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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال 
 حکومت اسالمی و جنازهء نویسندگان سکوالر

 توانسته تا آنھا .بجويند عاجل ای چاره «جنازه تشییع» مشکل برای تا اند بوده ناچار اسالمی حکومت ِفرھنگی گردانندگان
 در را آنھا .بودند گرداننده شھرھا مهھ در را شھداشان جنازهء .بودند کرده استفاده خودشان عوامل ھای جنازه از بودند

 اکنون اما بودند؛ کرده تبديل بزرگ گورستانی به را کشور سراسر و کرده دفن مذھبی ھای گورستان و میدان و دانشگاه
 از استفاده با نیز، )حکومت در مذھب نشستن واقعی مخالفان اين(» سکوالرھا« و »کافران« ،»طاغوتیان« ،»دشمنان«

  .آمدند می در میدان به خود گان کشته و شھدا ھای جنازه با تشیع، ِای استوره ـ تاريخی زمینهء ھمان
 

com.esmail@nooriala  
  پیش زمینه ای تاريخی ـ استوره ای

اگرچه آنچه را که در اين مقاله می نويسم خاص مردم شیعه مذھب ايران نیست و نمونه ھای   
 و  حکومت ھای سرکوبگرباابه آن را می توان در اغلب کشورھای عقب مانده، استبداد زده مش

 ، بنا بر حکم قوانین تحوالت اجتماعی، فرھنگی عمومیءنجا که ھر پديدهفاشیستی مشاھده کرد، اما از آ
م ت مرد ھوي، در اعماق از سوی ديگر،د وئی بومی شورنگ محلی بخود می گیرند تا از يکسو واجد معنا

 آينه ای از واقعیت ھا را در دمی توان خودی  ِ فرھنگمحیطاين پديده ھا در » موردی ِ«د، بررسی ِ جای گیر
 از نظر من، رابطهء سیاسی فرھنگ شیعی ما با آئین جنازه داری و پیکر گردانی نیز .پیش روی ما بگذارد

  .شن شدن مسئله کمک کندچنین است و، در نتیجه، اشاره به ريشه ھای آن می تواند در رو
 قرنی اسالم حکومتی، و در جلوه ھای سیاسی مختلف شیعی و سنی اش، 14در تاريخ 

از جنازه ھای مردگان و کشته گان، بصورت نمايشی، يا تشییعی، يا ترحیمی ) يا سوء استفاده(استفاده 
 که از يک جد واحد ريشهء اين امر را می توان در دشمنی دو خاندان. آن، ھمواره مرسوم بوده است

  .منشعب شده بودند جستجو کرد
تن به مسلمان شدن و پذيرفتن سروری ) از خاندان بنی امیه" (ابوسفیان"ھنگامی که فرزندان 

، به نام دمحم بن عبدهللا، دادند و بدينسان به درون جامعهء )بنی ھاشم(مردی از خاندان رقیب خود 
ود که شقاق و دشمنی بین اين دو خاندان اھل مکه تنھا در نومسلمان صدر اسالم وارد شدند، آشکار ب

مکتوم و مخفی خواھد ماند و درنگی ) ھمچون ابوبکر و عمر(زمان حضور دمحم و دو سه يار پیشتازش 
صبورانه می بايست تا فرصت فراھم شود و آتش نفاق و دشمنی بین اين دو خاندان ديگرباره شعله ور 

  .گردد
از  ("علی بن ابیطالب"بر ) از خاندان بنی امیه ("معاويه"ید، پیروزی و چون اين فرصت فرارس

 و سپس) با کشاندن پايتخت اسالم از مدينه به دمشق(و آغاز خالفت خاندان اموی ) خاندان بنی ھاشم
از (يزيد بن معاويه : زمینهء شعله ور شدن آن آتش ديرينه را فراھم کرد) خلیفهء اول اموی(مرگ معاويه 

روبرو شد و ) از خاندان بنی ھاشم(، در نشستن بجای پدر، با مقاومت حسین بن علی ) بنی امیهخاندان
  کار به ماجرای مشھور کربال کشید

ھمچون پنج امامی يا زيديه، و ھفت امامی يا (ر سراسر اين برخورد خونین، که در مذاھب شیعی 
» جسد ھای«ی استوره ای شده است، تبديل به تاريخ) اسماعیلیه، و دوازده امامی يا اثنی عشريه
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نوهء پیامبر (کارگزاران خاندان اموی سرھای حسین بن علی . کشته گان نقش اول را بازی می کنند
و فرزندان و ياران شکست خورده اش را بر سر نیزه می کنند و از کربال در عراق تا دمشق در شام ) اسالم

قدرت و شوکت خلیفهء دوم اسالم اموی را به رخ مردم کو به کو و شھر به شھر می گردانند تا ھیبت و 
ما بر سرير قدرت نشسته ايم و به دشمنان خود، «: بکشانند؛ با اين پیام روشن سیاسی ھیئت حاکمه که

  »!حتی اگر صغیر و کبیر خاندان پیامبرمان باشند، رحم نمی کنیم
ز استفادهء سیاسی به سود شیعیان نیز، در ھمین جنازه کشی استوره ای ـ تاريخی، مواردی ا

و » سینه و زنجیر زنی«و » دسته راه اندازی«مراسم . خود يافته و به آن ابعادی مذھبی بخشیده اند
پیام اين جنازه کشی نیز . ھمه بر حول پیکرھای بی سر کشته گان کربال می چرخند» تعزيه گردانی«

نی اند و بايد آنان را به زير کشید و حاکمان نشسته بر قدرت مظھر ظلم و ستم و بی دي«: روشن است
مکتب مظلومیت و دور افتادگی از قدرت مشروع و » تشیع«بدينسان . »رھبر بر حق را بقدرت نشاند

  .مقاومت برای بازپس گیری آن شد
شاھان پھلوی » اين ـ ھمان کردن«راه دور نرويم؛ در سراسر دوران پھلوی شاھد بوده ايم که روند 

بود و ھر بار » يزيد زمانه« شاه از دید مسلمانان افراطی. نحاء مختلف جريان داشته استبا بنی امیه به ا
در اين تشبیه مکرر پیدا کردن يزيد آسان بود، . تراشید و روبرويش نشاند» امام حسینی«می شد برايش 

بود، » امام زمانه«مشکل اما يافتن . چرا که ھرکس در قدرت بود غاصب حق امام شیعه محسوب می شد
و در اين . تا اطالع ثانوی غايب بود و با نیامدن اش امت خود را بالتکلیف رھا کرده بود» امام زمان«چرا که 

  . می کوشیدند خالء سیاسی ناشی از غیبت را ھر بار به نوعی پر کنند» علماء«دوران غیبت کبری بود که 
نی عشری را تبديل به نتیجهء اين کشاکش سیاسی شبه استوره ای بوده است که تشیع اث

ھیچ سرزمین اسالم زده ای جز ايران و عراق . مکتب مرده پرستی و مرده خواری و مرده دزدی کرده است
ھیچ مردمی جز شیعیان دوازده امامی جشن و عزاشان بر . دارای اين ھمه مقبره و مزار و امامزاده نیست

ھیچ ملتی چون .  و گريه را واجد ثواب نمی داندھیچ امتی، جز آنھا، خنده را مذموم. گرد جنازه نمی گردد
ھیچ امت . ملت شیعه مبارزات سیاسی خود را علیه ھیئت حاکمه بر گرد جنازه تنظیم نمی کند

جنازهء شھدا را ) فی سبیل هللا(مسلمانی ھم، با ھمهء عظمت قائل بودن برای امر شھادت در راه خدا 
  . روی سر نمی گذارد

  
  فرھنگ جنازه مدار

است و در دايره مسلمانان يا شیعیان » جنازه مدار«ھنگ دست پروردهء تشیع فرھنگی جامع و فر
ھجوم ھای فرھنگی جا افتاد » مردمان مقھور«در وجود » فرھنگ«ھم محدود نمی شود؛ زيرا وقتی اين 

ند آنگاه اثرات اش در ھمهء مظاھر فرھنگی اقشار مختلف آن مردم قابل مشاھده است، چه مسلمان باش
  . و چه نامسلمان يا کافر

قصد من در اينجا تحقیق تاريخی نیست، چرا که نمونه ھای آشکار و اکنونی اين جھان بینی در 
جای دور ھم نمی روم؛ در عمر خود ديده ام که چگونه در متن اين فرھنگ . تاريخ معاصر کشورمان فراوانند



 3 

سان سکوالر ھم می تواند جای تظاھرات عمدهء ی سرشنا»تشییع جنازه«جنازه مدار ِ مرگ و يادبود حتی 
تشییع جنازه تختی، افسانه ھای بافته شده پیرامون مرگ صمد بھرنگی، تشییع جنازهء . سیاسی را بگیرد

ی خود »سر نمونه« ھمه، چیزی جز تظاھرات سیاسی نبوده است که احمد شاملو و سیمین بھبھانی، 
شکل ) ھمچون جالل آل احمد(ھای شیعی » آقا زاده«وسیلهء را از استوره ھای شیعی دريافت داشته و ب

  .و سو گرفته اند
  

  معضل فرھنگی حکومت اسالمی
با استقرار حکومت اسالمی علمای تشیع اثنی عشری در ايران، مسئلهء پیچیدهء جديدی در 

نديد و خمینی عنوان امام را برای خود پس: بستر فرھنگی بخشِ  اکثريتی ِ شیعی جامعهء ما پیش آمد
پذيرفت، بعنوان امام شیعیان بر تخت سلطنت نشست، و با اين نشستن صورت استوره ای داستان را 

  .مغشوش کرد
از صحنه گريخته و آوارهء بیمارستان ھای دنیا » يزيد«بدينسان، در صحنهء يک نمايش استوره ای، 

ی کربال و ھمچون مختار ثقفی، بقدرت رسیده بود و اين بار، البد به انتقام ماجرا» امام«شده بود و 
  . بخون کشیده می شدند و کافران به مجازات می رسیدند» طاغوتیان«. را از دم تیغ می گذراند» يزيديان«

اما اين ھمه ماجرا يک چرخش و انقالب عمیق فرھنگی را بھمراه داشت؛ چرا که طاغوتیان و 
بودند نیز شیوه ھای استفادهء سیاسی از کافرانی که بر متن ھمین فرھنگ جنازه مدار پرورش يافته 

آنچه . جنازه کشی را در خون فرھنگی خود داشتند و می توانستند از جنازه ھا استفادهء سیاسی کنند
حاکم بد است حتی اگر امام حسین باشد و آنکه قربانی حاکم «: عوض نشده بود موضوع نمايشنامه بود

  . تنھا مجريان نقش ھای بد و خوب جا عوض کرده بودنداينجا. »است خوب است حتی اگر خود شمر باشد
در » صاحب و رانندهء جنازه«در اين فرھنگ جنازه مدار اينکه : می توان گوھر ماجرا را چنین ديد

زمان حیات خود دارای چه نوع عقیده و مذھب و مکتبی بوده مھم نیست؛ مھم آن است که، بقول جالل 
اينگونه است که شرکت کنندگان در . »با قدرت بوده يا بر قدرت«لث، آل احمد و احمد شاملو و اخوان ثا

تشییع جنازهء آيت هللا منتظری، که اگر قطره الکلی به دست اش ترشح می کرد آن دست را ھفت بار آب 
می کشید، و حاضران در تشییع جنازهء احمد شاملو، که اگر تقطیرش می کردند چند بطری ودکای ناب به 

اين جنازه ھا بھانه ای محسوب می شدند تا مردم پرورش . چندان با ھم متفاوت نبودنددست می آمد، 
  .يافته در مکتب تشیع بتوانند اظھار وجود سیاسی کنند

  
  چاره جوئی حکومتی

چاره ای » تشییع جنازه«گردانندگان فرھنگی ِ حکومت اسالمی ناچار بوده اند تا برای مشکل 
جنازهء شھداشان .  بودند از جنازه ھای عوامل خودشان استفاده کرده بودندآنھا تا توانسته. عاجل بجويند

آنھا را در دانشگاه و میدان و گورستان ھای مذھبی دفن کرده و سراسر . را در ھمه شھرھا گرداننده بودند
و » کافران«، »طاغوتیان«، »دشمنان«کشور را به گورستانی بزرگ تبديل کرده بودند؛ اما اکنون 
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نیز، با استفاده از ھمان زمینهء تاريخی ـ ) اين مخالفان واقعی نشستن مذھب در حکومت(» رھاسکوال«
  . استوره ای تشیع، با جنازه ھای شھدا و کشته گان خود به میدان در می آمدند

در اين چاره جوئی بود که فرھنگ گزاران حکومت نخست و قبل ار ھر مورد ديگری متوجه خطر 
. جنازه ھای نويسندگان ايران شدند و تصمیم گرفتند تا نخست از نويسندگان ِ مرده در گذشته آغاز کنند

اھل ده يعنی (توانسته بودند فردوسی طوسی : آنھا در اين مورد تمرين ھای تاريخی فراوان داشتند
را، که احیاء کنندهء دين و آئین ماقبل اسالم ايرانیان بود، به نام ) فردوس از شھر طوس خراسان

مزين کنند، و حتی با وجود اينکه علمای عصرش اجازه دفن پیکرش را در گورستان مسلمانان » ابوالقاسم«
وانستد چنین ببافند که او به خواب نداده و ياران اش به ناچار پیکرش را در باغ خانه اش دفن کرده بودند، ت

عالم شھر آمده و خبر داده است که او را در آن دنیا، بعلت چند بیتی که در وصف رسول خدا سروده بوده، 
آنھا توانسته بودند از قول فردوسی ابیات سست بسیاری در وصف اسالم و قھرمانان . به بھشت برده اند

نیز توانسته بودند خیام و حافظ را، که از سراسر . سازی کننداستوره ای اش بسازند و در شاھنامه جا 
زبان عالم " (لسان الغیب"و ) يعنی فیلسوف اسالمی(» حکیم«اشعارشان کفر و زندقه بیرون می زد، به 

پس برای معاصران ھم الزم می شد که از ھمین روش کارآمد . تبديل کنند) غیب در دنیای مشھود
  .استفاده نمود

  
  زهء مجدد نیمايوشیجتشییع جنا

اش با عرفان » افسانه«فکر می کنم اول قرعه به نام نیما يوشیج خورد؛ شاعری که در منظومهء 
کارگزاران فرھنگی نمی توانستند . از دنیا رفته بود» کافر«حافظ و مذھب موالنا در افتاده بود و آلوده و 

» ان گزار بینش سیاسی در شعر امروز ايرانپدر شعر نو و بنی«تحمل کنند که مردی در ابعاد تاريخی که 
نخست غزل سستی از او در وصف علی بن . محسوب می شد به اين آسانی از آسیب آنان در امان باشد

ابیطالب يافتند و سپس به ياد وصیت او افتادند که می خواسته در ده زادگاه اش ـ يوش مازندران ـ دفن 
 وصیت، قبرش را می شکافیم، استخوان ھايش در تابوت می برای انجام: بدينسان کار آسان بود. شود

می آوريم، و پس از انجام نماز میت و تشییع جنازهء اسالمی، بعنوان يک » تاالر وحدت«گذاريم، تابوت را به 
  .شاعر تمام مسلمان روانهء يوش اش می کنیم

  
  چاره ای در مورد زندگان

سعید امامی پاسخی به ھمین » عام درمانی ِقتل «اما با زندگان چه بايد می کردند؟ طرح   
ھمه شان را در اتوبوسی می گذاريم .  می شويمخالصمی کشیم شان و از دست شان «: پرسش بود

ش ی و خود را پخم می کندبه سوی دره شتاب شتابان  اتوبوس را  سر راننده، در راه سفر به ارمنستان،و
ه زندهء مزاحم را يکجا در ته دره از نکبت زندگی خالص  و آن ھمنمودهبه بیرون پرتاب نقاله از سقوط 

   »!مرگ يک بار و شیون يک بار. د کردخواھ
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 شکست خورد و اين بست به آن خوبی با دخالت يک تخته سنگ که راه را بر اتوبوس یاما طرح  
:  داردسعید امامی طرح جانشینی ھممعلوم شد که . گشتند با پای خود به خانه بر  کیش کافراننابکار

غفار دمحم مختاری، دمحم جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی،  »!يکی يکی شان را می کشیم«
ده ھا نويسندهء سرشناس قربانی طرح ... ، پروانه اسکندری، داريوش فروھر وزاده حمید حاجیحسینی، 

  .می شوند» قتل عام درمانی«
  
  تک سکوالرھا پا

» ِمبارزات جنازه مدار شیعیان«نیز با فرھنگ » سکوالرھا«: اين طرح ھم مشکلی پیدا می کند  
آشنائی دارند و می توانند مراسم تشییع جنازهء کشته گان و مردگان شان را به تظاھرات سیاسی تبديل 

شاملو می . را به زيارتگاه مردگان سکوالر مبدل سازند» قبرستان ھای امامزاده محور«کنند؛ می توانند 
دادن بر تخت بیمارستان، با پای بريده بر روی دوش مردم بنشیند و شعرھای ظاله اش را تواند، در پی جان 

در بلندگوھا بخواند و چون به امامزاده طاھر کرج می رسد آنجا را به مزار خود تبديل کرده و امامزادهء 
  .ًنامعلوم و احتماال مجعول را در محاق و سايه ببرد

 دفن پیکر نويسندگان و شاعران غیرمذھبی را در امامزاده ھا اينگونه است که کارگزاران فرھنگی  
به سیمین بھبھانی اجازه نمی دھند پیکرش را به امامزاده . صالح نمی بینند و اين کار را ممنوع می کنند

در گوشه ای از بھشت زھرا محوطه ای اختصاص می دھند » مردگان نامدار«بجای آن برای . طاھر بکشاند
  . ممنوع می کنند-  اماکن مذھبی را ـ از ترس به محاق افتادن امامزاده ھا و دفن جنازه در

اما در ھمان بھشت زھرا ھم می توان تشییع جنازه را به تظاھرات سیاسی ضد حکومت مذھبی   
مگر ھوشنگ گلشیری در ھمان بھشت زھرا بر سر جنازهء دمحم مختاری مويهء سیاسی نکرده . تبديل کرد

ًمورد نیز سیاستی داشت؛ مثال، در تشییع جنازه تنھا به اجرای آداب مذھبی بوسیلهء بود؟ بايد در اين 

مقامات مذھبی بسنده کرد و به کسی ـ جز معتمدين خودی، آن ھم اگر الزم باشد ـ اجازهء سخنرانی 
  .نداد

  
  !حکومت صاحب عزا می شود

ايش و خطا، کوشیده اند کارگزاران امنیتی حکومت اسالمی مسلط بر ايران، از طريق روش آزم  
سیاست فرھنگی خود را ھر روز منظم تر کنند و حاصل آن را ھفتهء پیش در مراسم خداحافظی با شاعرِ  

لحاظ گرفتاری ھای مالی و کاری ًقطعا سکوالر دموکرات ايران، يعنی دمحمعلی سپانلو، که مدت ھا بود به 
   .ھده کرديمحکومت اسالمی شده بود، مشا برخی از افراداسیر دست 

از (حتی خرج مراسم را . ظھور کرد» صاحب عزا«در اين مراسم، وزارت اطالعات حکومت در نقش   
پیکر شاعر در حلقهء مأموران امنیتی، که . خود به عھده گرفت) تھیهء گور گرفته تا برگزاری مجلس ترحیم

رمه ای و پیرھن آبی اين بار اگرچه ھمچنان با لباس شخص آمده بودند اما ھمگی کت و شلوار س
متحدالشکل به تن داشتند، و چند بسیجی عربده کش که در ھر مراسم دولتی حضور پیدا می کنند، به 
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 مؤسسهء اطالعات بر آن پیکر درخانهء نويسندگان برده شد، حجة االسالمی دست نشاندهء ولی فقیه 
صاحبان عزا نه اعضاء . بردند» قطعهء نامداران«نمازی سر سری خواند و سپس جنازه را شتابان به 

مجلس ختم را . خانوادهء شاعر بودند و نه کانون نويسندگان ايران، که شاعر يکی از بنیان گزاران اش بود
در جلوی مجلس نیز خودشان به آمدگان معدودی که ھر يک از سر ناچاری يا . نیز خود برگزار کردند

 گوئی آنھا را پذيرفتند و تنھا به دوست قديم و کنجکاوی پیداشان شده بود خوش آمد گفتند و تسلیت
مشترک سپانلو و من، مھدی اخوت، که سال ھا بود جور کش شاعر شده بود، اجازه دادند که در کنارشان 

در سراسر مراسم قرآن خواندند و مداحی اھل بیت کردند، و خطیب . بايستد تا عريضه خالی نباشد
  . سخن گفت و آنان را نفرين کرد» اھل بیت پیامبر«یت و عصمت ًمجلس صرفا از کافران و منکران حقان

  
  سپانلو چه می کرد؟

، بر اساس مشاھدهء وضعیت خود، سپانلو. چه تلخ است با اين حکومت، بھر دلیل مماشات کردن  
ده به اين بسنده کر.  بگويم، اين امر را ممکن نمی ديدنبود يا، بھتر» انحالل طلب «سکوالر دموکرات بود اما

  .باشد» اصالح طلب«بود که سکوالر دموکرات اما 
او برای آمدن دمحم خاتمی کف زده بود، در کنفرانس برلین شرکت کرده بود تا مزايای دولت اصالح   

 در انتخابات رياست جمھوری ھمگان را فراخوانده بود تا به رفسنجانی رأی کند،طلبان را به ديگران گوشزد 
  .سايهء سنگین اين حکومت زندگی کند د که در زيرو تن داده بو... دھند، و
گوئی شعر حافظ را شعار .  را می شد ديد»احتیاط«در رفتار و گفتار و نوشتارش قبل از ھر چیز   

! // کنند تعزیر میپنھان خوريد باده، که / دانی که چنگ و عود چه تقرير می کنند؟ «: خود کرده بود که
گویند رمز عشق مگویید و  // کنند عیب جوان و سرزنش پیر می / برند ناموس عشق و رونق عشاق می

   »...کنند ست که تقریر می مشکل حکایتی / مشنوید
با اين ھمه، از آنجا که در عمرش بیتی در تمجید قدرتمندان نساخت، و به ريا شعر مذھبی نگفت،   

 سیاق فرھنگ شیعی، از پیکر او می توانستند، بر» انحالل طلبان«بود، » چھار شاعر آزادی«و نويسندهء 
و اين شد که . علیه حکومتی که نفس شاعر را با محدوديت ھا و تھديدھايش گرفته بود استفاده کنند

  .دستخوش دخالت امنیتی ھا و اطالعاتی ھا شد» تبعید در وطن«شاعر 
 واقعیت آن است که حکومت ھای مذھبی و غیرمذھبی در ايران از خود شاعر و پیکرش نمی  

و نمی گويم (ترسند؛ ترس آنان از نارضايتی و نفرت فشرده ای است که در فضای انديشمندی 
ما موج می زند و می تواند مردم را با علت العلل دردھائی که با پوست و گوشت و استخوان ) روشنفکری

ھنگ رايج و اين ھمه می تواند، به لحاظ تربیت شیعی که در فر. شان تجربه می کنند بیشتر آشنا سازد
 تبديل به پرچم را که در مدح حکومت سخن نگفته باشد،مردم مخلد شده، تشییع پیکر ھر ھنرمندی 

  .سیاسی خود کند
ما، شايد » شاعر نوجوی«به پايان برم که سپانلو، » غزلی«و بگذاريد اين مطلب را با چند بیت از   

  :از سر وصف حال خويش اما برای فردائیان اش، سروده است
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  فرسود» زندگی«رھا کرد و » زمانه«مرا 
  !که به نیرو ز من فزون تر بود» دشمنی«نه 

  خواھند» قمری قفس«سزای پر زدن ام، 
  »! فرود ِجالل«، ني »قلندری ِ اوج«خوشا 
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