیان اجتناب ناپریر میدانند.
گرایش به امام حسین(ع) و شهادد طلبی حتی در بین گروههای مارکسیستی وجود داشته است .آنان برای مقابلاه باا نیروهاای
فراروی خود از ادبیاد دینی و مفهوم شهادد استفاده کردهاند .در فرهنگ سیاسی ایران شهادد به معنای ایثار فراگیر برای مقابله با
قدرتی میباشد که مشروعیت ندارد .در روند انقالب اسالمی واژه های ایدلولوژیک که جلوههایی از شهادد و مظلومیات اماام حساین(ع) را
بازنیایی میکردند ،عامل تهیین گروههای اجتیاعی و سیاسی میشدند .زمانی که نیروهای نظامی رژیم شاه ،افارادی را ماورد اصاابت
گلوله قرار میدادند ،زمینه برای برگزاری مراسم هفتم و چهلم مهیا می گردید .در این مراسم ،روح دین ماداری باا نشاانههاایی از
فرهنگ سیاسی ایران ترکیب شد و به این ترتیب جلوه هایی از مقاومت در برابر رژیم شاه ظهور یافت.
در روند جنگ تحییلی عرای علیه ایران نیز میتوان نشانههایی را مورد مالحظه قرار داد که منجر به بازتولید مفهوم شهادد در
روند مقاومت ملی گردید .به طور کلی ادامۀ جنگ تنها در شرایطی امکانپریر بود که فرهناگ سیاسای شاهادد طلبای در جامعاه
گسترش می یافت .این امر روح مقاومت ملی در ایران را به حداکثر میکان ارتقاا داد .در دوران کناونی نیاز براسااس نشاانههاای
فرهنگ شهادد زمینه مقاومت و مقابله با غرب فراهم شده است .اصوالً کشورها صرفاً در شرایطی میتوانند مقاومت نیایند کاه از
نیادهای ایثار و تعارض گرایی در برابر تهدیداد باین الیللای برخاوردار باشاند .عواطاف و احساسااد ایرانای در چاارچوب فرهناگ
شهادد ،زمینه الزم برای مقاومت در برابر تهدیداد منطقهای و بینالیللی را به وجود آوردهاند.
 -5آخرت گرایی

یکی دیگر از نشانههای دین (مرهب)گرایی در فرهنگ سیاسی ایران معاصر را باید توجه به آخردگرایی دانست .آخردگرایی نشاانه
هایی از تیایالد درونگرای انسانی میباشد .به طور کلی هیواره رابطۀ ارگانیک بین نیازهای درونی ا باطنی با انتظااراد و نیازهاای
دنیوی وجود دارد .اگر گروههای اجتیاعی ایران تحت تأثیر خواسته های دنیوی قرار گیرند ،متهم به سلطۀ نفساانیت بار روحیاه و
رفتار خود میشوند .شواهد نشان میدهند که جلوه هایی از باطنگرایی در تعارض با نشانه های ظاهرگرایی وجود دارد .آنچاه باه
عنوان باطنگرایی مورد توجه قرار می گیرد ،به آخردگرایی نیز اشاره دارد.
در برخی مواق  ،آخرد گرایی به مفهوم نهایت گرایی یک موعوع تلقی میشود .در فرهنگ سیاسی ایرانی تأکید بار «عاقبات باه خیاری»
میشود .این امر جلوههایی از باطنگرایی ،آخردگرایی و هیچنین نهایتگرایی را به نیاایش مایگارارد .در برخای دیگار از مواقا ،
آخرد تبدیل به «اسطورۀ ذهنی» گروههای اجتیاعی میشود« .ماکس وبر» براین اعتقاد است که ایان فرایناد در جواما مارهبی و
مجیوعههایی که دارای فرهنگ مرهبی هستند ،از فراگیری بیشتری برخوردار میباشد ).(Weber,1922: 58-59
به این ترتیب عاقبتگرایی ایرانی با روح مرهبی و هیچنین فرهنگ ایرانای هیااهنگی و هیگاونی دارد .براسااس نشاانههاای
آخردگرایی می توان اسطورههایی را مشاهده نیود که در آنها واقعیتهای ظاهراً بی معنی بارای افاراد معناادار مایشاوند .چناین
روندی را باید انعکاس درون گرایی نهادینه شده در رفتار سیاسی و اجتیاعی دانست .از آن جایی که معاد به عنوان یکی از اصاو
دین در ایدلولوژی اسالمی محسوب می شود و این اصل از کودکی در ادبیاد دینی ایرانیان آموزش داده می شود ،بنابراین عش به
آخرد را میتوان به مفهوم یکی از نشانههای کنش ناخودآگاه دانست .در این ارتباط هر فرد مسلیانی کاه بتواناد از شارف نفساانیت
رهایی یابد ،با عش راستین به خداوند و یکی شدن با روح قادر مطل قدم به دنیای آخرد میگرارد.
در برخی از مواق مشاهده میشود که افراد آخردگرا میتوانند آموزههای اخالقی بیشاتری را ماورد پیگیاری قارار دهناد .باه
عبارد دیگر ،اخالی دینی در ایران را باید زمینهساز هیکاری سازمان یافته گروههای اجتیاعی برای حداکثرسازی عقالنیت اخالقی
دینی دانست .جامعهای که دارای روح آخردگرا باشد ،از آمادگی بیشتری برای جدا های سیاسی و رویایی با گاروههاای اجتیااعی
تعارض گرا برخوردار است « .ویلیام بی من» در این ارتباط بیان میدارد که آخردگرایی زمینه های الزم را برای ایفای نقش آرمانی ،بارای
گروههای اجتیاعی فراهم می سازد .یگانه باوری و وحددگرایی اگر بازهم با پارسایی هیراه باشد ،در آن شرایط جامعۀ ایرانای باه
آرامش معطوف به آخردگرایی میرسد (بیمن.)13:5135 ،
برای ایرانیان رها کردن ساختار بیرونی تعامل اجتیاعی و رفتن به دنبا حقیقت درونی تا چه اندازه مطلوب است؟ این گرایش
در شخصیت دو چهره آرمانی تجسم پیدا میکند؛ یکی درویش که شخصیتی متکدی اما بصیر است و دیگری لاوطی کاه شخصای
بااراده و قوی پیکیر است که مسئولیت پاسداری از اخالقیاد عیومی را بر عهده خود میداند .این دو شخصیت باید حقیقت خیار
و شرف را نه آن طور که به نظر میآید ،بلکه آن گونه که هست ببینند و طب آن عیل کنند(بیمن.) 13 :5135 ،
آخردگرایی در فرهنگ سیاسی ایران زمینه بروز جلوههایی از کنش محافظه کارانه را نیز به وجود میآورد .در برخی از مواقا
نشانه های آخرد انگاری منجر به تعاد رفتاری در حوزۀ روابط اجتیاعی و سیاست داخلی می شوند؛ در حالی کاه ایان موعاوع
میتواند نتاین کامالً متفاوتی را در حوزۀ سیاست خارجی خل نیاید .به عبارد دیگر آخرد گرایای در تفکار سیاسای و فرهناگ
اجتیاعی ایران میتواند عرصههای مختلفی از رفتار را به وجود آورد .محافظه کاری در نیل باه تعااد و اخاالی گرایای در حاوزه
سیاست داخلی ،انعکاس چنین فرایندی در فرهنگ سیاسی ایران میباشد .در حالی که آخرد گرایای در حاوزۀ سیاسات خاارجی
منجر به مقاومتگرایی و جدا استراتژیک با قدرد های بزرگ و نیروهای مهاجم میشاود .مقاومات نیروهاای ایرانای در حاوزۀ
سیاست خارجی و در برخورد با قدرد های بزرگ انعکاس روح آخرد گرایی در فرهنگ سیاسی ایران میباشد.
جوانان ایرانی که در جبهۀ جنگ ایران و عرای به خط مقدم رهسپار میشدند ،اسطورههای شیعی را در ذهن خود نهادینه کرده بودناد.

اهییت آن در این است که این اسطورههای احیاء شده ،خشونت و ددمنشی جهان حاعر را به ذهن القاء میکنند .از منظر معتقادان ،معناا
و ارزشی که این اسطورهها به جهان میبخشد از لرد ها و واقعیتهای جهان مادی با ارزشتر است (مصلی نژاد.) 140 :5133،
زمانی که اسطورههای دینی ظهور مییابند ،زمینه برای شکل خاصی از فرهنگ سیاسی به وجود خواهد آماد .فرهناگ سیاسای
آخردگرا ماهیت دوگانه دارد؛ این فرهنگ دارای روح باطنی درون گرا در حوزۀ روابط میان فردی و هیچنین کنشهای اجتیااعی
میباشد .از سوی دیگر انعکاس چنین فرایندی را باید در قالب متفاود ،ازخودگرشتگی ،قیامت نگری و ایثاار در حاوزۀ سیاسات
خارجی دانست .به طور کلی آخرد گرایی بخش اجتناب ناپریر فرهنگ سیاسی ناشی از مرهب و دین گرایای مایباشاد .آخارد
گرایی ایرانی در دوران معاصر با دین گرایی ناشی از آموزه های تشی پیوند یافته است.
ایدلولوژی اسالمی در پی توعیح مقولههای این جهانی و حتی جهانهای دیگر است .به گفته «هانس بلاومنبرگ» انساان ذاتااً
ناتوان از درک (مطل بودن واقعیت) است؛ اما در اسطوره محدودیتی بر محیط و زمان وجود ندارد و بشر میتواناد از ایان طریا
جهان را به مکانی معنادار و قابل تحیال تبادیل نیایاد .آخاردگرایای زنادگی اجتیااعی را بارای ایرانیاان ساادهتار مایساازد (
افشاری.)53 -53 :5133،
آخرد گرایی در میان برخی از گروههای سیاسی و اجتیاعی از فراگیری و مطلوبیت بیشتری برخوردار است .گروههای آخرد
گرا تالش دارند تا فضایی را به نیایش گرارند که براساس آن بر تراژدیهای دوران حاعر غلبه کنند .از سوی دیگر باید براین امر
تأکید کرد که آخرد گرایی در فرهنگ دینی رشد بیشتری پیدا میکند .طی سا های بعاد از انقاالب مشاروطه ،مارهب گرایای در
شرایط متفاوتی قرار گرفت .اگر چه دولت مقتدر مدرن درصدد حرف مرهب از سیاست بود ،اما شاواهد نشاان مایدهناد کاه در
سا های مرکور مرهب گرایی وارد عرصههای خصوصی افراد گردیده و از این طری زمینه برای افازایش روح آخارد گرایای در
فرهنگ سیاسی فراهم شده است .تجربه ایرانی طی سا های بعد از انقالب مشروطه بیانگر آن اسات کاه آخاردگرایای در دوران
محدودیتهای ساختاری و سیاسی افزایش می یابد.
نهادینه شدن عقاید شیعی در گروه ها و سازمان های سیاسی مثل جیعیت موتلفه و یا نهضت آزادی ،نیونه ای بارز از حضاور
گستردهتر دین در حوزۀ خصوصی افراد جامعه می باشد .درواق تشی در هیه حوزههای اجتیاعی ایران حضاور دارد؛ چاه حاوزۀ
اقتصادی و تجارد و چه حوزه ادبیاد و هنرهای نیایشی ).(Chelkowski, 1989: 31
در بین نشانه های مرهب شیعی ،آخردگرایی و قیامت انگاری از اهییت ویژه ای برخوردارند حتی روح رمانتیک ایرانی را نیز
میتوان با نشانههایی از فرهنگ سیاسی آخرد گرا پیوند داد .هرگاه آخردگرایی با نشانههایی از محدودیت دولتی روباهرو شاود،
گروه های اجتیاعی و جامعۀ مدنی به اقداماد واکنشی مبادرد می ورزند تا روح قیامت نگر و کنش های مبتنی بر هیجان عااطفی
و رنن پریری سیاسی را بازتولید نیایند.
طی بیش از دویست سا نفوذ اندیشهها و آراء غیرمرهبی(سکوالر) چه از نوع رادیکا و چه از نوع لیبرا  ،این اندیشه هاا در
انقالب اسالمی تأثیر عیدهای بر جای نگراشت بلکه انقالب ایران در قالب هویت اسالمی خود را معرفی و نهادینه کارد .ایان امار
قیامت نگری را باز تولید نیود ).(Chelkowski, 1989: 32
یکی از دالیل افراطگرایی در حوزۀ سیاست خاارجی را بایاد انعکااس آخاردگرایای دانسات .از ساوی دیگار در چناین شارایطی
موعوعاد سیاسی و بین الیللی در قالب شاخصهای دوگانه خوب و بد تقسایم بنادی مایشاوند .آخاردگرایای ،افاراد و گاروههاای
اجتیاعی ایرانی را به سوی پریرش رنن های زندگی قیامت نگر رهنیون میسازد .هادفهاای افراطای در سیاسات خاارجی صارفاً در
شرایطی از اهییت و مطلوبیت برخوردار می شوند که با روح آخردگرا هیاراه گردناد .در ایان ارتبااط پیاروزی ماالک سانجش
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حقانیت و یا عدالت نیست ،بلکه این امر تابعی از اعتقاداد درونی افراد است .روح قیامت گرا منجر به پریرش با غارور شکسات
در صحنۀ نبرد سیاسی میشود.
 -3انتظارگرایی
آرمان ظهور منجی برای نجاد بشریت در هیه ادیان و مراهب برای انسانها نوعی امیدواری به آیناده ایجااد کارده اسات .در
اسالم این انتظار روشنتر و در شیعه از شفافیت بیشتری برخوردار است ،زیرا بسیاری از ویژگایهاای آن مصالح و منتظاران او از
قبل توسط پیامبر (ص) و الیه(ع) مشخص شده است .حضور غیرمستقیم امام زمان(عن) در دوران غیبت صغری ،جامعه شایعی را
از فیض خود بهواسطه چهار نیاینده بهرهمند ساخته بود و در زمانی که امر الهی به غیبت او تعل مایگیارد خاود دالیال غیبات و
شرایط سیاسی و فرهنگی الزم برای ظهور را بیان میکند؛ بدینسان فراروی شیعه گفتیانی شکل میگیرد که در آن هیاواره منتظار
ظهور امام (ع) هستند بهطوری که بیتوجهی و عدم معرفت امام عصر علیهالسالم مرز بین اسالم و جاهلیت معرفی شده است.
در دعای عهد ،منتظر واقعی انسان خود ساختهای است که شیشایر از نیاام کشایده و نیازه در دسات آمااده هیراهای باا اماام
عصر(عن) معرفی شده است .او در هیه لحظاد بر گردن خود عهد و بیعت با حضرد را احساس میکند و خود را در زمره یاران
و هواخواهان و مدافعان او میداند .چنین انسانی معتقد است حیاد بشریت و آباادانی باالد و رفا هیاه نابساامانیهاا و فسااد و
خرابیها و احقای حقوی انسانها و یاری هیه ستیدیدگان و اجرای اوامر الهی و سنت پیامبر اسالم (ص) تنها در ساایه حکومات
جهانی حضرد (ع) امکانپریر است (مشکینی.)461 :5136،
بنابراین انتظار باورداشت باور به عیل است که زیست منتظرانه دوران غیبت را پوشش داده است .بهطوری که ادبیااد سیاسای
و انقالبی شیعه در این دوران از مقوله انتظار تفکیکناپریر شده است .در برهههایی از تاریخ ،انتظار معطاوف باه ظهاور باهقادری
جدی بوده است که شیعه واقعی برای فرج امام خود لحظهشیاری میکرده است و امکاناد یاری به حضرد را فراهم میدیدهاناد.
در خانه هر شیعه منتظر شیشیر مخصوص و مرکب جنگی وجود داشته است و فقها در احکام فقهای خاود در مصارف خیاس و
زکاد دستور میدادهاند ،سهم امام (ع) کنار گراشته شود و یا در زیر خاک دفن شود تا بهدست حضارد برساد .چناین بااوری در
فرایند زندگی منتظرانه ،شیعه را هیواره در نوعی آمادگی انقالبی قرار داده است.
در فرهنگ سیاسی دین محور ایرانی ،انتظار در چهار مولفه ذیل نیود پیدا می کند :
 - 5حقیقت فراموش شده؛
 - 4واقعیت مسلط؛
 - 1نجادبخش موعود؛
 - 4شیعه انقالبی و فداکار و منتظر؛
شیعه انقالبی و فداکار و منتظر کسی است که با خودآگاهی و معرفت به حقیقتِ منجی ،به واقعیت باطل موجود اعتاراض دارد
و آن را نفی میکند .گاهی با سالح مبارزه ،دورهای با تاکتیک تقیاه و زماانی باا تعامال و مصالحت زمیناه را بارای ظهاور مهادی
موعود(عن) فراهم میکند تا مصلح واقعی ،جهان را پر از قسط و عد نیاید .بنابراین ،انتظار حلقاه ارتبااط باین ساه دوره نباود،
امامت و غیبت است و انسان منتظر ،به گسستِ تاریخی این سه دوره پایان میدهد .از اینرو انتظار در فرهنگ سیاسی فلسفه مثبتی
از تاریخ است که با آیندهنگری ،شرایط تحو و پویایی ،مسائولیت ،تعهاد و آماادگی روحای و فکاری را فاراروی منتظاران قارار
میدهد(مهاجرنیا.)15-14 :5134 ،
میشل فوکو در نگاهی به مفهوم انتظار در فرهنگ سیاسی شیعه بر این امر تاکید میکند؛ این اصل که حقیقت با آخارین پیاامبر
کارش به پایان نیی رسد و بعد از حضرد محید (ص) دور دیگری آغاز میشود که دور ناتیام امامانی است که با سخن خود ،باا

سرمشقی که با زندگی خود میدهند ،و با شهادد خود حامل نوری هستند که هیواره یکای اسات و هیاواره دگرگاون مایشاود،
نوری که شریعت را ،که تنها برای این نیامده است که حفظ شود بلکه معنایی باطنی دارد که باید به مارور زماان آشاکار گاردد ،از
درون روشن میکند .بنابراین امام دوازدهم ،هر چند پیش از ظهور از چشمها پنهان است ،به طور کلی و قطعی غایب نیست ،خاود
مردمند که هر چه بیشتر نور بیدارگر حقیقت بر دلشان بتابد بیشتر اسباب بازگشت او را فراهم مایکنناد (فوکاو .)44: 5133 ،او باا
نگاهی فرصت گونه به وجود مولفه انتظار در مکتب و فرهنگ سیاسی شیعه از این مکتب به عنوان یک مکتب راهگشا در دنیای پر
از بن بست مدرنیته نام برده است (فوکو.)44 :5133 ،
 -4موعود گرایی
موعودیت در مفهوم و کارکرد خود ،پاسخ گوی بخش دیگری از فرهنگ سیاسی دین محور ایرانی است است که باه وعاعیت
مطلوب انسان در هستی و توسعه آن داللت دارد .عصر طالیی زندگی ایرانیان ،از گرشاتههاای دور ،برمحاور حاکییات موعاودی
آسیانی که بر سبیل ح و عدالت فرمان میراند ،ترسیم شده است .در آموزههای زردشت ،سخن از موعودی است که در واپساین
سههزاره تاریخی از نسل او متولد شده و به حاکییت میرسد تا قوای خیر و نورانی را بر شریران و ظالیان غالب گرداند و جالاب
آنکه پادشاهان ایرانی نیز هیواره خود را در زیر سایه این موعود و خدمتگزار این آرمان معرفی میکردند .این اندیشاه موعاودگرا
پس از ورود اسالم به ایران ،در سایه توجه پیامبر خدا و اهلبیت ایشان به ایرانیان ،در هیاد اعتقااد باه مهادویت و ظهاور موعاود
ادیان ادامه یافت و تکییل گردید(شعبانی.)46 :5131 ،
مهدویت ازیکسو به هدفداری تاریخ بشری و پایان روشن آن اشاره دارد و ازسوی دیگر تیدن ایادهآ اساالمی ا در گساتردهتارین
شکل و کاملترین چهره ا را نشانه میرود .به بیان دیگر ،مهدویت وعده تحق کامل نظام امامت در زندگی بشر از ساوی خداوناد اسات
که در آن ،موعودیت انسان و جهان مطاب با ارزشها و ایدهآ های دینی رقم خواهد خورد.
انقالباسالمیایران ،آنگونه که در نام آن نهفته است از درون آموزههای اسالمی برخاست و به آرمان های اسالمی نظر داشات
تا آنجا که «بازگشت به اسالم ناب محیدی» به عنوان یکی از مهمترین دغدغهها و گفتیانهای آن شکل گرفت .بازگشت درسات،
کامل و هیه جانبه به اسالم ،به معنای جیود و تعصب بر قالبها و روشهای گرشته و ارتجاع نبوده بلکه آرماان شاهر اساالمی و
حالت ایدهآلی که در آن تیام آرمانهای اسالم جامه عیل میپوشند ،زمانه ظهور مهدی موعود است که به تعبیر آیااد و روایااد،
دین اسالم بر تیام جهان حاکم گشته و عد و داد سراسر گیتای را پرخواهادکرد .باراین اسااس مایتاوان انتظاار داشات آرماان
انقالباسالمیایران حرکت به سیت عصر ظهور و زمینهچینی برای استقبا از آن وععیت باشد.
این نکته در کالم رهبر انقالباسالمیایران بهچشم می آید .امام خیینی(ره) در جای جای صحبتهای خود باه مناسابتهاای
مختلف از این امر پرده برمیدارند و سعی در توعیح آرمان انقالب دارند؛ «ما منتظران مقدم مبارکش ،مکلف هستیم تا با تیام توان
کوشش کنیم تا قانون عد الهی را در این کشور ولیعصرعلیهالسالم حاکم کنیم و از تفرقه و نفای و دغلبازی بپرهیزیم و رعاای
خداونااااااااااااااااااااااااد متعااااااااااااااااااااااااا را در نظاااااااااااااااااااااااار بگیااااااااااااااااااااااااریم»
(امام خیینی ،صحیفه نور ،ج.)44:51
ب) نمادها
هر ملتی ایام و روزهای خاص و سنتها و مراسمهای خاصی را به عنوان نیاد و سیبل هیبستگی دارد .این نیادها و سیبلهاا
از آن جهت که خود دارای روحی سیاسی و انقالبی باشند ،عاملی برای بروز رفتارهای سیاسی بودهاند .از طرف دیگر مقابله با ایان
نیادها و سیبلها توسط هیأد حاکیه موجب بروز واکنشهایی از طرف مردم شده است .برخی از این نیادهای دینای در فرهناگ
سیاسی ایرانی عبارتند از:

 -5محرم حسینی و نهضت عاشورا
یکی از مهمترین نیادهای دینی فرهنگ سیاسی نهضت عاشورا و ایام محرم و صفر و مراسم عزارداری و سوگواری برای الیاه
(ع) است .عالمه محید تقی جعفری (ره) مینویسد« :از جیله آثار نهضت عاشورا عدم جواز مسامحه با مخالفین دین و ارزشهای
دینی به بهانه نبودن احساس قدرد ،میباشد ،در حقیقت از این داستان نتیجه میگیریم که قدرد ،احراز نییخواهد ،ناتوانی احراز
میخواهد (».جعفری.) 31 :5135 ،
از این رو عاشورا به واسطۀ این که تنها واقعهای است که طی آن یکی از الیه معصومین (ع) هیراه با یاران و بسایاری از اهال
بیتش به شکلی خاص و منحصر به فرد که برانگیزانندۀ احساس وعواطف انسانی است باه شاهادد مایرساند ،جایگااهی ویاژه و
نیادین در فرهنگ سیاسی ایران مییابد و منشأ و مبدد بسیاری از قیامها و حرکتهای انقالبی و خونین در تاریخ شایعه مایگاردد.
تأکیدها و سفارشهای الیه (ع) بر بزرگداشت یاد و خاطره حادثه عاشورا ،موجب گسترش فرهنگ عاشورا در میان شایعیان شاده
است .سخنرانی امام در محرم سا 5144شیسی ،که منجر به دستگیری امام شد ،زمینه یکی از مهمترین حرکتهای مردم بار عاد
پهلوی را فراهم کرد و قیام خونین  51خرداد را به وجود آورد که بسیاری از صاحب نظران ،مبدد انقالب اسالمی را این نهضات و
قیام خونین می دانند (رجبی ) 514 : 5134 ،در تظاهراد عاشورای سا  5113بیشتر مردم تهران در خیابانها بوده و شاعار «مارگ
بر شاه » را فریاد می زنند.
 -5اربعین
یکی از سنتها و نیادهای دینی فرهنگ سیاسی در ایران  ،اربعین و عدد چهل است که در موارد بسیاری در ادعیاه و اذکاار و
مراسیاد به کار میرود .از آنجا که در بین شیعیان مرسوم است برای گرشتگان از دنیا ،مراسم هفتم و چهلم مایگیرناد ،در طاو
جریان نهضت اسالمی نیز برای شهدای انقالب مراسم هفتم و اربعین برگزار میشد .از آنجا که ایان مراسامهاا بارای شاهدای راه
انقالب بود ،عیوماً این مجالس نیز محلی برای صحبت و گفتگو پیرامون مسایل انقالب و روشنگری مردم باود .هیچناین اجارای
برخی برنامهها در مراسم اربعین حسینی نیز نیونهای از این موارد است . :ی .اسکیالروف ،معتقد اسات کاه اماام خیینای(ره) از
مراسم اربعین حسینی در تاریخ  53ژانویه  5131م .استفاده نیوده و در تیام کشور راهپییایی مردم تشکیل گردیاد .در حقیقات در
این تاریخ یک راهپییایی بینظیر در تاریخ انقالب اسالمی اتفای افتاد(باییت اف .)550 : 5134،
بسیاری از مراسمهای اربعین که برای شهدای انقالب گرفته میشد به راهپییایی و حرکتهای انقالبی عد رژیم پهلوی منجار
میشد .از مهیترین این مراسمها اربعینهای پیدرپی شهدای  51دی قم ،تبریز ،کرمان و … باود کاه نهایتااً باه پیاروزی انقاالب
اسالمی منجر شد.
 -3اعیاد مذهبی
یکی دیگر از نیادهای دینی که جزو عناصر فرهنگ سیاسی محسوب میشود ،اعیاد مرهبی و مراسمهاای مخصاوص آن اعیااد
است .این مراسم از یک طرف به جهت برگزاری اجتیاعاد و مراسم خاص موجب تحریک مردم و تقویات روح انقالبایگاری و
احساس توان مقابله با قدرد حاکیه و وحدد آنها میشود ،از طرف دیگر مقابله با برگزاری این مراسمها و توهین به این نیااد و
سیبلها توسط حکومت ،عاملی برای انقالب و واکنش مردم نسبت به قدرد سیاسی حاکم شد.
ج) نهادها و کانون های دینی
 -5مساجد ،حسینیهها و تکایا
مساجد و تکایا به عنوان مراکز آموزشی ،مراکز ارتباط جیعی و مراکز مراسمهای عبادی و مرهبی از تجلیاد فرهنگ اسالمی و
از عوامل مهم برای نشر و گسترش فرهنگ و رفتار سیاسی دین محور در بین تودهها بهشایار مای آیناد .باه بیاانی دیگار ،مساجد

پایگاهی دینی است که از فرهنگ دینی حیایت می کند و بر بالندگی آن میافزاید .به مانند صدر اسالم و دوره حضور مستقیم الیه
(ع) در زمان غیبت نیز عالیان شیعی هیواره مسجد را به عنوان پایگاهی فرهنگی برای گسترش معارف دینی برگزیدناد .در دوران
معاصر نیز تجلی و بروز این نقش را در انقالب عرای در سا  5140به رهبری روحانیون و درنهضت تنباکو ،نهضات مشاروطیت،
واقعه مسجد گوهر شاد که در مخالفت با کشف حجاب رعاخانی برپا شده بود و در نهضت امام خیینی به صورد نهادیناه شاده
میبینیم .در جنگ ایران و عرای هم مهیترین مرکز بسین نیروهای مردمی هیین مساجد بود.
روح دین گرایی و هیچنین نهادهای دینی چون مساجد ،حسینیهها ،تکایا و مدارس علییه از جیلاه ماواردی هساتند کاه در فرهناگ
سیاسی ایران هیواره عامل اصلی دگرگونی اجتیاعی محسوب شدهاند« .سعید امیر ارجیند» در مطالعاتی که در ارتباط باا تااریخ تحاوالد
انقالب اسالمی ایران انجام داده ،شاخصهایی از مرهب گرایی تودهای در فرهنگ سیاسی ایرانیاان را در قالاب فعالیات تکایاا ،مسااجد و
حسینیهها برشیرده است .وی بر این اعتقاد میباشد که نهادهای یاد شده در دوران پس از انقالب با بهره گیری از ادبیاد تهییجای مفااهیم
اسالمی هیچون حکومت اسالمی ،جهاد ،دفاع مقدس ،ایثار ،شهادد ،والیت فقیه ،حزب اهلل را با استعارههای جدیدی بااز تولیاد نیودناد
(.)Amir Arjomand, 2000: 304-305
 -5منبر
یکی از نهادهایی که در کنار مسجد و از طری آن ،رفتارهای سیاسی مردم سازماندهی و هدایت مای شاود ،منبار اسات .منبار
نخست به عنوان وسیلهی ارتباطی میان امت و رهبرانش و سپس به دنبا جدایی فزایندهی منبر از حکومت به صورد مستقل ،اماا
قدرتیند و سیاسی که هیچ گاه فرصت در افتادن با قدردهای مستقر را از دست نییداد ،خدمت و عیل میکرد و رهبران و وعاظ
انقالبی از منبر ،هیچون کانالی برای بیداری مردم و انتشار نظریاد عدنظام و مرام حکومت و بارانگیختن تاودههاای ماردم ساود
میجستند (لطیف پور.)513 :5131 ،
در فرهنگ سیاسی ایران میتوان عباردهای اشارهای متعددی را مورد مالحظه قرار داد که بیانگر رابطه خااص میاان گفتاههاا،
موقعیاااااااااااااااتهاااااااااااااااای اجتیااااااااااااااااعی ،زماااااااااااااااانی و ماااااااااااااااادی افاااااااااااااااراد
میباشند .عباردهای اشارهای در تیامی جوام و هیچنین در فرهنگ سیاسی ایران هیچ گاه ماهیت ثابت و قطعای نداشاته اسات.
این عبارد ها ماهیت نیادین دارند و از هیه مهمتر آن که انعکاس رویدادهای جاری می باشند ،به طوری که اساتفاده از عباارد-
های اشارهای ارزشهای خاصی به ذهن افراد منتقل میسازد .شواهد نشان میدهند که فرهنگ سیاسی ایران براساس عبااردهاای
اشارهای شکل گرفته است.
اصوالً زبان سیاسی جامعۀ ایرانی ماهیت مستقیم و صریح ندارد .به هیین دلیل است که در بسیاری از موارد عباردهای اشاره-
ای ،استعاره و نیاد استفاده میشود .ادبیاد در هم تنیدۀ ایرانی ،به کارگیری واژه های صریح را دشوار ساخته است .اگر جامعاه ای
در فضای ادبیاد صریح قرار داشته باشد ،طبیعی است که اتصا و ارتباط برخی از نشانه ها با واکنشهایی روبهرو میشود.
کنش اشاره ای ایرانی را برخی از نظریه پردازان به عنوان جادوی ارتباطی مینامند .چناین شااخصهاایی را مایتاوان در منبار ماورد
مالحظه قرار داد .روحانیونی که به مناسبهای مختلف منبر میروند از احادیث و آیاد قرآن استفاده مای نیایناد و در نتیجاه تاالش
میکنند تا با استفاه از عباردهای اشارهای ،اهداف سیاسی خود را پیگیری نیایند .این الگوی رفتاری را میتوان به عنوان نشانههای
از تشوی و آموزش غیر مستقیم شهروندان تلقی نیود.
کنشهای گفتاری که در منبر انجام میگیرد ،میکن است دارای لحن و مایۀ گفتاری باشند و یا این که با نشانه هایی از کنشهاای غیار
زبانی هیراه گردند .فرهنگ رفتاری ناشی از منبر بیانگر آن است که باید به موازاد بیان و ادای لحن از کنشهای غیار زباانی نیاز اساتفاده
شود .این امر عیوماً با اشاره چشم ،ژست گرفتن ،حالت بدن و آهنگ کالم هیراه میباشد.

ادبیاد منبری منجر به تهیین هیجاناد نهفته در روح ،اندیشه و ذهن ایرانیان میشود .از آن جاایی کاه جامعاه ایرانای ماهیات
مرهبی دارد ،در نتیجه منبر میتواند کلیاد آموزشی و تهییجی را برای افراد و گروه های اجتیاعی سازماندهی نیاید .بهرهگیاری از
احادیاااث و آیااااد قااارآن نشاااانههاااایی از مشاااروعیت را بااارای گاااروههاااای سیاسااای و اجتیااااعی باااه وجاااود
میآورد .اصوالً ادبیاد منبری ماهیت خطابهای دارد .در این ادبیاد افراد را با واژههای دستوری و در قالب ادبیاد غیرمستقیم مورد
خطاب قرار میدهند .به طور کلی کسانی که خود را مقید به آیین اجتیاعی خاصی میدانند ،ناچار هستند تا از ادبیاد دینای بهاره-
مند شوند و نیز آنچه را که تبیین میشود به عنوان الزام رفتاری مورد پریرش قراردهند.
از سوی دیگر شواهد نشان میدهند که ادبیاد منبری ماهیت کلی و عیومی دارد و افراد و گروههاای اجتیااعی را دعاود باه
انجام اقداماد میکند که مبتنی بر قالبهای سنتی و هیچنین عقالنیت دینی است .ادبیاد منبری جلوههایی از ساخنرانی در قالاب
تکگویی یا مونولوگ را منعکس میسازد .افرادی که پای منبر مینشینند ،می بایست به آمادگی الزم بارای اجارای احکاام دینای
توصیه شده برسند.
در دوران گرشته مهمترین نهاد حوزۀ عیومی و مستقل از جامعۀ مدنی ،منبر بوده است .اهییات منبار در تبلیغااد سیاسای باه
صدر اسالم برمیگردد.در آن مقط زمانی ،منبر وسیله ارتباط رهبران سیاسی با گروههای اجتیاعی بوده است .کارویژه اصالی منبار
را باید تبلیغاد دینی و سیاسی دانست .در دوران صدر اسالم ،منبر به عنوان تنها ابزار سیاسی و ایادلولوژیک محساوب مایشاد و
فرهنگ سازی عیدتاً از طری منبر انجام می گرفت .آنچنان که «کیالی» اظهار میکناد :در دوره منازعاه باین حضارد علای (ع) و
معاویه در زمان جانشینی عثیان خلیفه سوم ،هردو طرف از منبر برای مشروعیت خود و هیچناین عادم مشاروعیت طارف مقابال
استفاده میکردند .این امر نشان می دهد که منبر میتواند به عنوان ابزار مبارزۀ سیاسی برای گروه های رقیب تلقی شاود .باه طاور
کلی میتوان نشانه هایی را مورد مالحظه قرار داد که در صدر اسالم ،منبر محور مبارزۀ سیاسی محسوب می شاد .در آن زماان ،از
منبر برای نامشروع جلوه دادن برخی امور استفاده میشد (کیالی.)64:5135 ،
روند مرکور در ایران بعد از صفویه از اهییت ویژهای برخوردار شد .مبارزۀ سیاسی در ایران میتوانسات ماهیات دینای داشاته
باشد .در این شرایط از منبر برای کاهش مشروعیت گروه رقیب استفاده میشد .الزم به توعیح است که تا زماان پیاروزی انقاالب
اسالمی ،هیچ گروه اجتیاعی از ارایه و انگیزه الزم برای برهم زدن حوزه وعظ و از طری منابر برخوردار نباود .ایان روناد بعاد از
انقالب ایران شیوع یافت .به این ترتیب هم اکنون به موازاد وعظ برای تبلیغاد میتوان نشانههایی از مقابله با منبر واعظاین را در
فرهنگ سیاسی ایران مالحظه نیود.
در آن دوران در اختیار داشتن منبر برای بسین مردم و تأثیر بر دولت اهییت فراوان داشت .علیا میتوانستند مساتقییاً از طریا
پیوندهایشان با دولت و به طور غیرمستقیم از طری وعظهایشان روی منبر ،بر دولت تأثیر بگرارند .این روناد در زماان حکومات
پهلوی دوم از اهییت باالیی برخوردار شد .علیای دینی که دارای گرایشاد عد حکومتی بودهاند ،از مساجد و منبار بارای تعیاین
اهداف خود استفاده میکردند .امام خیینی(ره) از اولین رهبرانی بود که بهره گیری از منبر را برای اهداف دینی و سیاسی بازنیاایی
نیود .ایشان در  51خرداد  5144از طری منبر به بسین گروههای اجتیاعی برای مقابله با اهداف سیاسی دولات دسات نشاانده در
ایران مبادد نیود .اقدام مشابهی نیز در آبان ماه  5141شکل گرفت .از این مقط زمانی به بعد نقش منبر در رفتار سیاسای ایرانیاان
افزایش یافت .مبارزۀ سیاسی رهبران دینی عیوماً در مسجد و از روی منابر انجام میگرفت .به هیاین دلیال کاه برخای از رهباران
سیاسی ایران در مسجد دستگیر شدند.
در دهۀ  5110شاهد ظهور منابر سیاسی می باشیم .این امر به موازاد وعظ مرهبی انجام گرفت .خطابهها و سخنرانیهاایی کاه
. Monolog
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علیه شاه مخلوع ایراد می شد ،تنها در این محور بود که دولت او در انجام وظیفهاش باه عناوان بااالترین مقاام در سلساه مراتاب
اجتیاعی ایران قصور کرده است .از توسعۀ اقتصادی دهۀ  5130به عنوان یک رشته روابط استثیاری یاد میشد که اغنیاء را غنی تر
کرد و محرومان و مستضعفان را که حامی آنها بودند ،هیچنان در فقر و فالکت باقی گراشت (.بی من.)431 :5135 ،
در روند جنبش تنباکو و هیچنین انقالب مشروطه نیز نشانه هایی از فعا سازی منبر برای نیل به اهداف سیاسی مشاهده مای-
شود .تا زمانی که گفتیانهای دینی در ایران راین است ،و از سوی دیگر تا دورانی که دینگرایی می تواند به عنوان یکی از نشانه-
های رفتار و کنش سیاسی محسوب شود ،طبیعی به نظر میرسد که نقش سیاسی و اجتیاعی منابر حفظ شود .هرچند ،اگر گفتیاان
دینی با تغییر هیراه شود ،در آن شرایط به دلیل قابلیت هنجاری مرهب در فرهنگ سیاسی ایران ،استفاده از منبر ادامه خواهد یافت.
در دوران محیدرعا شاه و در تصویری که از نظام حاکم ارایه میشد ،رژیم متهم بود که اخالی عیومی را به تباهی کشاانده و
در جهت حرف و نابودی اسالم گام برداشته است ،این امر نقش مرهب در فرهنگ سیاسی کشور را ارتقا داد .به طاور کلای دیان
گرایی میتواند مایۀ ارتقای نهادها و نشانههای دینی شود .اگر جامعه ایران ماهیت دین گارا داشاته باشاد و نشاانههاای مارهبی از
اهییت و مطلوبیت مشخص در بین گروه های اجتیاعی برخوردار باشند ،اهییت منبر در فرهنگ سیاسی ارتقاء ماییاباد و از ایان
طری میتوان نشانههایی از رقابت سیاسی و گفتیانی را مورد مالحظه قرارداد.
استفاده از منبر نه تنها برای اهداف مرهبی و یا مقابله با گروههای سیاسی رقیاب انجاام مایگیارد ،بلکاه مایتاوان ماواردی را
مالحظه قرارداد که از منبر برای حیایت از گروههای سیاسی خاص استفاده میشود .طی سا های بعد از پیروزی انقاالب اساالمی
که دین گرایی تشدید گردید ،نشانههای استفاده از منبر برای حداکثرسازی مطلوبیتهای سیاسی نیاز بیشاتر شاد .الزم باه توعایح
است که گروههای مختلفی تالش داشتند تا از نیادهای دینی و هیچنین نهادهایی مانند منبر بارای اهاداف سیاسای خاود اساتفاده
نیایند .اما واقعیتهای اجتیاعی بیانگر آنند که میبایست بین منبر و کارگزاران نهادهای دینی برای حداکثر ساازی رقابات سیاسای
بهره برداری نیایند که دارای نشانههایی از مرهب گرایی بود و از هیه مهم تر ایان کاه دارای ادبیااد ،قالاب گفتیاانی ،هویات و
مشروعیت دینی باشند.
از سا های دهۀ  5130به بعد شاهد موج تکییلی در ارتباط با تبلیغاد سیاسی از طری نهادها و ابزارهای دینی می باشایم .باه
هر میزان که منبر کارآمدی خود را به دلیل ظهور ابزارهای ارتباطی جدید از دست می داد ،نوحاه خواناان و ماداحان کاه در کناار
منبری ها به وعظ میپرداختند ،از جایگاه مؤثرتری برخوردار می شدند.
در دوران انقالب اسالمی رهبران روحانی که در فن سخنوری و بسین توده های مردم برای ابزار عواطف و احساسااد شادید
کارکشته هستند ،توانستند نوعی کیهان شناسی انقالبی شکل دهند که هم امام خیینی(ره) و هم دیگر رهبران روحاانی را در کاانون
معنوی ا باطن درونی مشروع ا کشور و ملت و در ردس سلسله مراتب اقتدار قانونی قرار می داد( .بیمن)430 :5135 ،
الزم به توعیح است که استفاده از منبر به تنهایی مطلوبیت چندانی برای گروه های سیاسی به بار نیایآورد .باه ماوازاد منبار
میبایست از قالبهای مربوط به بهرهگیری از ادبیاد دینی در جهت بسین سیاسی نیز برخوردار بود .افرادی کاه فاقاد مشاروعیت
دینی باشند و یا این که از نشانههای مؤثری برای تأثیرگراری برافکار عیومی برخوردار نباشند ،فاقد قابلیت الزم برای بهرهگیری از
منبر خواهند بود.
تفساااایر دیگااااری از منباااار وجااااود دار د کااااه مبتناااای باااار کلاااای گااااویی و بیااااان ادبیاااااد تکااااراری
میباشد .زمانی که برخی از افراد تالش میکنند تا جلوههایی از فرهنگ سیاسی مردم گرا را تروین نیایند ،از ادبیاد و کنش منبری
استفاده میکنند .روحانیون منبری بیش از آن که به ادبیاد دینی واقف باشند ،از فن سیاسی برای متقاعد سازی دیگاران بهاره مای-
گیرند .در چنین جایگاهی ،یعنی در حضیض آن جهان معنوی ،آنها (شاه و ایاالد متحده) از هر نوع اقتادار و مشاروعیتی محاروم

شدند .در واق ایاالد متحده مستقییاً «شیطان بزرگ» ا بزرگترین قدرد فاسد و غیرمشروع ا لقب گرفت ،یعنای برابار نهادهاا یاا
نقطۀ مقابل جهان فرهنگی مشروع ایرانیان(.هیان)430 ،
به این ترتیب منبر را میتوان یکی از ابزارهای دینی و رقابت سیاسی در دورههای اجتیاعی مختلف دانست .دین گرایای عامال
اصلی مشروعیت نهادهای دینی و منبر میباشد .هیان طور که منبر در ذهن تاریخی ا اجتیاعی و دینی شهروندان تأثیرگرار اسات،
دارای آثار و عوارض مشهودی نیز در نگرش سیاسی شهروندان میباشد .این روند میتواند در مقابله با «دیگری» فرهنگی ،سیاسی
و بین الیللی مورد استفاده واق شود.

نتیجه گیری
جامعه ایران از دیر باز جامعهای دینی بهشیار میآید ،براین اساس در مطالعاد فرهنگی بایستی به نقش و سهم دین در فرهنگ
سیاسی کشور به عنوان یکی از مناب اصلی فرهنگ توجه شود .به لحاظ تاریخی در ایران چه قبل از اساالم و چاه پاس از اساالم،
دین ابزاری برای مشروعیت سازی نظام سیاسی در ایستارها و انگارهها و نیز رفتار سیاسی مردم بوده است .پس از انقالب اساالمی
و در هم آمیختگی دین و دولت ،این کار ویژه دین به شدد در توجیه رفتار سیاستمداران مورد استفاده قرار گرفت .به طوری که
دین به عنوان مهیترین ابزار کنتر کنش ها ،جهت گیری ها و واکنش های سیاسی افراد جامعه تبدیل شد .اما نقش دین در فرایناد
شکل گیری فرهنگ سیاسی جامعه ایران به آنچه که ذکر شد محدود نییگردد .دین و ارزش های دینی نقشی متفاود از این را نیز
ایفا میکنند .این نقش دین که در شکلدهی رفتار و جهت گیری سیاسی مردم موثر باوده باه ارزشهاایی چاون آزادی ،مسااواد،
عدالت جویی ،ظلم ستیزی ،مشارکت و امنیت و ....بر میگردد .در این راستا حوزهها ،عرصهها و جلوههای دینگرایای در فرهناگ
سیاسی ایران معاصر را بایستی در سه حوزه نظام معرفتی و ارزشی ،نیادین و نهادی مورد مطالعه قرار داد .در حوزه نظام معرفتی و
ارزشی ،شهاددگرایی ،آخردگرایی ،انتظارگرایی و موعودگرایی از مهیترین مولفههای تاثیرگرار بر فرهنگ سیاسی بشیار میآیند.
در حوزه نیادین بایستی از عاشورا ،اربعین حسینی و اعیاد مرهبی به عنوان نیادهای تاثیرگرار بار فرهناگ سیاسای ناام بارد و در
حوزه نهادی مساجد ،تکایا ،حسینیهها و منابر از کانونهای فرهنگساز بهشیار میآیند .قطعا ورود چنین ارزش ها ،نیادها و نهادهاای
به حوزه فرهنگ سیاسی ایران زمینههای ذهنی و عینی ایجاد الگوها و جهتگیریهای دیان محاور را در رفتاار سیاسای ایرانیاان باه
وجود آورده است.
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