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Wprowadzenie 

W Iranie, a także w odniesieniu do Iranu, bardzo dużo mówi się 
o potrzebie syntezy nowoczesności z tradycją. W dyskursie na temat 
modernizacji stało się to wręcz hasłem wywoławczym. Architekci 
projektów modernizacyjnych nie zauważają jednak, że jeśli „nowo-
czesność” będzie rozumiana jako rozwiązania technologiczne, go-
spodarcze, społeczne i polityczne wypracowane i wypróbowane na 
Zachodzie, a „tradycja” zostanie zdefi niowana jako zakorzenione 
w społeczeństwie nieefektywne, lecz czytelne dla większości człon-
ków społeczeństwa sposoby życia i leżące u ich podstaw wartości, to 
o żadnej syntezie nie może być mowy. Udana modernizacja nie jest 
rezultatem skrupulatnie realizowanego planu, wcześniej przygotowa-
nego przez specjalistów i ekspertów. Stanowi ona wynik splotu wielu 
czynników, wśród których idee i wartości konstytutywne dla tożsamo-
ści danej kultury – i wyrastających z niej systemów społecznych i po-
litycznych – zajmują centralne miejsce i są interpretowane zgodnie ze 
specyfi ką danej kultury. Warto nadmienić, że pośrednio wpływają też 
na sposób zarządzania potencjałem ekonomicznym oraz strategiami 
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Mają one charak-
ter symboliczny i będą przejawiać się jako jawne bądź niejawne treści 
w każdym modernizacyjnym planie.

W latach 90. ubiegłego stulecia Iran konsekwentnie wzmacniał 
swoją pozycję w regionie. Stając się obszarem walki o wpływy świato-
wych mocarstw, jednocześnie formułował swoją misję w regionie. Fakt 
ten sprawia, że sposób, w jaki Iran będzie się modernizował, jest ważny 
nie tylko dla Islamskiej Republiki Iranu (IRI), ale dla całego świata. 
Centralną ideą misji propagowanej przez szyickie duchowieństwo jest 
szerzenie ideałów rewolucji islamskiej i objęcie nimi wszystkich mu-
zułmanów, na całym świecie.

Zbadanie powiązania problemów modernizacji w Iranie z isla-
mem jako fundamentem struktury społecznej, politycznej i kulturo-
wej  rodzi możliwości lepszego zrozumienia skomplikowanego  węzła 
problemów związanych z głębokimi przemianami społeczeństw 
 muzułmańskich.
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Rola szyickich duchownych zasługuje na pogłębioną analizę nie 
tyle z politycznego punktu widzenia – bo ten problem został już wie-
lokrotnie naświetlony z wielu stron – ile przez pryzmat głębokich 
uwarunkowań kultury, dzięki którym duchowieństwo w Iranie nie tyl-
ko sięgnęło po władzę polityczną i ją zdobyło, lecz także ukształtowa-
ło i nadal kształtuje ogromny obszar irańskiej tożsamości, narzucając 
ją społeczeństwu za pośrednictwem skutecznych narzędzi sterowania.

Rewolucja konstytucyjna (1905–1911) była pierwszą odpowiedzią 
Iranu na modernizacyjne wyzwanie Zachodu. Zarówno wydarzenia, 
które miały miejsce w ciągu czterech lat walk o konstytucję, jak i cha-
rakter zaangażowanych sił społecznych i treści samej konstytucji jas-
no wskazywały na dwie cechy trwającego procesu modernizacji: po 
pierwsze, składał się on z rozłącznych par przeciwieństw; po drugie, 
zainteresowanie zachodnim modelem modernizacji społeczeństwa, 
państwa i jego instytucji oraz gospodarki było bardzo duże. Rewolu-
cja konstytucyjna nie była jednak odpowiedzią ostateczną. Ta pojawi-
ła się wraz z rewolucją islamską (1979) i proklamowaniem Islamskiej 
Republiki Iranu. Cała kultura, w tym też system polityczny, została 
zamknięta na obce wpływy w imię zachowania tożsamości państwa, 
która przez zwolenników linii Chomeiniego była rozumiana jako toż-
samość muzułmańska.

To właśnie w czasie rewolucji konstytucyjnej zostały określone 
te wyzwania, którym Iran musi sprostać dzisiaj. Irańska inteligencja 
o proweniencji prozachodniej przeniosła na rodzimy grunt wyzwa-
nia postawione przed nią przez Zachód: implementacji idei wolności 
liberalnych, demokracji, humanizmu i wynikających z nich praw czło-
wieka, sekularyzacji państwa i równości obywateli w obliczu skodyfi -
kowanego, świeckiego prawa. Wśród bezpośrednich wyzwań znala-
zły się też zachowanie niezależności i wypracowanie własnej ścieżki 
rozwoju. Dzisiaj zmaga się z nimi nie tylko elita ofi cjalnie sprawująca 
władzę, ale także opozycja i intelektualiści.

Pytanie, które dzisiaj stawiają sobie elity Iranu, zarówno świeckie, 
jak i duchowne, nie brzmi: czy modernizacja jest potrzebna? Brzmi 
ono: jak powinien wyglądać proces modernizacji, by otworzyć system 
kultury na wpływy z zewnątrz, a jednocześnie nie zachwiać jego pod-
stawami? 

Synteza nowoczesności z tradycją nie może odbywać się jedynie 
w sposób powierzchowny: poprzez łączenie i współistnienie elemen-
tów o znaczeniu drugorzędnym. Musi zaistnieć na poziomie głębo-
kich struktur kultury, obejmujących idee i wartości. Fakt ten sprawia, 
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że w planowanie i kreślenie celów modernizacyjnych nieodzowne jest 
zaangażowanie szyickiego duchowieństwa. Powody tak formułowa-
nego stwierdzenia zostaną przedstawione w toku dalszych rozważań.

W przypadku otwartych deklaracji o dążeniu do łączenia tych 
dwóch aspektów: tradycji i nowoczesności, jak miało to miejsce 
w przypadku Alego Akbara Haszemiego Rafsandżaniego, który sta-
nął na czele państwa po śmierci Chomeiniego w 1989 roku i pełnił 
tę funkcję przez dwie kadencje – do 1997, warto zdawać sobie spra-
wę z faktu, że fundamentem syntezy ma być tradycja i to tradycyjne 
wartości pełnią funkcję porządkującą dla elementów nowoczesnych. 
Te drugie zostają przyjęte do systemu, pod warunkiem że nie zaburza-
ją jego równowagi, czyli nie godzą w centralne wartości – szyickiego 
islamu.

System polityczny został przez nas przyjęty jako główny obiekt 
badań. Ich przedmiotem są wartości reprezentowane w sposób sym-
boliczny: werbalnie lub wizualnie. Zgodnie z zaprezentowaną w kolej-
nych rozdziałach metodą badawczą będziemy je traktować jako infor-
mację o różnym stopniu złożoności. U podstaw oglądu znalazła się 
hipoteza, że to właśnie system polityczny Islamskiej Republiki Iranu 
jest najbardziej uporządkowaną pod względem strukturalnym hipo-
stazą wartości kultury reprezentowanych przez najbardziej wpływową 
od przełomu XIX i XX wieku grupę kulturotwórczą w Iranie, jaką jest 
szyickie duchowieństwo. Analizy nie mają charakteru politologiczne-
go, chociaż wychodzimy od zaprezentowania głównych elementów 
systemu politycznego, ich funkcji, statutów i statusu poszczególnych 
organizacji, a punktem odniesienia dla analizowanych tekstów publi-
cystycznych, programowych i aktów prawnych jest Konstytucja IRI 
z 1979 roku.

System polityczny wchodzi w interakcje z innymi systemami: 
ekonomicznym i społecznym. Dzieje się to na zasadzie dopełnienia 
lub opozycyjności. W obydwu przypadkach występuje współzależ-
ność, chociaż jej wektory są przeciwstawne. Systemy i wyłaniające się 
z nich organizacje są wyrazem próby wspierania systemu polityczne-
go w jego zadaniu porządkowania przestrzeni informacyjnej, niekie-
dy poprzez kontestację zastanego porządku. W sytuacji gdy organi-
zacja ma charakter wyraźnie opozycyjny, będziemy ją traktować jako 
próbę wspierania systemu politycznego w obszarze informacji dotąd 
niezagospodarowanej, ale o dużym potencjale energetycznym. Na 
potrzeby niniejszego opracowania przyjmujemy, że potencjał energe-
tyczny informacji mierzymy liczbą zwolenników danej idei, natomiast 
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przestrzeń informacyjna to całokształt idei żywotnych i manifestowa-
nych we współczesnej kulturze.

Okres badawczy obejmuje czasy najnowsze: od 1979 do 2017 roku, 
czyli czas istnienia Islamskiej Republiki Iranu jako systemu politycz-
nego w jego obecnym kształcie. 

Monografi a została pomyślana jako zwięzły całościowy ogląd 
procesów składających się na rzeczywistość polityczną współczesnej 
 Islamskiej Republiki Iranu w jej aspekcie kulturowym, z perspektywy 
możliwości zarządzania procesami o bardzo dużym stopniu złożo-
ności i niejawności. Konieczność syntezy ogromnego i różnorodne-
go materiału badawczego skłoniła nas do sięgnięcia po porządkujące 
narzędzie metodologiczne z obszaru nauk ścisłych, jakim jest cyber-
netyczny model systemu autonomicznego. Posiada on jasno sprecy-
zowany aparat pojęciowy dotyczący funkcjonalności modułów, granic 
i systemu, a więc tych elementów, które pojawiają się w systemowych 
ujęciach kultury, a nie zostały dotąd doprecyzowane. Dzięki swej 
przejrzystej strukturze, opracowanej przez polskiego cybernetyka Ma-
riana Mazura1, model ten pozwala komunikować się w zakresie pozy-
skiwania danych specjalistom z różnych dziedzin: kulturoznawcom, 
politologom, specjalistom z zakresu stosunków międzynarodowych, 
ekonomistom.

Monografi a składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich: Teoria 
i metodologia badań, jest omówieniem zastosowanej metodologii oraz 
przybliżeniem aparatu pojęciowego, zarówno z obszaru kulturoznaw-
stwa, jak i cybernetyki. Zawiera również zwięzły przegląd pierwszych, 
inspirowanych myślą Zachodniej Europy, koncepcji reform w Iranie, 
przede wszystkim ze względu na ich nowatorski wobec zastanej matry-
cy kulturowej charakter. Szczególną uwagę poświęcono koncepcjom, 
których echa pobrzmiewają dzisiaj w dyskursie międzynarodowym 
jako problem praw człowieka. Analiza tych kierunków modernizacji 
pozwoliła wyłonić dwa główne punkty odniesienia dla wszystkich na-
stępnych koncepcji reform: islam i autokratyzm.

W rozdziale drugim, „Cień Allaha” i jego strażnicy: szyickie ducho-
wieństwo, ciężar analiz i wnioskowania został przesunięty w kierunku 
najbardziej wpływowej grupy społecznej: szyickiego duchowień-
stwa, w trzech ważnych stadiach jego ewolucji: rewolucji konstytu-
cyjnej (1905–1911), rewolucji islamskiej (1979) oraz zjawiska, które 
niekoniecznie da się umiejscowić precyzyjnie w czasie historycznym, 

1  M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa 1966.
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ale naszym zdaniem odgrywa coraz większą rolę w czasach najnow-
szych, tj. od śmierci Chomeiniego (1989) – fenomenu intelektualisty- 
-duchownego. W rozdziale zaprezentowano pozycję społeczną tej 
grupy oraz fundamenty, na których się opiera, a także mechanizmy 
społeczne, z których czerpie siłę, proces jej dochodzenia do władzy 
i strategie umacniania autorytetu. Podjęto również próbę dokonania 
oceny roli szyickiego duchowieństwa jako całości ze względu na we-
wnętrzną ambiwalencję zjawiska: cień jest tym, co chroni przed palą-
cymi promieniami słońca, a jednocześnie zasłania widoczność i nie 
pozwala na wzrost. Odchodząc od metafory w stronę naukowego apa-
ratu pojęciowego, wstępnie postawiono pytanie, na ile ta wewnętrz-
na ambiwalencja samego duchowieństwa wpływa na zachowanie
homeostazy całego systemu. 

Przedmiotem analiz w rozdziale trzecim, Symboliczna przestrzeń 
irańskiego narodu w świetle matrycy szyickiego islamu, stały się najważniej-
sze symbole konstytuujące semiosferę nacji w perspektywie państwa. 
Opisowi i interpretacji poddano reprezentacje symboliczne: postacie 
przywódców duchowych, fl agę, hymn, wybrane święta państwowe, 
męczenników. Kryterium wyboru spośród ogromnego rezerwuaru 
symboli i znaków była rozpoznawalność symbolu na arenie między-
narodowej oraz identyfi kacja z nim mieszkańca IRI na poziomie emo-
cjonalnym. Do tego ostatniego zbioru zaliczyliśmy tzw. paradygmat 
Kerbeli, manifestujący się między innymi w procesjach ta’zije, oraz 
postać rahbara.

Sterowanie społeczeństwem za pośrednictwem emocji stało się po-
głębionym przedmiotem analiz w rozdziale czwartym, Mechanizmy stero-
wania społeczeństwem: rządzący a rządzeni. Szczególną uwagę poświęcono 
dwóm narzędziom sterowania emocjami: obrazowi Zachodu jako anta-
gonisty oraz poczuciu krzywdy budzącym resentyment i chęć odwetu. 
Wyobrażenie wroga i wezwanie do słusznej walki to dwa najpotężniej-
sze obecnie narzędzia społecznej inżynierii islamskiej elity politycznej 
w Iranie. Tłem analizy problemu jest system polityczny IRI oraz jego 
granice. Z punktu widzenia możliwości zastosowania cybernetycznego 
modelu systemu autonomicznego jako narzędzia diagnostycznego ten 
rozdział pozwala na wnioskowanie, w jaki sposób odbywa się ochro-
na granic systemu, jak działają mechanizmy jego homeostazy i w jaki 
sposób system polityczny zasila siebie, korzystając z zasobów symboli 
kultury oraz potencjału społecznego, niezagospodarowanego w postaci 
skonkretyzowanych instytucji, przypisanych do systemów o wyraźnym 
podłożu ideowym.



12 Wprowadzenie

Pytanie o elementy świadomie usunięte z przestrzeni ofi cjalnej 
ideologii skłoniło nas do postawienia pytania o rolę nowych ruchów 
społecznych oraz grup marginalizowanych, jeśli chodzi o ich głos 
w przestrzeni politycznej. W rozdziale piątym, Irańskie społeczeństwo 
zwierciadłem kondycji elity rządzącej, została podjęta próba udzielenia od-
powiedzi na pytanie o to, które z wyzwań niepodjętych przez przy-
wódców religijnych po 1979 roku, a żywotnych w kulturze wieku XIX 
i czasów szachów z dynastii Pahlawich powracają zgodnie z zasadą 
palingenezy w głosach grup marginalizowanych. Paradoksalnie te 
właśnie grupy również są zwierciadłem elity rządzącej – odsłaniają 
jej słabe punkty i wskazują na zagrożenia dla całego systemu. Podroz-
dział o Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej został umieszczony 
tutaj intencjonalnie jako pewnego rodzaju relikt – element pamięci 
kulturowej, świadczący o istnieniu „dziecięcego”, niedojrzałego ele-
mentu w systemie politycznym – bezkrytycznych naśladowców i wy-
konawców poleceń „ojców”.

W rozdziale szóstym, Surowce energetyczne jako część strategii kulturowej, 
został podjęty problem trzeciego elementu cybernetycznego modelu 
systemu autonomicznego: systemu ekonomicznego, czyli akumulatora.
Jest to ta część systemu, która zasila go energetycznie, dostarczając 
zasobów materialnych i tworząc PKB. Ma jednak nie tylko wymiar 
ekonomiczny, lecz także kulturowy. Za przykład możliwości dwojakiej 
perspektywy interpretacji surowca naturalnego posłużyła ropa nafto-
wa. Od czasów jej nacjonalizacji w 1953 roku jest kojarzona z walką 
o prawo irańskiego narodu do własnych zasobów oraz z przemocą ze 
strony obcych państw, które pragną rozgrywać na terytorium Iranu 
własne interesy. Jako taka staje się w rękach elity politycznej narzę-
dziem mobilizacji do walki i sformułowania misji Islamskiej Repub-
liki Iranu. Częścią rozdziału jest również omówienie sposobów wy-
wierania wpływu na otoczenie systemu, czyli na państwa w regionie 
i w świecie, przez prymat misji rewolucji islamskiej.

Zawarte w zakończeniu konkluzje prowadzą do wniosków o ko-
nieczności zachowania szyickiej tożsamości kulturowej systemu poli-
tycznego współczesnego Iranu jako ceny ochrony homeostazy IRI. 
Rozpatrzone scenariusze rozwoju i projektów modernizacyjnych po 
śmierci ajatollaha Chameneiego, który jest już osobą wiekową, prowa-
dzą do wniosków, że szyickie duchowieństwo nadal jest jedyną grupą 
społeczną posiadającą wystarczająco spójny system ideowy, by kiero-
wać przemianami. „Cień Allaha”, zachowany w formie misji IRI, daje 
państwu wpływy w regionie, chroniąc je przed ingerencją mocarstw 
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w sprawy wewnętrzne, a jednocześnie zasłania społeczeństwu wido-
ki na dobrobyt gospodarczy. Wszelkie zasoby pochłania ideologiczny 
imperatyw realizacji misji.

System polityczny Islamskiej Republiki Iranu reprezentuje swoiste-
go rodzaju strategię kulturową. Jego rozwój i transformacja, włączające 
w nie przemiany modernizacyjne jako reakcję na wyzwanie cywilizacji 
zachodniej, obecnie weszły w stadium kryzysu, to znaczy granicznego 
napięcia między pragnieniem zachowania status quo a koniecznością do-
konania zmian. Poprzednie kryzysy zakończyły się rewolucjami: kon-
stytucyjną i islamską. Przynosząc zmiany treści homeostatu, czyli elity 
politycznej, zasadniczo nie zmieniły systemocentrycznego i totalnego, 
z tendencjami do totalitaryzmu, charakteru zarządzania społeczeń-
stwem i kulturą. Elita polityczna, będąc grupą sterującą, wywiera wpływ 
na społeczeństwo – grupę sterowaną, realizując własną wizję świata 
i partykularne interesy. W rezultacie ogromna część zasobów ludzkich 
państwa jest traktowana przedmiotowo, a nie podmiotowo, zaś aparat 
bezpieczeństwa wraz ze środkami represji stanowi skuteczne narzędzie 
kontroli. Nadciągająca trzecia rewolucja odsłoni kolejną odpowiedź 
Iranu na modernizacyjne wyzwanie Zachodu, rzucone na początku
XIX wieku.





Rozdział I 
Teoria i metodologia badań

1.1. Systemowe ujęcie kultury. 
Cybernetyczny model systemu autonomicznego

We współczesnej kulturologii dosyć mocno ugruntowane jest przeko-
nanie, iż kultura to jeden, złożony po względem funkcjonalnym, wie-
lopoziomowy system2. Zaprezentowane stanowisko badawcze i podej-
ście metodologiczne dojrzewało przez wiek XIX i XX, przełamując 
tradycyjny ogląd, według którego zrozumienie istoty kultury było 
możliwe wyłącznie poprzez wnikliwe badanie poszczególnych jej czę-
ści. W podejściu systemowym, którego istotą jest traktowanie całości 
jako połączonego rezultatu działania poszczególnych części danego 
układu, uwaga badacza skupia się na dynamice kultury oraz rezultacie 
interakcji między poszczególnymi elementami ze względu na kondycję 
całości. Jak zauważył Jurij Osokin, punktem wyjścia badań jest tutaj ca-
łość badanego fenomenu i jego właściwości3. Decydujący dla przyjęcia 
takiego podejścia jest fakt, że kultura jako całość posiada właściwości, 
których nie mają jej poszczególne części rozpatrywane osobno4. Jedną 
z nich jest zdolność do samoregulacji, polegająca na dążeniu do rów-
nowagi między spokojem a rozwojem, statyką a dynamiką. W ujęciu 
systemowym funkcjonalność całości nie jest sumą funkcjonalności jej 
części, lecz zwielokrotnionym wynikiem skutków sprzężeń zwrotnych 
w ramach układu. Elementy mogą zostać uznane za system, jeśli są ze 
sobą wzajemnie powiązane (sprzężone) i każdy z nich pełni określone 

2  С.В. Морозова, Л.В. Оржековская, Н.В. Якушкина, Культурология, Москва 
2010; А. Пелипенко, И. Яковенко, Культура как система, Москва 1998; В.П. Рыжков, 
Ю.В. Рыжков, Культура как система. Опыт информационного анализа, e-book kniga.com, 
2016 (27.10.2018).

3  Ю.В. Осокин, Система культуры. Системный подход в культурологии, [w:] idem, 
Современная культурология в энциклопедических статьях, Москва 2007, s. 232.

4  Ibidem, s. 233.
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funkcje, niezbędne do efektywnego działania całości ze względu na 
jej cele5. Wbrew głosom krytycznym w podejściu systemowym nie 
mamy do czynienia z gloryfi kowaniem uogólnień kosztem namysłu 
nad szczegółami systemu. Szczegóły są hierarchizowane z punktu wi-
dzenia swojego znaczenia dla funkcjonowania całego systemu i jego 
celu w odniesieniu do całości. Z tego właśnie względu prezentowa-
ne podejście można nazwać systemocentrycznym i przeciwstawić je 
personocentrycznemu6. Sprawdza się ono w badaniach zjawisk dy-
namicznych oraz takich układów, w których cel ogółu jest stawiany 
ponad jednostkowymi dążeniami i ambicjami. Jest to także powód, 
dla którego ujęcia systemowe sprawdzają się w badaniu kultur o cha-
rakterze kolektywistycznym, z marginalizowanymi dążeniami do in-
dywidualizacji ich poszczególnych części7. Stwierdzenie faktu, że kul-
tura reprezentuje typ kolektywistyczny – ze względu na preferowany 
lub odgórnie narzucony rodzaj zależności jednostka–grupa – stanowi 
punkt wyjścia do dalszych dociekań, mających prowadzić do wyod-
rębnienia podstawowych jednostek, które będą badane ze względu na 
cel systemu jako całości. Nieodzowne jest również zakreślenie granic 
badanego systemu, co wymaga sięgnięcia do innych niż humanistycz-
ne dziedzin nauki. Ani socjologiczne ujęcia systemów, ani też stric-
te kulturoznawcze, jak chociażby koncepcja kultury jako semiosfery, 
przestrzeni komunikowania się, Jurija Łotmana8, nie dostarczają na-
rzędzi do precyzyjnego zakreślenia granic systemu, lecz jedynie wska-
zują na jego wewnętrzne mechanizmy.

Amerykański antropolog Leslie White, uznawany za jednego z pio-
nierów podejścia systemowego w naukach o kulturze9, wyodrębnił 
w systemie kultury trzy podsystemy: technologiczny, społeczny i ideo-
logiczny. Ten pierwszy charakteryzuje relację człowieka i przyrody, 
a przejawia się w narzędziach pracy i rzeczach materialnych o charak-

5  L. Bertalanffy, General System Theory. Foundations, Development, Application, New York 
1968, s. 54. 

6  Rozróżnienie systemocentryzmu i personocentryzmu wprowadził rosyjski politolog 
Aleksandr Obołonski. Por. А. Оболонски, Система против личности. Драма российской 
политической истории, Москва 1994, s. 8–9.

7  Więcej na temat specyfi ki kultur kolektywistycznych i indywidualistycznych: 
H.C. Triandis, R. Bontempo, Individualism and Collectivism: Cross-Cultural Perspectives on Self-
-Ingroup Relationships, „Journal of  Personality and Social Psychology” 1988, Vol. 54, No. 2, 
s. 323–338, https://pdfs.semanticscholar.org/409e/07e7c90174c9e9c110e5a39d5c883a6f
edcf.pdf  (27.10.2018).

8  Ю.М. Лотман, Статьи по типологии культуры, Тарту 1970, s. 5–6.
9  L.A. White, The science of  culture. A study of  man and civilization, New York 1949, 

https://archive.org/details/scienceofculture00whit (27.10.2018); idem, The evolution of  cul-
ture. The development of  civilization and the fall of  Rome, New York 1959.
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terze użytkowym, drugi związany jest z relacjami społecznymi i wzo-
rami zachowania w ich szerokim spektrum, natomiast trzeci obejmuje 
sferę formalizacji i funkcjonowania idei oraz wiedzy10. Dążąc do peł-
niejszej precyzji określeń, podsystem ideologiczny należałoby raczej 
nazwać ideowym, gdyż White zaliczał do niego również wszelkie re-
lacje człowieka z samym sobą: procesy myślenia czy sposoby naby-
wania wiedzy. Wobec uczynionej obserwacji kryteria wyodrębnienia 
trzeciego systemu stają się sprawą dyskusyjną, gdyż idee stanowią tre-
ści każdego z systemów czy podsystemów. Uznajemy zatem powyższe 
rozróżnienie za niewystarczające ze względu na słabe doprecyzowanie 
treści podsystemów i ich granic.

Idea kultury jako całościowego systemu była też promowana przez 
innego pioniera podejścia systemowego, Bronisława Malinowskiego. 
Traktował on kulturę jako zbiór wzajemnie sprzężonych form relacji 
społecznych i społecznej kontroli całości nad jednostką11. Zauważył 
też, że unicestwienie jednej z instytucji kultury stwarza zagrożenie de-
stabilizacji bądź zniszczenia dla innych. Można zgodzić się z auto-
rem koncepcji, że społeczeństwo rzeczywiście włącza jednostkę we 
wspólną przestrzeń znaczeń i w procesach socjalizacji zyskuje nad 
nią kontrolę. Trafna również jest obserwacja, że stabilność instytucji 
jest wyrazem uporządkowania w sferach, które nie poddają się łatwo 
bezpośredniej obserwacji. Nie dostarcza ona jednak narzędzi do ob-
serwowania tak złożonych systemów, jakimi są państwa. Być może 
niedostatek proponowanej teorii wynika z samego stosowania poję-
cia „kultura”, oznaczającego przecież fenomen złożony, dynamiczny 
i o nieostrych granicach. Przywołując przykłady określeń: „kultura or-
ganizacji”, „kultura biznesu”, „kultura polityczna”, „kultura rewolucji” 
i innych, w których słowo „kultura” jest jednym z członów, zauważy-
my że samodzielne zjawiska to „organizacja”, „biznes”, „polityka”, 
„rewolucja”, natomiast „kultura” stanowi ich zbiór wspólny. A skoro 
tak się dzieje, to uzasadnione byłoby postawienie hipotezy, że istnie-
je również wspólny zbiór idei określanych mianem „kultura”. W jej 
świetle ideologię leżącą u podstaw systemów politycznych również 
potraktujemy jako pewnego rodzaju kulturę12. Nasuwająca się kolejna 

10  Idem, The evolution of  culture…, s. 8.
11  Б. Малиновский, Магия, наука, религия, Москва 1998, https://www.gumer.info/bo-

goslov_Buks/Relig/malin/index.php (27.10.2018). Por. także: T. Parsons, Deviant Behaviour 
and the Mechanisms of  Social Control, [w:] idem, The Social System, London 1951, s. 169–218.

12  C. Geertz, Ideology as a Cultural System, [w:] idem, The Interpretation of  Cultures: Selected 
Essays, New York 1973, s. 193–233, https://monoskop.org/images/5/54/Geertz_Clif-
ford_The_Interpretation_of_Cultures_Selected_Essays.pdf  (27.10.2018).
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konkluzja zawiera się w hipotezie, że o ile można mówić o systemo-
wych ujęciach kultury, o tyle badanie kultury jako odrębnego syste-
mu i wysnucie wniosków uogólniających i zachowujących znaczenie 
w dłuższej perspektywie czasowej nie jest możliwe. Jedyne, co podda-
je się metodologicznym zabiegom, to wyłaniające się z kultury syste-
my, które obejmują różne aspekty życia grup: polityczny, społeczny, 
ekonomiczny. Idąc dalej tym tropem, stwierdzimy, że system kultury 
jako spójna i zamknięta całość nie istnieje. Kultura, będąc fenomenem 
nieograniczonym, wielostopniowym, wewnętrznie zróżnicowanym 
i o ogromnej dynamice, wyłania z siebie – poprzez pracę ludzkiego 
umysłu – systemy. Służą one uporządkowaniu tego ogromnego pola 
informacji, którym jawi kultura. W perspektywie powyższego stwier-
dzenia kryzys kultury, przejawiający się między innymi w destabilizacji 
systemów politycznych i narastającym poczuciu zagrożenia nie tylko 
konfl iktem zbrojnym, ale także katastrofami ekologicznymi, byłby 
wyrazem niepowodzenia człowieka w jego dziele wyłaniania porząd-
ku z chaosu. Zbliżamy się tutaj do zasadniczego pytania o sens ludz-
kiego istnienia zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i globalnym. 
Sens, którego rozstrzygnięcie nie jest możliwe na poziomie indywi-
dualnym, a jako zadanie badawcze powinno koncentrować się wokół 
struktur poddających się logicznym dociekaniom. System polityczny 
jako jedna z hipostaz kultury pozwala przyjrzeć się tej informacji, uję-
tej w symbole, która nie tylko została uporządkowana, ale także stała 
się narzędziem wywierania wpływu ze strony jednej grupy społecznej. 
Uporządkowana jako system polityczny Islamskiej Republiki Iranu in-
formacja składa się na obraz świata, którego obrona i rozpowszech-
nienie jest podstawowym zadaniem elity rządzącej. Za traktowaniem 
systemu politycznego jako kultury, ujętej w strukturę i nakierowanej 
na cel, poprzez ustaloną strategię, opowiada się Janusz Zawadzki13.

Warto na marginesie rozważań zauważyć, że społeczeństwo samo 
w sobie nie stanowi systemu. Owszem, układa się ono w pewien sy-
stem przez pryzmat tworzonych instytucji14, zwanych społecznymi 
czy kulturalnymi, nadal jednak pozostaje ogromny, nieuświadomio-
ny obszar niezagospodarowanej informacji, podatnej na manipulację 
i jako takiej potencjalnie niebezpiecznej dla innych systemów. 

13  J. Zawadzki, Organizacja polityczna jako jedność kultury, struktury i strategii, [w:] R. Bäcker, 
J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.), Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki 
i współczesnej myśli politycznej, Toruń 2004, s. 40.

14  Por. K. Mikołajewski, Zastosowanie analizy cybernetyczno-systemowej w naukach społecznych, 
Warszawa 2010 s. 113.
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Pomimo niewątpliwej zalety podejścia systemowego15, jaką jest 
jego interdyscyplinarny i integrujący charakter, trzeba brać pod uwa-
gę również jego wady. Do najistotniejszych należy brak precyzyjnego 
określenia funkcji poszczególnych elementów systemu – w każdym 
przypadku należy je defi niować i redefi niować, w zależności od tego, 
z jakiego rodzaju systemem mamy do czynienia: biologicznym, abs-
trakcyjnym, społecznym, politycznym, autonomicznym, podporząd-
kowanym itp. W konsekwencji trudno stwierdzić, czy jakiś element 
ze względu na swoje właściwości spełnia przypisane mu funkcje. 
W dalszej perspektywie nie można diagnozować stopnia zaburzeń, 
a także niemożliwe jest wskazanie działań, które należy podjąć, by jak 
najszybciej przywrócić harmonijne działania całego układu. Ponadto 
większość prac promujących podejścia systemowe wobec fenomenów 
kultury opiera się na badaniach zjawisk z obszaru relacji społecznych, 
podczas gdy kultura jest zjawiskiem o wiele szerszym i w związku 
z tym z trudem poddającym się sterowaniu16. Znane są rządzące nią 
mechanizmy wewnętrzne17, niemniej jednak sam problem granic i kla-
syfi kacji zjawisk kultury ze względu na ich funkcjonalność w metodo-
logii kulturoznawczej nie został rozwiązany, co z kolei uniemożliwia 
precyzyjne sterowanie procesami o podłożu kulturowym, przejawiają-
cymi się w zaburzeniu funkcjonalności systemów, w tym na przykład 
politycznego. Nie można również w świetle istniejących metodologii 
kulturoznawczych ocenić, czy został już osiągnięty krytyczny punkt 
rozwoju kultury, po przekroczeniu którego grozi jej rozsadzenie jed-
nego lub wszystkich modułów z powodu nadmiaru nieuporządkowa-
nej informacji.

Dokonując podsumowania powyższych rozważań, można stwier-
dzić, że kultura ma strukturę modularną i wielopoziomową. Jej po-
szczególne elementy komunikują się między sobą, lecz nie potrafi my 
ich sklasyfi kować, czyli przyporządkować do modułów, i dlatego nie 

15  Reprezentanci takiego podejścia to m.in.: T. Parsons, The Social System, London 1951; 
S. May (red.), Problemy metodologii badań systemowych, Warszawa 1973; W. Sadowski, Podstawa 
ogólnej teorii systemów. Analiza logiczno-metodologiczna, Warszawa 1978; Z. Gomółka, Elementy 
ogólnej teorii systemów, Szczecin 1999; L. Skyttner, General Systems Theory: Ideas and Applications, 
Singapore 2001; N. Luhmann, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, przeł. M. Kaczmarczyk, 
Kraków 2012. 

16  Nieliczne opracowania z tego zakresu to m.in.: B.W. Biriukow, J.S. Geller, Cybernetyka 
w naukach humanistycznych, przeł. J. Sarna, Wrocław 1983; M. Abassy, Cybernetyczny model 
systemu autonomicznego w zastosowaniu do badań nad kulturą, „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, 
t. 5, nr 4, s. 17–36.

17  Por. J.M. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, Warszawa 1999.
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potrafi my określić warunków skutecznej komunikacji. Ujęcie modu-
łów kulturowych jako odrębnych systemów częściowo rozwiązuje ten 
problem, lecz nie pozwala ująć kultury jako całości. A zatem nie mo-
żemy jej traktować jako systemu z wyraźnie zarysowanymi granicami. 
Nie potrafi my też rozpoznać celu ani tym bardziej określić warunków 
skutecznego zarządzania całością. W każdym przypadku pozostaje 
niezagospodarowana część, którą określimy jako „chaos” i zagrożenie 
entropią dla „porządku”, czyli tego, co zostało ujęte w systemy: spo-
łeczny, polityczny, ekonomiczny, i jest możliwe do zaobserwowania 
poprzez wykształcone instytucje. Ogromna większość współczesnych 
konfl iktów ma podłoże kulturowe, czyli wynika z odmiennych wizji 
świata. Prezentowane wizje przejawiają się w systemach – modułach 
kultury. System polityczny powołany został do zarządzania społeczeń-
stwem, co prowadzi do kolejnej konkluzji – że istnieją: grupa, która 
zarządza; grupa, która jest zarządzana; oraz narzędzia wywierania
wpływu i kanały komunikacyjne. 

Współczesna rzeczywistość zmienia się bardzo szybko ze wzglę-
du na proces globalizacji, dlatego potrzebne jest skuteczne narzędzie 
diagnostyczne potencjalnych kryzysów, które mogą się przekształcić 
w konfl ikt zbrojny o zasięgu ogólnoświatowym.

A zatem, wychodząc od badania systemu politycznego Islamskiej 
Republiki Iranu jako jednej z hipostaz kultury muzułmańskiej (szyic-
kiej), po pierwsze zyskujemy możliwość konceptualizacji problemu 
rozpoznania i zarządzania potencjałem kultury na poziomie państwa. 
Po drugie, badając jego interakcje ze społeczeństwem, które powołało 
tenże system polityczny do istnienia, znajduje się pod jego wpływem, 
wspiera go i kontestuje, zyskujemy wiedzę o narzędziach sterowania 
i warunkach koniecznych do tego, by skuteczne sterowanie mogło 
zaistnieć. Po trzecie, z wzajemnych interakcji wyłania się wzór, który 
pozwala rozpoznać cel kultury jako całości. Ponadto, poprzez badanie 
treści systemu politycznego, głównie poprzez postawy reprezentują-
cych go nośników – przywódców politycznych, jesteśmy w stanie roz-
poznać stan jego wewnętrznej równowagi i potwierdzić bądź obalić 
hipotezę, że stan elity rządzącej odzwierciedla się w stanie społeczeń-
stwa: istniejące podziały w systemie politycznym mają swoje lustrzane 
odbicie w systemie społecznym.

Wyłaniający się z powyższego podsumowania ogólny plan badań 
wymaga zastosowania narzędzia badawczego operującego precyzyj-
nymi pojęciami granic i funkcjonalności modułów. Takiego narzędzia 
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dostarcza cybernetyka, którą defi niuje się jako „naukę o sterowaniu”18. 
Idąc tropem stwierdzenia o modularnej i wielopoziomowej strukturze 
kultury, zaobserwujemy, że każdy system składa się z trzech podsta-
wowych modułów, z których każdy może zostać potraktowany jako 
osobny system – lub podsystem – z własną strukturą trójmodularną: 
przechowującego informację, zarządzającego informacją oraz groma-
dzącego zasoby energetyczne.

Cybernetyka jest nauką o procesach kontroli i sterowania, a także 
przyjmowania, przetwarzania i transmisji komunikatów w złożonych, 
dynamicznych systemach. Systemy mogą mieć charakter techniczny, 
biologiczny lub być połączeniem tych dwóch właściwości. Przykła-
dem pierwszego będzie komputer, drugiego – zwierzę lub człowiek, 
trzeciego – społeczeństwo, w którym instytucje stanowią element 
techniczny, nieożywiony, ludzie zaś – biologiczny, ożywiony. 

W metodzie cybernetycznej nacisk położony jest na aspekt funk-
cjonalny, dlatego może ona być cennym uzupełnieniem wypracowa-
nych wcześniej ujęć systemowych w naukach społecznych i humani-
stycznych. Warto przy tym zaznaczyć, że w niniejszych dociekaniach 
bardziej interesują nas modele cybernetyczne, odwołujące się do kon-
kretnych zjawisk, niż konstrukty czysto teoretyczne – chociaż te drugie
są w cybernetyce często stosowane, zwłaszcza w matematyce i nau-
kach jej pokrewnych. W przypadku rozważań nad kulturą koniecz-
ne jest połączenie wysiłku teoretycznego z praktycznymi aspektami 
omawianego zjawiska, ponieważ człowiek i kultura pozostają w nie-
ustannej interakcji i podlegają wpływom uwarunkowań historycz-
nych, społecznych, politycznych i ekonomicznych. A zatem badanie 
funkcjonalności danego systemu kulturowego wymaga uwzględnienia 
złożonej mozaiki aktualnych kontekstów. Systemowo-cybernetycz-
ne uzasadnienie badań nad kulturą, oprócz przytoczonego powyżej 
wspólnotowego charakteru modelu muzułmańskiego społeczeństwa 
i zadań systemu politycznego, który kieruje raczej grupami niż jed-
nostkami oraz wyraża zdanie grupy, znajduje swój wyraz w jeszcze 

18  A.M. Ampère, Essai sur la philosophie des sciences, ou, Exposition analytique d’une clas-
sifi cation naturelle de toutes les connaissances humaines (Esej o fi lozofi i nauki, albo analitycznym 
przedstawieniu naturalnego podziału wiedzy ludzkiej), Paris 1834; N. Wiener, Cybernetyka czyli 
komunikacja i sterowanie w zwierzęciu i maszynie, przeł. J. Mieścicki, Warszawa 1971. W języku 
polskim termin „cybernetyka” w znaczeniu „nauka o zarządzaniu” po raz pierwszy został 
użyty przez Bronisława Trentowskiego, por. B.F. Trentowski, Stosunek fi lozofi i do cyberne-
tyki, Poznań 1843, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.
djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F51878%2Fdirecto
ry.djvu (27.10.2018).
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jednym argumencie: człowiek nadaje dynamikę systemom, gdyż może 
stanowić treści kilku modułów jednocześnie bądź wchodzić w obszar 
istniejący poza modułami – określany przez nas „społeczeństwem”. 
Funkcjonalność modułu jest niezmiennikiem systemu cybernetyczne-
go, podczas gdy rola człowieka jako elementu kultury pozostającego 
z nią w wielości sprzężeń zwrotnych zmienia się w zależności od po-
dejmowanych przez niego działań i jako taka z trudem poddaje się 
obserwacjom w dłuższej perspektywie. 

Cybernetyka jako nauka o sterowaniu została rozpropagowana 
przez Norberta Wienera w jego publikacji Cybernetyka czyli komunikacja 
i sterowanie w zwierzęciu i maszynie19. Wiener zauważył, że pewne procesy 
systemu nerwowego u obiektów ożywionych i procesy automatycznej 
kontroli w maszynach mogą w aspekcie matematycznym i struktural-
nym być reprezentowane przez ten sam wzór. Interdyscyplinarny cha-
rakter cybernetyki umożliwia stosowanie jej terminologii i metodolo-
gii do badań zjawisk z różnych obszarów życia społecznego i nauki. 
Jednocześnie mniejszy nacisk jest położony na dociekanie właściwo-
ści systemu i poszczególnych jego elementów, natomiast większy – na 
skupienie uwagi na funkcjonalności systemu jako całości, sposobie 
jego zachowania się i optymalizacji wydajności20. 

W ostatnich latach cybernetyka jako perspektywiczna metoda ba-
dawcza dla złożonych zjawisk z pogranicza kultury, życia społecznego 
i politycznego zyskała dużą popularność ze względu na stosunkowo 
przejrzysty układ pojęć i możliwość zastosowania rozwiązań teore-
tycznych w praktyce21. Na gruncie polskiej nauki pionierami podej-
ścia cybernetycznego w naukach społecznych i kulturze byli Marian 
 Mazur22 i Józef  Kossecki23. Pierwszy z badaczy opracował cyberne-
tyczny model systemu autonomicznego, który zostanie przez nas 
wykorzystany jako narzędzie porządkujące refl eksję kulturoznawczą 
i – bardziej ogólnie – humanistyczną w namyśle nad modernizacją 
„w cieniu Allaha”, czyli z punktu widzenia szyickich duchownych 
w Islamskiej Republice Iranu.

19  N. Wiener, op. cit.
20  Por. P.P. Kirschenmann, Information and Refl ection, [w:] Sovietica. Monographs of  the 

Institute of  East European Studies, przeł. T.J. Blakeley, New York 1970, s. 3.
21  J. Rowe, Cybernetics of  culture, „Kybernetes” 2007, Vol. 36, No. 5–6, s. 596–606; P.B. Gos-

selin, A Cybernetic Approach to the Defi nition of  Religion, 1986, http://www.samizdat.qc.ca/
cosmos/sc_soc/tm_pg/ch2_eng.htm (27.10.2018). 

22  M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1999. Por. także idem, Cybernetyczna 
teoria… 

23  J. Kossecki, Cybernetyka kultury, Warszawa 1974.
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System autonomiczny w ujęciu Mariana Mazura charakteryzu-
je się dwiema podstawowymi właściwościami: posiada zdolność do 
samosterowania i zawiera w sobie narzędzia oraz mechanizmy za-
pobiegające utracie tej zdolności24. Składa się z kilku wzajemnie ze 
sobą sprzężonych elementów, tzw. modułów, z których każdy posiada 
określone funkcje determinujące jego właściwości. Granice systemu 
stanowią z jednej strony receptor, pobierający z otoczenia informację, 
i alimentator – służący do pobierania energii; z drugiej zaś – efektor, 
czyli organ wywierania wpływu na otoczenie. Wewnętrzne moduły 
systemu stanowią korelator, homeostat25 oraz akumulator. Korelator 
służy do przechowywania i przetwarzania informacji. Warto dopełnić 
konkluzję Mazura uwagą, iż korelator w systemach kulturowych bę-
dzie pełnił funkcje pamięci – w nim będzie przechowywana tradycja 
i wypracowywane sposoby przekazania jej następnemu pokoleniu 
za pośrednictwem modułu decyzyjnego w systemie, czyli homeo-
statu. Podstawową funkcją homeostatu jest utrzymanie równowagi 
systemu, dlatego będzie on przeciwdziałał nadmiernemu przepły-
wowi informacji. Jego zadaniem jest optymalizacja działań systemu, 
tj. zachowanie status quo przy jak najmniejszym zużyciu energii. Za 
gromadzenie i dostarczanie energii do modułów odpowiada aku-
mulator. Korelator i akumulator przechowują zasoby potrzebne do 
funkcjonowania systemu, jednak to homeostat jest odpowiedzialny 
za optymalną funkcjonalność układu. Jego zadaniem jest reagowanie 
na zmiany w otoczeniu systemu na podstawie informacji uzyskanej 
z korelatora oraz energii otrzymanej z akumulatora. W prawidłowo 
funkcjonującym systemie autonomicznym żaden z modułów nie jest 
ważniejszy od pozostałych. Do harmonijnego działania potrzebna 
jest optymalna funkcjonalność wszystkich modułów. W konsekwen-
cji zaburzenie pracy jednego z nich odbija się negatywnie na funk-
cjonowaniu całego systemu.

Poszczególne moduły są ze sobą powiązane szeregiem sprzężeń 
zwrotnych i wszystkie komunikują się ze sobą, chociaż niektóre po-
trzebują do komunikacji „pośrednika”. Jest nim homeostat, w któ-
rym zbiega się informacja z korelatora oraz energia z akumulatora. 

24  Por. M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, s. 145.
25  Nazwę „homeostat” wprowadził Ross Ashby, który skonstruował model techniczny, 

by wykazać, że poprzez sprzężenie zwrotne kilku obiegów można uzyskać ich dużą 
stabilność. Marian Mazur zaadaptował pojęcie homeostatu do tworzonego przez siebie 
modelu cybernetycznego, przypisując mu podobną jak Ashby funkcję. Por. W.R. Ashby, 
An Introduction to Cybernetics, New York 1963.



24

Tylko wówczas, gdy w homeostacie zostanie podjęta decyzja o dzia-
łaniu, informacja z korelatora uzyskuje zasilenie energią akumulatora 
w postaci wsparcia fi nansowego lub instytucjonalnego. Informacja 
bez możliwości jej rozpowszechnienia jest bezużyteczna, podobnie 
jak nieukierunkowana na cel energia. Decyzja o przedsięwzięciu bądź 
zaniechaniu działań zapada w korelatorze. W pierwszym przypadku 
rezultat połączenia informacji i energii trafi a do efektora i przenosi 
się poza granice systemu, jako przejaw wywierania wpływu systemu 
na swoje otoczenie. W drugim – krąży w systemie, wywołując szereg 
sprzężeń zwrotnych, które pochłaniają energię. 

Warto przypomnieć, że podstawową jednostką w cybernetycznych 
modelach jest informacja. Teorię informacji uznaje się za jedną z naj-
ważniejszych subdyscyplin cybernetyki26. Niemniej jednak, chociaż 
informacja jest uznawana za jedno z fundamentalnych pojęć cyber-
netyki, nie istnieje jasno sprecyzowany zakres semantyczny pojęcia 
ani metoda matematycznego mierzenia ilości i jakości informacji dos-
tarczanej do systemu. Badacze są zgodni w kwestii ogólnej defi nicji 
roboczej, stanowiącej punkt wyjścia badań nad systemem, w której:

Informacja jest tym, co umożliwia jej odbiorcy formułowanie obrazu tego, co ist-
nieje faktycznie bądź hipotetycznie, lub też poszerza możliwości tworzenia takiej 
reprezentacji. W tej perspektywie teoria informacji służy jako miara zmian w po-
siadanej wiedzy i prezentowaniu wiedzy27. 

Taką właśnie ogólną teorię informacji, reprezentowanej poprzez 
słowa lub symbole kulturowe, przyjmiemy dla omówienia treści mo-
dułów i sytuacji komunikacyjnych systemu politycznego IRI. 

Kultura jest zjawiskiem o tyle trudnym do badania, że poddaje się 
sterowaniu w znacznie mniejszym stopniu niż inne systemy: politycz-
ny, społeczny czy ekonomiczny. Podlega ona nadrzędnym mechani-
zmom regulacji kultury i dążenia do ochrony tożsamości kulturowej. 
Dotychczas w badaniach nad kulturą nie pojawiła się odpowiedź na 
pytania, kto konkretnie odpowiada za ochronę tożsamości kulturowej 
oraz jakie narzędzia należy stosować, by ta ochrona była skuteczna. 
Wbrew pozorom odpowiedzi na postawione pytania nie są skom-
plikowane, jeśli badacz posiada skuteczne narzędzie diagnostyczne. 
Skuteczność w tym przypadku można oceniać poprzez możliwość 
prognozowania kolejnych etapów rozwoju i ocenę adekwatności pro-
ponowanych rozwiązań do założonych celów. 

26 Por. P.P. Kirschenmann, Information and Refl ection, s. 4.
27 Ibidem, s. 5.
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Nacisk na skuteczność i efektywność proponowanych rozwiązań 
w żadnym wypadku nie umniejsza znaczenia sfery aksjologicznej.
Zespół norm i wartości oraz wynikających z nich wzorów postępo-
wania stanowił i wciąż stanowi jeden z ważniejszych fi ltrów poznaw-
czych, a zatem – jest istotnym czynnikiem wpływającym na wybór me-
tod sterowania, środków osiągania celu i precyzowania samego celu. 
Pytanie o wartości, normy zachowań i wzory postępowania – nie tylko 
uświadomione i zapisane jako powszechnie przyjęte i akceptowane 
normy społeczne, ale także jako dziedziczone nieświadomie nawyki, 
tradycje, zwyczaje i wyobrażenia – to zdecydowanie dziedzina kultury. 
Jej znaczenie wynika z faktu, że w bardzo dużym stopniu wpływa 
ona na sposób formułowania i osiągania celów w innych dziedzinach 
ludzkiego życia i działalności. 

Cybernetyka jako nauka o sterowaniu w połączeniu z teorią sy-
stemów w naukach społecznych i humanistycznych pozwala nałożyć 
schemat badawczy zastosowany w przypadku jednego systemu, na 
przykład politycznego, na inne systemy i w ten sposób odkryć ich 
podobieństwa, różnice i wzajemne zależności. Może na przykład zda-
rzyć się tak, że funkcję ochrony tożsamości kulturowej pełni kilka 
elementów kultury: elita naukowa (według teorii Mazura stanowiąca 
część korelatora, czyli odpowiedzialna za pamięć kultury) oraz elita 
polityczna (część homeostatu, odpowiedzialna za stabilność systemu). 
Mają one w systemie różne zadania, a świadomość pełnionych funkcji 
pozwala na harmonijne działanie całego układu. W idealnej sytua-
cji elita naukowa dba o zachowanie tradycji oraz wybór i modyfi ka-
cję tych wartości, które zwiększają wewnętrzną równowagę systemu, 
natomiast homeostat dba o dostarczenie środków umożliwiających 
rozpowszechnienie owych wartości w systemie i poza jego granicami. 
Warunkiem jest oczywiście zachowana funkcjonalność akumulatora, 
który gromadzi i przechowuje energię. W przypadku gdy system po-
lityczny (homeostat) traci autonomię, a ośrodek sterowania przesu-
wa się poza grancie systemu, funkcję ochrony tożsamości kulturowej 
przejmują podmioty kulturalne i poszczególne osoby, które próbują 
się zorganizować w grupy – i tu są realizowane cele społeczne i po-
lityczne zamiast estetycznych. Dzieje się tak na przykład w sytuacji 
utraty państwowości – upolityczniona kultura to kultura pod zabo-
rem, skolonizowana. Mamy wówczas do czynienia z różnymi odmia-
nami „kultury wojującej”, gdy trudno jest przeprowadzić precyzyj-
ne rozróżnienie kultury i polityki, a upolitycznienie kultury staje się 
normą. Dzieje się tak również wtedy, gdy funkcje korelatora zostają 
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zawłaszczone przez homeostat w sytuacji dominacji wiary-ideologii. 
Na marginesie, warto postawić i rozważyć hipotezę o korzeniach 
współczesnych fundamentalizmów islamskich – w wielu przypadkach 
organizacje terrorystyczne są skutkiem przeniesienia funkcji homeo-
statu do korelatora, a w dalszej konsekwencji – zaburzenia funkcji 
korelatora, który zaczyna spełniać jednocześnie zadania korelatora 
i homeostatu, nie będąc efektywnym w żadnym z nich. Bezpośrednim 
rezultatem jest narastanie chaosu wewnątrz systemu, natomiast skutek 
odsunięty w czasie stanowi destrukcyjne oddziaływanie na systemy 
sąsiadujące28.

Stosowanie metod cybernetycznych pozwala na postawienie pytań, 
które same w sobie tworzą przejrzysty i nieskomplikowany schemat 
badawczy: Kto steruje? Kim steruje? Za pomocą jakich narzędzi? Ze 
względu na jaki cel?

Kultura jest nieustannie tworzona przez człowieka i podlega prze-
mianom wskutek jego autorefl eksji i samopoznania. Systemy wyłania-
ne z kultury wchodzą w interakcje ze sobą i z otoczeniem, co spra-
wia, że w samej kulturze zachodzą procesy decyzyjne: co przyjąć, co 
odrzucić, w jaki sposób włączyć zaakceptowane elementy. W świetle 
owej obserwacji wyłącznie poznawcza postawa wobec kultury okazuje 
się niewystarczająca. Konieczne jest sterowanie procesami zmian, co 
z kolei pociąga za sobą potrzebę precyzyjnego przewidywania poten-
cjalnych skutków podejmowanych działań. 

1.2. Modernizacja w Iranie: 
koncepcje i prekursorzy

Zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku proces moderniza-
cji w Iranie zrodził szereg wyzwań. Niektóre z nich do dnia dzisiej-
szego nie doczekały się adekwatnych odpowiedzi i powracają zgodnie 
z prawem palingenezy w kulturze29. Pierwotna przyczyna została za-
pomniana lub nie wydaje się istotna w świetle współczesnych prob-
lemów, a jednak to ona sprawia, że rozwiązanie ich wyłącznie przez 
pryzmat doraźnych zadań nie jest możliwe.

28  Por. M. Kowalski, Cybernetyczny system stosunków międzynarodowych, Warszawa 1981. 
Por także K. Ficoń, Stosunki międzynarodowe jako cybernetyczny układ ze sprzężeniem zwrotnym, 
„Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2004, nr 4, s. 23–40.

29  Por. A. Toynbee, Studium historii, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2000, s. 450.
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Od samego początku modernizacja w Iranie miała wymiar tech-
niczny i ideowy: przyswajano zdobycze techniki, styl ubierania się 
i rozwiązania instytucjonalne, a w ślad za nimi, niezapraszane w spo-
sób intencjonalny przez elitę rządzącą, przybywały do Iranu idee 
humanizmu, wolności liberalnych, demokracji, konstytucjonalizmu, 
skodyfi kowanego prawa. I to jest pierwsza cecha dystynktywna mo-
dernizacji, nie tylko zresztą w Iranie, ale we wszystkich krajach, które 
zderzyły się z przewagą militarną Zachodu i przyjęły jego model roz-
woju instytucji politycznych jako narzędzie przezwyciężenia własnego 
kryzysu. 

Druga cecha to odgórny charakter modernizacji –  prekursorzy 
innowacyjnych rozwiązań, czy to na poziomie teoretycznym, czy 
praktycznym, w mniejszym lub większym stopniu byli związani z pań-
stwem: książę Abbas Mirza (1789–1833) modernizował irańską armię
jako następca tronu, Mirza Malkom-chan (1833–1908) został sty-
pendystą irańskiego rządu, a następnie pracował jako dyplomata 
i minister dynastii Kadżarów, Mirza Taqi-chan Farahani Amir Kabir
(1807–1852) przygotował projekt reform obejmujący wszystkie dzie-
dziny życia państwa na polecenie szacha Naser ad-Dina, a Mirza Jusuf-
-chan (zm. 1985) w swoim traktacie Jek kaleme (Jedno słowo)30 kreślił po-
myślną przyszłość Iranu rządzonego na podstawie skodyfi kowanego 
prawa, przez szacha. 

Trzecia dystynktywna cecha irańskiej modernizacji to zależność 
proponowanych rozwiązań od szyickiego islamu, a konkretnie od 
szyickiego duchowieństwa, z którym reformatorzy musieli się liczyć. 
Czynili tak bądź ze względu na własne muzułmańskie wychowanie, 
jak Amir Kabir czy Mirza Jusuf-chan, bądź z powodu świadomości, 
że ulemowie są zbyt wpływową grupą społeczną, by można było lek-
ceważyć ich możliwości wywierania wpływu. Do tej drugiej grupy za-
licza się Mirza Malkom-chan.

Prekursorzy świeckiej myśli reformatorskiej reprezentowali trzy 
główne nurty: liberalny – w dwóch wersjach: opartej na myśli  Mirzy 
Malkom-chana inspirowanej dorobkiem kulturowym Europy Za-
chodniej oraz tej, która zaczerpnęła z idei oświeconego absolutyzmu 
w wersji zaproponowanej przez Mirzę Jusuf-chana; demokratyczny; 
a także radykalny – inspirowany w dużej mierze doświadczeniem ro-
syjskiej inteligencji rewolucyjnej drugiej połowy XIX wieku carskiej 

30  Mirza Jusuf-chan Tabrizi Mostaszar ad-Doule, Resale be mousum-e Jek kaleme (Traktat 
pod nazwą Jedno słowo), Teheran 1385 (2007).
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Rosji, który reprezentowali Fath Ali Achundzade i Abd al-Rahim Ta-
lebzade, a na przełomie wieków XIX i XX również sejjed Hasan Taqi-
zade oraz Mohammad Amin Rasulzade. 

Osobną grupę zwolenników modernizacji tworzyło szyickie du-
chowieństwo. Ten wewnętrznie zróżnicowany fenomen łączyło prze-
konanie, że to islam powinien stanowić punkt wyjścia koncepcji re-
formatorskich, zaś obce inspiracje ideowe mogą służyć jedynie jako 
narzędzie do jego umocnienia, uporządkowania i rozpowszechnienia. 

Wszyscy świeccy reformatorzy próbowali w większym lub mniej-
szym stopniu wpasować swoje projekty w zastane matryce tworzo-
ne przez autokratyczny system władzy oraz szyickie duchowieństwo. 
Próby reformowania systemu społecznego i politycznego poprzez 
wprowadzanie wartości nieobecnych wcześniej w kulturze, jak w przy-
padku Malkom-chana, kończyły się niepowodzeniem i fi zycznym usu-
nięciem ich reprezentanta poza granice państwa. Pozostałe projekty 
albo dotyczyły wyłącznie sfery technicznej, wojskowej i w niewiel-
kim stopniu administracyjnej, albo skłaniały ich twórców do prób 
przedstawienia własnych koncepcji językiem zastanej kultury – po-
przez symbolikę i wartości religijne oraz odwołania do znaczenia 
osoby szacha autokraty. Czynione próby są zrozumiałe, jeśli weźmie 
się pod uwagę, że warunkiem udanej modernizacji jest instytucjona-
lizacja idei, czyli zyskanie możliwości ich rozpowszechnienia na całe 
społeczeństwo. Sieć takich instytucji była w rękach szacha to główna 
administracja państwowa, oraz szyickiego duchowieństwa – jako sy-
stem edukacji oraz kontakt z wyznawcami islamu poprzez zebrania 
w meczetach i kazania.

Przyjrzyjmy się myśli tego z reformatorów, który poprzez swoje 
wychowanie był stosunkowo najmniej podatny na dążenia do połą-
czenia zachodnioeuropejskich idei modernizacji systemu politycznego 
i społecznego z islamem. Mirza Malkom-chan urodził się w chrześ-
cijańskiej dzielnicy Isfahanu, w rodzinie ormiańskiej, i od samego 
początku otrzymywał wykształcenie świeckie31. Dalsza jego edukacja, 
w Europie, umocniła racjonalne podejście do rzeczywistości, a kon-
takt z ideami oświeceniowymi, rewolucyjnymi i masońskimi wzmoc-
nił też przekonanie, że człowiek sam kształtuje swój los. Jak zauwa-
żył Erwand Abrahamian: „Podczas pobytu w Paryżu Malkom-chan 

31  Obszerne opracowanie życiorysu i dorobku ideowego Mirzy Malkom-chana por. 
H. Algar, Mirza Malkum Khan, Berkeley–Los Angeles 1973; F.M. Nouraie, Taḥqiq dar 
afkar-e Mirza Malkom Khan Naẓem al-Dawla (Badania myśli Mirzy Malkom-chana Nezama 
ad-Doulego), Tehran 1352 (1973).
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zainteresował się działalnością masonerii i fi lozofi ą polityczną, szcze-
gólnie szkołą inżynierii społecznej Saint-Simona i kontrowersyjną «re-
ligią humanizmu» Comte’a”32. Po powrocie do Iranu Mirza Malkom-
-chan rozpoczął pracę jako wykładowca w Dar al-Fonun, a także brał 
udział w misjach dyplomatycznych i pertraktacjach dotyczących pół-
nocnych granic Iranu po przegranych wojnach z Rosją. Już te wstęp-
ne informacje pokazują, że był ceniony przez ofi cjalną władzę jako 
ekspert stosunków międzynarodowych, a jego poprawne w tym czasie 
relacje z dworem szacha nie budziły wątpliwości. Posiadając wiedzę 
na temat europejskich instytucji politycznych oraz łącząc ich istnienie 
z ogólnym dobrobytem zachodnich państw, Malkom-chan przystąpił 
do wdrażania w życie reformatorskich planów. Jest on autorem po-
nad 200 traktatów, dzieł literackich i tekstów satyrycznych, a także 
redaktorem i wydawcą emigracyjnej gazety „Qanun” („Prawo”)33. Te-
matyka jego tekstów obejmuje najbardziej palące problemy ówczes-
nego Iranu: Ketabcze-je qa’ebi ja daftar-e tanzimat (Ukryty kod lub projekt 
reform) zawiera propozycję skodyfi kowania prawa, Osul-e adamijat (Pod-
stawy humanizmu) to omówienie praw człowieka i jego relacji z pań-
stwem, Neda-je adalat (Głos sprawiedliwości) wskazuje na konieczność 
zabezpieczenia wolności jednostki za pomocą zreformowanego sy-
stemu sądowniczego. Wśród tej ogromnej liczby tekstów warto rów-
nież wspomnieć o Tanzim-e laszkar wa madżles-e edare (Reforma wojsko-
wa i zgromadzenie administracyjne), Dastgah-e diwan (Sąd administracyjny), 
Rafi q wa vazir (Przyjaciel i wezyr), zawierających projekty reform pań-
stwowych; Daftar-e qanun (Księga praw), Mabda-je taraqqi (Źródła postępu), 
Idżad-e bank (Założenie banku), Qanun-e asasi-je doulat (Konstytucja pań-
stwa), prezentujących omówienie wzajemnych relacji Europy i Iranu 
w perspektywie przenikania idei i sposobu ich zaszczepienia w Iranie; 
Osul-e mazhab-e diwanijan (Religijne zasady urzędników), Czaharczaszman 
(Zdumienie), Harf-e qarib (Obce słowo), Szejch wa vazir (Szejch i wezyr), 
Ferqe-je kadżbinan (Sekta myślących inaczej), Sajjahi gujad (Opowiadanie po-
dróżnego), demaskujące zacofanie i fanatyzm duchownych.

Cechą wspólną wszystkich tekstów jest kultura zachodnia jako 
inspiracja dla reform w Iranie. Pomimo faktu, że na plan pierwszy 

32  E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, New Yersey 1982, s. 65. 
33  Mirza Malkom-chan, „Qanun” 1890, red. H. Nateq, Teheran 1355 (1976). Zakazana 

w Iranie, wychodziła od 1890 roku w Londynie. Była wydawana dwa lata, w sumie ukazało 
się 41 numerów. W tamtych czasach była to jedyna, obok wydawanej w Stambule „Achtar”, 
niezależna irańska gazeta. Por. К. Чайкин, Краткий очерк новейшей персидской литературы, 
Москва 1928, s. 24.
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wysuwały się problemy natury społeczno-politycznej, Malkom-chan 
zdawał sobie sprawę z faktu, że trwałe zmiany zaczynają się od trans-
formacji świadomości jednostki. Osul-e adamijat oraz Ketabcze-je tanzimat 
to dwa teksty o szczególnym znaczeniu dla kierunków modernizacji 
w Iranie, również współczesnym, gdyż właśnie w nich po raz pierw-
szy pojawia się słowo qanun w nowym znaczeniu – jako skodyfi ko-
wane prawo, oraz adamijat – humanizm, odwołujący się do koncepcji 
persono centrycznej. Humanizm i liberalizm to dwie idee zaczerpnięte 
z kultury europejskiego Oświecenia, z których wywodzi się semantyka 
pozostałych pojęć, znamiennych dla myśli Malkom-chana, a zwłasz-
cza idea prawa. Skodyfi kowane prawo Malkom-chan postrzegał jako 
narzędzie rozwiązania wszystkich problemów nękających Irańczyków.

Jeśli pragniecie życia i prawa do życia, zapragnijcie prawa. Jeśli jesteście religijni, 
zapragnijcie prawa. Jeśli jesteście poddanymi państwa, zapragnijcie prawa. Jeśli 
zniszczyli wam domy, zapragnijcie prawa. Jeśli pozbawiono was wynagrodzenia za 
pracę, zapragnijcie prawa. Jeśli sprzedano wasze stopnie i prawa, zapragnijcie pra-
wa. Jeśli macie rodziny, zapragnijcie prawa. Jeśli posiadacie cokolwiek, zapragnijcie 
prawa. Jeśli jesteście biedni, zapragnijcie prawa. Jeśli jesteście litościwi i miłosierni, 
zapragnijcie prawa. Jeśli jesteście ludźmi, zapragnijcie prawa34.

Przewodnią myślą gazety „Qanun”, a wcześniej Podstaw humanizmu, 
była ta o konieczności szerzenia edukacji i oświecania narodu, tak aby 
rozumiał on istotę postępu. Malkom-chan uważał, że edukacja w za-
kresie swobód obywatelskich i znaczenia samego słowa „prawo” jest 
pierwszym krokiem budowania godności człowieka; potrzebą tak pa-
lącą, że powinna ona stać się priorytetem.

Należy Iran w taki sposób uczynić państwem prawa, że wszystkie warstwy, mułło-
wie i kupcy, dowódcy i żołnierze, potomkowie rodziny szacha i chłopi, pod wzglę-
dem znajomości prawa staną się jednym głosem, jednym językiem i jedną ręką. 
Ponadto trzeba znaczenie prawa w sercach ludzi w taki sposób zaszczepić, aby 
dla studiowania i zachowania prawa nie powstrzymali się przed żadnym rodzajem 
ofi ary, nawet z własnej duszy35.

Poszukując wsparcia w osobach światłych ludzi swojej epoki 
i autorytecie ofi cjalnej władzy, Malkom-chan nie mógł zapomnieć 
o szyickich duchownych i ich możliwościach oddziaływania na 

34  Mirza Malkom-chan, „Qanun” 1890, nr 2, s. 3.
35  Mirza Malkom-chan, „Qanun” 1890, nr 1, s. 4.
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społeczeństwo. W 1859 roku przeszedł na islam, identyfi kując się 
w ten sposób z najbardziej wpływową grupą w Iranie36.

Postawa myśliciela wobec tej ostatniej grupy jest ambiwalentna: 
z jednej strony postrzegał on duchownych jako przewodników dla 
społeczeństwa, predestynowanych do tego, by rozumieć właściwie 
nowe idee, z drugiej zarzucał im niczym nieuzasadniony opór przed 
zgłębianiem nauk europejskich: „Nikt nawet nie pomyślał, by zapro-
sić ich na tę drogę poznania, z tego prostego powodu, że oni rozu-
mieją, nie zobaczywszy, i wiedzą bez dociekania”37. Myśliciel zarzucał 
duchowieństwu ferowanie wyroków bez analizy zjawiska:

Pośród naszych przeciwników są grupy, które wyobrażają sobie, że Bóg ich stwo-
rzy z innej materii. Tylko z tego powodu, że pozycją i szatą wyróżniają się na 
tle innych, hołubią niemądre wyobrażenie, że w kwestiach mistycznych też się 
wyróżniają38. 

Krytykował również sądzenie po pozorach, co można odczytać 
jako krytykę kulturowego wzorca autorytetu, pozwalającego oceniać 
poziom wiedzy po wyglądzie i wieku:

Słyszę wokół głosy naszych uczonych [muzułmańskich – M.A.] mówiące, że jeśli 
to naprawdę jest ktoś, kto posiada ową wiedzę w doskonałym stopniu, to dlaczego 
jest młody? I dlaczego nie ma brody? I dlaczego nie nosi specjalnych szat uczone-
go? I dlaczego jego nazwisko nie ma znaczenia?39

Malkom-chan kwestionował też sam islam i posłannictwo proro-
ków jako jedyne źródło poznania:

Wielka prawda nie jest siana na polu ani nie tka się jej w angielskich fabrykach. 
Światło prawdy nie przynależy do konkretnego obszaru geografi cznego. Nieważ-
ne, z którego kąta pada promień prawdy, jego źródło i istota są takie same40. 

Nie powiodły się próby instytucjonalizacji idei. W 1858 roku Mir-
za Malkom-chan założył Faramuszchane – organizację wzorowaną 

36  Badacze różnie tłumaczą motywację Malkom-chana do przejścia na islam: Nikki 
Keddie uważa, że było ono nacechowane pragmatyzmem i raczej nominalne niż duchowe, 
podczas gdy Erwand Abrahamian motywuje je politycznymi ambicjami irańskiego 
myśliciela. Por. N. Keddie, Współczesny Iran. Źródła i konsekwencje rewolucji, przeł. I. Nowicka, 
Kraków 2007, s. 174; E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, s. 65.

37  Mirza Malkom-chan, Faramuszchane, [w:] idem, Resaleha-je Mirza Malkom-chan Nazem 
ad-Doule (Traktaty Mirzy Malkom-chana Nazema ad-Doulego), red. H. Asil, Teheran 1388 
(2009), s. 316.

38  Ibidem, s. 322.
39  Ibidem, s. 317.
40  Ibidem.
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na europejskich lożach masońskich, lecz nieafi liowaną przy żadnej 
z nich41. Skupiała ona absolwentów jedynej wówczas w Iranie wyż-
szej uczelni Dar al-Fonun, przedstawicieli arystokracji, członków 
rodziny królewskiej. Otwarcie loży wzbudziło duże zainteresowane 
i sam szach zachęcał urzędników państwowych do wstąpienia w sze-
regi bractwa42. W zamyśle Malkom-chana organizacja miała być na-
rzędziem samodoskonalenia poprzez poznanie rozumiane jako po-
szukiwanie prawdy o człowieku i jego zadaniach w społeczeństwie. 
W ten sposób, intencjonalnie bądź nie, stworzył zalążek organizacji 
propagującej idee opozycyjne wobec tych, które stanowiły fundament 
szyickiego islamu. Faramuszchane, jak wszystkie organizacje inspiro-
wane ideałami masońskimi, była wyrazem koncepcji personocetrycz-
nej i jako taka znalazła się w opozycji nie tylko do islamu, ale także –
autokratyzmu. Organizacja uległa rozwiązaniu, gdy szach zakazał jej 
działalności, przekonany przez szyickie duchowieństwo, że Faramusz-
chane służy szerzeniu herezji. W latach 90. XIX wieku rozpoczęła się 
ewolucja światopoglądu Malkom-chana, zakończona jego zdecydo-
wanym przejściem na pozycje przeciwnika jedynowładztwa oraz po-
rządku tworzonego przez szyickie duchowieństwo. Spuściznę ideową 
Malkom-chana można podsumować w dwóch jego sformułowaniach: 
jednym zaczerpniętym z Zasad humanizmu: „Sens istnienia człowieka 
kryje się w nauce. Znaczenie człowieka kryje się w humanizmie. Po-
wstań, o rozumny człowieku, twoja siła nie służy temu, byś spoglądał 
na siebie (jako ofi arę) zabobonu i przemocy. Powstań, wejdź w świat 
humanizmu, w jasny świat nauki”43; a drugim – z pierwszego numeru 
„Qanun”: „Bóg pobłogosławił Iran, lecz jego błogosławieństwo zo-
stało zanegowane przez brak prawa”44.

Modernizacyjny projekt reform Mirzy Malkom-chana koncentro-
wał się wokół nowej koncepcji antropologicznej: człowieka rozum-
nego, świadomego swojej sprawczej mocy w kształtowaniu warun-
ków społecznych i odpowiedzialnego za swój los. Semantyka słowa 
„prawo” wyrastała bezpośrednio z koncepcji humanizmu: skodyfi -
kowanie zasad i wprowadzenie ich do kultury politycznej w postaci 
konstytucji to stworzenie narzędzia, które pozwoliłoby zabezpieczyć 

41  H. Algar, Freemasonry in the Qajar period, [w:] E. Yarshater (red.), Encyclopaedia Iranica, 
Vol. 2, s. 208–212, http://www.iranicaonline.org/articles/freemasonry-ii-in-the-qajar-pe-
riod (15.06.2018). Por. także H. Algar, An Introduction to the History of  Freemasonry in Iran, 
„Middle East Studies” 1970, No. 6, s. 276–296.

42  Н. Талипов, Общественная мысль в Иране в XIX – начале XX в., Москва 1988, s. 53.
43  Mirza Malkom-chan, Osul-e adamijat, [w:] idem, Resaleha-je Mirza Malkom-chan, s. 326.
44  Idem, „Qanun” 1890, nr 1, s. 1.
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prawa jednostki. Zgodnie z duchem czasów Mirza Malkom-chan 
kładł w swoich wizjach nacisk na możliwości takiego rozwoju Iranu, 
by ten mógł wyzwolić się spod supremacji politycznej i gospodarczej 
obcych mocarstw – Rosji i Wielkiej Brytanii. Apelował w ten sposób 
do wpływowych grup społecznych: szacha wraz z elitą polityczną oraz 
szyickiego duchowieństwa. Niemniej jednak jego prawdziwym celem 
było wprowadzenie Iranu do grona tych narodów, które przestrzegają 
praw człowieka, wychodząc od jego autotelicznej wartości i stawiając 
jego dobro ponad dobrem społeczeństwa i państwa. Z zaprezento-
wanego powyżej punktu widzenia sedno modernizacyjnego projektu 
Mirzy Malkom-chana było nie do pogodzenia z systemocentrycznym 
charakterem jedynowładztwa i społeczności muzułmańskiej – ummy. 
Idee liberalne w różnej formie trwały przez okres rewolucji konsty-
tucyjnej i znalazły swoje odzwierciedlenie w programach partii poli-
tycznych i w treściach konstytucji, jednak nigdy nie znalazły umocnie-
nia instytucjonalnego w takim zakresie, by rozprzestrzenić się na całe 
społeczeństwo i stać się ważną częścią kultury politycznej, nie tylko 
w wymiarze nominalnym i deklaratywnym, lecz także praktycznym. 
W czasach panowania szachów z dynastii Pahlawich personocen-
tryzm światopoglądu Malkom-chana i jego kontynuatorów zderzył 
się z systemocentryczną wizją autokratycznego państwa, a w  czasach 
 Islamskiej Republiki Iranu jego implementacja jest niemożliwa z po-
wodu systemocetrycznego modelu islamskiego społeczeństwa i pań-
stwa. Owszem, istnieją instytucje i rozwiązania polityczne dające 
formalnie jednostkom prawa do głosowania i podejmowania decyzji 
o charakterze państwa, jednak istota wyobrażeń o miejscu i roli czło-
wieka pozostała niezmieniona. Ponadto w Islamskiej Republice Iranu 
wybór jest ograniczony do kandydatów zatwierdzonych przez Radę 
Strażników Rewolucji (Szoura-je Negahban-e Qanun-e Asasi). 

Pozostałe projekty modernizacyjne miały charakter systemocen-
tryczny, a tym, co je odróżniało, był świecki bądź religijny fundament 
konstytutywnych wartości. Walka o kształt współczesnej kultury 
toczyła się w wieku XX między trzema koncepcjami modernizacji. 
Pierwsza została ukształtowana przez szyickie duchowieństwo i po-
mimo różnic koncepcyjnych między poszczególnymi nurtami jej isto-
ta wyrażała się w przekonaniu, że Allah i prawa boskie stanowią rdzeń, 
wokół którego należy skonstruować model rzeczywistości społecznej 
i politycznej. Druga koncepcja czerpała ze spuścizny ideowej ruchów 
socjalistycznych i komunistycznych, często w wersji już przetworzo-
nej przez rosyjską inteligencję rewolucyjną – była to wizja świecka, 
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lecz nadal systemocentryczna, gdyż modernizacyjne projekty zostały 
osnute wokół interesów grup uznanych za uciskane: chłopów i ro-
botników. Trzecia, tradycyjnie zakorzeniona w irańskiej kulturze po-
litycznej, odnosiła się do jedynowładztwa – w tym przypadku szacha 
i władzy absolutnej; zakładała reformy odgórne i scentralizowane.

W perspektywie historycznej modernizację można podzielić na 
trzy fazy: pierwsza – do przełomu wieków i rewolucji konstytucyjnej 
lat 1905–1911, druga to okres panowania dynastii Pahlawich, trzecia 
zaś – od momentu zwycięstwa rewolucji islamskiej w 1979 roku do 
chwili obecnej. Były one wyznaczone przez specyfi kę systemów po-
litycznych, a odgórny charakter wprowadzanych zmian, określanych 
mianem „modernizacyjnych”, pozostał zachowany. We wszystkich 
trzech okresach realizowane idee zostały wyłonione na skutek ściera-
nia się różnych grup opiniotwórczych, a ostateczne zwycięstwo należy 
przypisać grupie, która zdołała zinstytucjonalizować idee w postaci 
systemu politycznego. Odgórne rozporządzenia znalazły się u pod-
staw tworzonych systemów edukacji oraz instytucji kulturalnych, 
a polityka państwa decydowała o zarządzaniu zasobami naturalny-
mi i o całokształcie irańskiej gospodarki. Na każdym etapie można 
było wyróżnić główny nurt ideowy, wokół którego koncentrowały się 
dążenia reformatorów: w przypadku epoki Kadżarów był to konsty-
tucjonalizm – osnuty wokół idei skodyfi kowanego prawa, rozumiany 
różnie przez poszczególnych myślicieli i grupy, ale nakierowany na 
zabezpieczenie praw jednostki i uniezależnienie społeczeństwa od 
dyktatu władzy centralnej; za czasów Pahlawich modernizacyjne dą-
żenia opozycji koncentrowały się wokół nacjonalizmu, tak jak był on 
rozumiany przez Ruch Narodowy Mohammada Mosaddeqa i szyickie 
duchowieństwo; współcześnie zaś jest to demokracja, rozumiana przez 
ruchy obywatelskie jako złagodzenie tradycjonalizmu i konserwaty-
zmu szyickiej elity rządzącej45.

Modernizację w okresie istnienia Islamskiej Republiki Iranu, w ślad 
za Kamyabem Shahriarim, dzielimy na cztery etapy: pierwszy obej-
muje okres, gdy na czele IRI stał Ajatollah Chomeini (1979–1989), 
a transformacja systemu politycznego i rewolucja kulturalna odbywa-
ły się w cieniu wojny iracko-irańskiej; drugi etap to czasy powojen-
ne, w których głównym zadaniem stała się gospodarcza odbudowa 
kraju; trzeci etap to czasy prezydentury Mohammada Chatamiego 

45  Por. K. Shahriari, Modernization Process in Iran: Historical Overview, „Journal of  Social 
Science” 2017, Vol. 4, No. 1, s. 277.
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i jego prób liberalizacji polityki zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrz-
nej (1997–2004); czwarta faza rozpoczęła się wraz z kadencją prezy-
dencką Mahmuda Ahmadineżada i przyjęciem kursu na wzmocnienie 
struktury politycznej w duchu konserwatywnym46. Na marginesie roz-
ważań warto zauważyć, że ciągłość władzy Najwyższego Przywód-
cy została zachowana – po śmierci Chomeiniego na straży wartości 
islamu stanął Ali Chamenei, urzędujący do dnia dzisiejszego. Auto-
rytet rahbara (przywódcy – tego, który wytycza drogę) i możliwości 
wywierania wpływu, a także narzędzia władzy, między innymi Rada 
Strażników Rewolucji, określają w sposób nieformalny zakres władzy 
parlamentu i prezydenta, a także oblicza modernizacji.

Podstawowa dyskusja i najmocniejsze zderzanie się poglądów 
przebiega na granicy dwóch rozłącznych sposobów rozumienia de-
mokracji i związanych z nią praw i wolności jednostki, wywodzących 
się z dwóch modeli rzeczywistości i dwóch diametralnie różnych rze-
czywistości historycznych: personocentrycznej wizji Europy czasów 
Oświecenia oraz wizji systemocentrycznej, opartej na fundamencie 
islamu w jego szyickiej odmianie.

46  Ibidem, s. 279–280.





Rozdział II 
„Cień Allaha” i jego strażnicy: 
szyickie duchowieństwo

2.1. Walka o treści pierwszej irańskiej konstytucji

Walka o treści pierwszej irańskiej konstytucji toczyła się w atmosferze 
dążeń do zmiany charakteru władzy politycznej, lecz spór o istotę za-
pisów konstytucyjnych został rozstrzygnięty między inteligencją świe-
cką z jednej strony a szyickim duchowieństwem z drugiej47. Był to 
wstępny rezultat sporu o społeczne i polityczne przywództwo między 
inteligencją świecką a inteligencją duchowną; sporu, który miał trwać 
aż do rewolucji 1979 roku i przynieść zwycięstwo tej ostatniej. Artykuł 
20 Ustawy uzupełniającej48 zawierał postanowienie o powołaniu ko-
mitetu złożonego z pięciu modżtahedów, uczonych prawa islamskiego, 
którzy mają prawo do edżtehadu – wyjaśniania i objaśniania zapisów 
Koranu i hadisów oraz ich zastosowania odnośnie do współczesnych 
im sytuacji i wydarzeń. Nie należąc do grona deputowanych, zyskiwali 
oni możliwość przedyskutowania postanowień parlamentu i mieli pra-
wo do ich zakwestionowania, jeśli uznają je za niezgodne z szariatem. 
Waga postanowienia została wzmocniona stwierdzeniem, że pozosta-
nie ono w mocy aż do pojawienia się ukrytego Imama49. Artykuł 20 
był w swojej istocie wprowadzeniem cenzury i jako taki stał w jaw-
nej sprzeczności z zagwarantowanymi przez konstytucję wolnościami 
obywatelskimi, w tym z wolnością słowa. W takiej formie stawał się 

47  Szczegóły walki o przygotowanie konstytucji, ordynacji wyborczej i zwołanie par-
lamentu – por. M. Abassy, Irańska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytucyjna (1905–
1911), Kraków 2010, s. 144–192.

48  Teksty konstytucji, zarówno Ustawy zasadniczej, jak i Ustawy uzupełniającej:
E.G. Browne, The Fundamental Laws of  December 30, 1906 oraz The Supplementary Fundamental 
Laws of  October 7, 1907, [w:] idem, The Persian Revolution of  1905–1911, Washington 1995, 
s. 362–371 i 372–384.

49  The Supplementary Fundamental Laws, s. 373.
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przeszkodą do rozpowszechniania idei za pośrednictwem prasy, lite-
ratury i innych środków masowego przekazu50. W mocy pozostała 
również tradycyjna symbolika władzy: szacha uznano za namiestnika 
Allaha na ziemi i obrońcę islamu, określając go mianem „szachinsza-
cha islamu”51, nie zaś – Iranu52.

Tło historyczne maszrute – rewolucji konstytucyjnej – stanowiła su-
premacja gospodarcza i polityczna Rosji i Wielkiej Brytanii53. Doraź-
ne sojusze ugrupowań walczących o uchwalenie konstytucji miały na 
celu stworzenie siły równoważnej wobec szacha i jego zwolenników, 
w tym również obcych państw, których żywotne interesy wymagały, 
by Iran nie stał się państwem w pełni niezależnym54.

Szyickie duchowieństwo w Iranie sięgnęło po władzę polityczną 
pod koniec wieku XIX. Ruch ten był motywowany z jednej strony 
nieudolnością polityczną kadżarskich szachów, a z drugiej – pojawie-
niem się świeckiej inteligencji, która powoli zagarniała dla siebie te 
domeny kulturowe, które dotychczas leżały wyłącznie w gestii szyic-
kiego duchowieństwa: edukację i prawo55. 

Dwa pierwsze wydarzenia, gdy szyiccy duchowni pokazali swoją 
faktyczną siłę wywierania wpływu, wiążą się z zakwestionowaniem 

50  „Wszystkie publikacje, z wyjątkiem książek heretyckich i spraw szkodliwych dla reli-
gii (islamu), są wolne od cenzury. Jeśli jednak zostanie w nich odkryte cokolwiek sprzeczne-
go z prawem prasowym, to wydawca lub autor podlega karze zgodnej z tym prawem. Jeśli 
autor jest znany i przebywa w Persji, wówczas wydawca, drukarz i kolporter nie zostaną 
poddani dochodzeniu”. Por. ibidem, s. 375. 

51  Ibidem, s. 372.
52  Por. M. Abassy, Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej, 

Kraków 2013, s. 402–408.
53  Szerzej por. F. Kazemzadeh, Russia and Britain in Persia, 1864–1914: A Study in 

Imperialism, New Haven 1968.
54  Problem ewolucji idei konstytucyjnych na tle interesów różnych grup społecznych, 

i to nie tylko tych, które były zainteresowane aktywnym kształtowaniem kultury politycz-
nej Iranu, ale również na przykład kupców bazarowych, którym przestarzałe prawo nie 
zabezpieczało pozycji ekonomicznej, został omówiony w badaniach Fereiduna Adami-
jata, Abbasa Amanata, Mohammada Bahara, Mohammada Ettehadije i Gada Gilbara.
Por. F. Adamijat, Andisze-je taraqqi wa ḥokumat-e qanun. Aṣr-e Sepah-salar (Myśl o postępie 
i rządach prawa. Spuścizna Sepah-salara), Tehran 1351 (1972); A. Amanat, In Between the Ma-
drasa and the Marketplace. The Designation of  Clerical Leadership in Modern Shiʿism, [w:] S. Amir 
Arjomand (red.), Authority and Political Culture in Shiʿism, Albany, New York 1988, s. 
98–132; M.T. Bahar, Tarich-e mochtaṣar-e aḥzab-e sijasi (Krótka historia partii politycznych), 
t. 1–2, Teheran 1323–1363 (1944–1984); M. Etteḥadija, Pejdajesz wa taḥawwol-e aḥzab-e 
sijasi-e maszrutijat (Powstanie i rozwój partii politycznych w okresie rewolucji konstytucyjnej), 
Teheran 1361 (1982); G. Gilbar, The Big Merchants and the Constitutional Revolution of  1906, 
„Asian and African Studies” 1977, nr 11, s. 275–303. 

55  Por. M. Abassy, Irańska inteligencja…, s. 69–73.
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koncesji Reutera56 oraz z protestem tytoniowym57. W 1872 roku mułła 
Ali Kani wydał fatwę58, w której domagał się zdymisjonowania Mirzy 
Hosejn-chana Sepahsalara – ministra odpowiedzialnego za przyzna-
nie koncesji Reuterowi59, a w grudniu 1891 roku po Teheranie zaczę-
ła krążyć fatwa wydana przez Mirzę Hasana Sziraziego, uznawanego 
za największy autorytet swoich czasów w dziedzinie prawa muzuł-
mańskiego, nakazująca bojkot tytoniu. Jej treść głosiła: „poczynając 
od dzisiaj, używanie tabaki do fajek wodnych i do fajek, w jakiejkol-
wiek postaci, jest równoznaczne z wojną przeciwko Panu Czasów 
(tj. ukrytemu Dwunastemu Imamowi), oby Bóg przyśpieszył Jego 
nadejście”60. Przyznany brytyjskiemu poddanemu monopol na pro-
dukcję, sprzedaż i eksport całego irańskiego tytoniu godził w interesy 
miejscowych przedsiębiorców bardziej niż wcześniej sprzedane kon-
cesje, ponieważ dotyczył produktu powszechnie w Iranie uprawiane-
go i przynoszącego zyski plantatorom, sklepikarzom i eksporterom61. 
Mobilizacja społeczeństwa – pierwsza w historii Iranu na tak dużą 
skalę – i anulowanie koncesji pokazały, że jest możliwy zakończony 
sukcesem protest przeciwko władzy.

Dwa narzędzia umożliwiły szyickiemu duchowieństwu uzyskanie 
tak dużych wpływów. Pierwsze z nich to fatwa, a drugie – specyfi czny 
rodzaj bardzo mocnych więzi emocjonalnych pomiędzy duchownymi, 

56  Koncesja Reutera, podpisana w 1872 roku, dawała brytyjskiemu poddanemu tak 
ogromne możliwości, że lord G. Curzon stwierdził: „Było to najbardziej kompletne 
i zdumiewające przekazanie wszystkich zasobów przemysłowych jakiegoś królestwa w obce 
ręce, o jakim można marzyć”. Por. G. Curzon, Persia and the Persian Question, Vol. 2, London 
1892, s. 470–471. Duży udział w jej anulowaniu mieli też Rosjanie, co wynika ze słów 
szacha Naser ad-Dina skierowanych do rosyjskiego posła w Teheranie: „Anuluję kontrakt 
i proszę zadepeszować księciu Gorczakowowi, że wypełniłem swoje przyrzeczenie i mam 
nadzieję, że on ze swojej strony będzie współdziałał w utrzymaniu przyjaźni i dobrych 
stosunków między Rosją a Persją”. Por. M. Chwostow, Historia dyplomacji 1871–1914, t. 2, 
Warszawa 1973, s. 69. 

57  Szczegóły por. A.K.S. Lambton, The Tobacco Regie: Prelude to Revolution 1, „Studia 
Islamica” 1965, nr 22, s. 119–157; eadem, The Tobacco Regie: Prelude to Revolution 2, „Studia 
Islamica” 1965, nr 23, s. 71–90; N. Keddie, Religion and Rebellion in Iran: The Tobacco Protest 
of  1891–1892, London 1966; M. Moaddel, Shi’i Political Discourse and Class Mobilization in the 
Tobacco Movement of  1890–1892, „Sociological Forum” 1992, t. 7, nr 3, s. 447–468.

58  „Fatwa – przywództwo autorytetu religijnego, przewodnictwo w obszarze islamskie-
go prawodawstwa na temat pytań, które są albo wątpliwe, albo niejasne, albo które wyło-
niły się niedawno bez znanego precedensu”. Por. H. Algar, Fatwa, [w:] Encyclopaedia Iranica, 
http://www.iranicaonline.org/articles/fatwa (27.10.2018). 

59  H. Algar, Religion and the State in Iran, 1785–1906: The Role of  the Ulama in the Qajar 
Period, Berkeley–Los Angeles 1969, s. 177.

60  H. Algar, Fatwa.
61  Por. N. Keddie, Współczesny Iran…, s. 58.
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wynikający z zakorzenionego w kulturze muzułmańskiej sposobu 
przekazywania wiedzy z nauczyciela na ucznia62. 

Fatwa jako zjawisko kulturowe w świecie muzułmańskim i szyic-
kim islamie sięga swoimi korzeniami Koranu oraz praktyki dwuna-
stu imamów63. Fatwy jako narzędzia zarządzania sprawami społeczno -
-politycznymi w Iranie nabrały szczególnego znaczenia podczas pa-
nowania dynastii Kadżarów, którzy nie byli uznawani za władców ma-
jących religijną legitymizację64. Dodatkowo trudna sytuacja, w jakiej 
znalazł się kraj po przegranych wojnach z Rosją o Gruzję (pierwsza 
zakończona traktatem w Gulistanie w 1813 roku65, a druga – trakta-
tem w Turkmanczaju w 1828 roku66), przyniosła wiele bezpreceden-
sowych problemów i pytań, które domagały się odpowiedzi. Oko-
liczności stosowania fatwy zmieniały się w zależności od kontekstu 
historycznego, politycznego i społecznego, jednak symbolika narzę-
dzia pozostawała bez zmian: protest usankcjonowany fatwą zyski-
wał legitymizację religijną, przenosił protestujących w rzeczywistość 
sacrum, zmieniając bunt o podłożu ekonomicznym czy politycznym 
w walkę o sprawiedliwość w wymiarze duchowym. Szczególnego zna-
czenia nabierały  fatwy, które zawierały wezwanie do dżihadu – wojny 
obronnej67. W czasie pierwszej wojny z Rosją szyiccy duchowni wy-
dali fatwy wzywające muzułmanów do walki z najeźdźcą: Aqa Sejjed 
Ali Esfahani i Ahmad Naraqi wsparli religijnymi orzeczeniami Mirzę 
Bozorga Qaem Maqama Farahaniego, który służył wówczas księciu 
Abbasowi Mirzie – te fatwy zostały wydane na prośbę przywódców 
wojskowych68. Natomiast już w drugiej wojnie rosyjsko-perskiej szyic-
cy duchowni sami wystąpili z inicjatywą fatw: Aqa Sejjed Moḥammad 

62  Por. M. Abassy, Kultura wobec postępu i modernizacji…, s. 82–89.
63  Por. H. Algar, Fatwa.
64  Ibidem.
65  Tekst traktatu z Gulistanu, w języku rosyjskim: Т. Юзефович, Договоры России 

с Востоком, Санкт-Петербург 1869, s. 208–214, https://www.runivers.ru/bookrea-
der/book456128/#page/324/mode/1up (27.10.2018). Opracowania: Б.П. Балаян, 
Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России, 
Ереван 1984; А.В. Шишов, Схватка за Кавказ, Москва 2007. 

66  Tekst traktatu z Turkmanczaju, w języku rosyjskim: Т. Юзефович, Договоры 
России…, s. 214–230. Opracowania: А.В. Фадеев, Россия и Кавказ первой трети XIX в., 
Москва 1960; С.В. Шостакович, Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова, Москва 
1960. 

67  Inną kategorię fatw stanowiły orzeczenia dotyczące działalności pojedynczych osób 
i zalecające przyjęcie wobec nich konkretnych postaw lub wdrożenie działań. Por. H. Algar, 
Fatwa; por. także A.K.S. Lambton, A Nineteenth Century View of  Jihad, „Studia Islamica” 
1970, No. 31, s. 181–192.

68  Ibidem.
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Eṣfahani wezwał do wojny z niewiernymi, którym to mianem okreś-
lił Rosjan69, zaś kulminacja oburzenia poczynaniami obcych znalazła 
wyraz w wydarzeniach z 30 stycznia 1829 roku, gdy cała misja dy-
plomatyczna carskiego poddanego Aleksandra Grybojedowa została 
zamordowana w Teheranie70.

Fatwy były z dużym powodzeniem używane jako narzędzia wywie-
rania wpływu, jednoczenia społeczeństwa wokół wartości szyickiego 
islamu w szatach uczuć patriotycznych i natywistycznych oraz resenty-
mentów odsyłających do poczucia krzywdy i ucisku. W historii Iranu, 
od wieku XIX aż do czasów obecnych, nie było ważnego wydarzenia 
o charakterze społecznym, politycznym czy ekonomicznym, któremu 
nie towarzyszyłyby orzeczenia duchownych. Dokumenty te stanowiły 
niezwykle istotne narzędzie opiniotwórcze i agitacyjne. 

Fatwy kojarzono z czasami przełomowymi, w których kryzys do-
tyczył najważniejszych wartości, i za takie też uznano okres walki 
o pierwszą irańską konstytucję. Przewodnictwa i wskazówek poszu-
kiwano u duchownych, do których została skierowana prośba o wy-
danie opinii w sprawie projektu zwołania parlamentu: „zgromadzenia 
złożonego z godnych szacunku i inteligentnych ludzi w kraju, których 
celem jest wykorzenienie i zlikwidowanie przemocy”71. Orzeczenie 
wydane przez trzech prominentnych modżtahedów z Nadżafu: Mo-
hammada Kazema Chorasaniego, Abdullaha Mazanderaniego i Mirzę 
Hosejn Chaliliego Tehraniego, zawierało stwierdzenie, że zwołanie 
takiego zebrania jest „boskim obowiązkiem”. Nie był to zabieg jedy-
nie taktyczny, gdyż już po zwołaniu parlamentu do Mohammada Ka-
szaniego została skierowana prośba, by wydał orzeczenie, że kształt 
parlamentu jest zgodny z tym, co wcześniej zostało ustalone; czy do-
zwolone jest zakładanie nowych szkół i że opozycja wobec zgroma-
dzenia zostanie uznana za równoznaczną ze sprzeciwem wobec praw 
boskich72. 

Jeśli prześledzimy historię wydawania fatw, to dojdziemy do wnio-
sku, że nie tylko obejmowały one bardzo szerokie spektrum zagad-
nień na poziomie całego społeczeństwa czy państwa, ale także wska-
zywały na permanentny stan kryzysu. Duchowni często reagowali na 

69  H. Algar, Religion and the State in Iran…, s. 88–89. 
70  Przyczyny oraz wpływ na dalsze relacje dyplomatyczne Iranu i Rosji zob.: M. Abassy, 

Śmierć Aleksandra Grybojedowa w Persji. Perspektywa kulturowo-historyczna, [w:] Вертоград 
многоцветный – Ogród wielu kwiatów. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Janowi 
Dębskiemu, red. W. Szczukin, Kraków 2012, s. 159–168.

71  H. Algar, Fatwa.
72  Ibidem.
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doraźne sytuacje, które zmuszały ich do zajęcia stanowiska i wska-
zania społeczeństwu, jak traktować zaistniałe wydarzenie i jak wo-
bec niego postępować. Stanowiły też potwierdzenie centralnej roli 
szyickiego duchowieństwa w kształtowaniu losów Iranu. Pozycja 
duchownych nie osłabła nawet wówczas, gdy szach Reza Pahlawi in-
tencjonalnie odsunął ich na margines życia politycznego Iranu. Moż-
na wręcz stwierdzić, że znaczenie religijne społecznego przywódz-
twa wzrosło w obliczu modernizacji – odbieranej przez większość 
społeczeństwa jako zjawisko obce, wspierające jedynie wąską grupę 
osób związanych z dworem szacha i marginalizujące ogromne rze-
sze chłopów i imigrantów wiejskich, którzy w Teheranie poszukiwali 
dla siebie lepszego życia, a znajdowali jedynie poczucie wyobcowania 
i ogromnej krzywdy73.

Należy też zauważyć, że postawa szyickiego duchowieństwa jako 
całości u zarania panowania Rezy-chana cechowała się dużą ambi-
walencją: po straceniu szejcha Fazlallaha Nuriego jako przeciwnika 
ruchu konstytucyjnego74 część wcześniej prokonstytucyjnych du-
chownych poparła działania nowego władcy, tym bardziej że szach 
udzielił schronienia wydalonym z Iraku modżtahedom: szejchowi Mo-
hammadowi Hosejnowi Na’eniemu oraz sejjedowi Hasanowi Esfaha-
niemu. W 1924 roku została wydana fatwa zalecająca posłuszeństwo 
 Rezie-chanowi75. 

Ambiwalencja duchowieństwa w ocenie rzeczywistości, ujawnia-
jąca się w treściach fatw, była motywowana doraźnym interesem po-
litycznym, a począwszy od roku 1979, również wewnętrzną walką 
o wpływy wśród samego duchowieństwa76. Niemniej jednak samo 
traktowanie fatw przez społeczeństwo jako tekstów szczególnych, 
bliskich sacrum – ze względu na obecność w nich wersów Koranu 
i cytatów z kazań oraz świętych tekstów – nie uległo zmianie77. Naj-
bardziej znana, również w świecie zachodnim, fatwa została wydana 
14 lutego 1989 roku przez Chomeiniego i zawierała wyrok śmierci na 

73  Pomijamy w omówieniu problem narodzin „proletariusza”, warto jednak mieć na 
uwadze, że pojęcie to nie tyle odnosi się do związku jednostki z konkretną grupą społeczną 
i początkami uprzemysłowienia kraju, ile wskazuje na zbiór emocji i cech psychicznych – 
rezerwuar energii, która zasili rewolucją islamską w 1979 roku. Por. A. Toynbee, Studium 
historii, s. 333.

74  Więcej por. S.A. Arjomand, The Ulama’s Traditionalist Opposition to Parliamentarianism, 
1907–1909, „Middle Eastern Studies” 1981, No. 2(17), s. 174–190.

75  A.H. Hairi, Shi’ism and Consitutionalism in Iran, Leiden 1977, s. 146.
76  H. Algar, Fatwa.
77  Ibidem. 
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Salmana Rushdiego, autora Szatańskich wersetów78. Instytucjonalizacją 
zjawiska wydawania fatw stała się Rada ds. Fatw (Szoura-je eftah), po-
wołana po śmierci ajatollaha Hosejna Borudżerdiego w obliczu braku 
godnego następcy. Sam pomysł budził wiele kontrowersji. Ostatecz-
nie jednak powstało ciało doradcze dla rahbara, działające pod jego 
auspicjami79.

Drugim narzędziem, dzięki któremu duchowieństwo szyickie zdo-
łało zapewnić sobie silną pozycję społeczną, był sposób przekazywa-
nia wiedzy. Warunkował on nie tylko wyjątkową pozycję nauczyciela, 
lecz także zaszczepiał sposób uczenia się kultury: poprzez powtarzanie 
i naśladowanie. Zrozumienie jego istoty oraz znaczenia wymaga wpro-
wadzenia rozróżnienia dwóch typów kultur: „gramatyki” i „słowa”.
Jak zauważył Jurij Łotman:

Pierwszy praktykuje się przy nauce rodzimego języka i we wczesnym wieku. 
W tym przypadku do świadomości uczącego się nie wprowadza się żadnych re-
guł – zastępują je teksty. Dziecko zapamiętuje wiele sposobów ich użycia i na ich 
podstawie uczy się samodzielnie tworzyć teksty. Drugi przypadek – to kiedy do 
świadomości uczącego się są wprowadzane różne reguły, na podstawie których 
może ona samodzielnie tworzyć teksty80.

O ile w przypadku nauki języka obcego obydwa te sposoby są 
komplementarne, o tyle w przypadku dziedziczenia idei i uczenia się 
kultury należy je traktować jako rozłączne81. 

Szyicki system edukacji był zakorzeniony w typie „kultury słowa”, 
w której uznaje się, że cała wiedza została już człowiekowi objawiona 
w postaci świętej księgi i należy ją wyłącznie odkryć oraz popraw-
nie odkodować. Jak zauważył Henry Corbin: „Myśl szyicka polega na 
oczekiwaniu nie na nowe objawienie szariatu, lecz na całkowite uze-
wnętrznienie wszystkich ukrytych znaczeń, czyli duchowych objawień 
Bożych”82. W tej perspektywie postęp to ruch cykliczny w wymia-
rze wertykalnym, pojmowany jako powrót do źródeł i stanu sacrum83. 
Wszelkie spory wśród duchownych powodowane doraźną sytuacją 

78  Ibidem.
79  Szerzej na temat stosowania fatwy jako narzędzia prawnego w świecie muzułmańskim 

por. M.H. Masud, B. Messick, D. Powers (red.), Islamic Legal Interpretation: Muftis and their 
Fatwas, Cambridge 1996.

80  Ю.М. Лотман, Статьи по типологии култьтуры, [w:] idem, Семиосфера, Санкт -
-Петербург 2000, s. 417.

81  Więcej na temat różnic między typami „kultury słowa” a „kultury gramatyki” 
por. M. Abassy, Kultura wobec postępu i modernizacji…, s. 68–81.

82  H. Corbin, Historia fi lozofi i muzułmańskiej, przeł. K. Pachniak, Warszawa 2005, s. 32.
83  Ibidem, s. 16.
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polityczną lub społeczną mają znaczenie marginalne wobec nadrzęd-
nego celu kultury, która wychodząc od początków w znaczeniu sa-
kralnym (mabda), ma do tych początków powrócić (ma’ad). Wyraźnie 
sformułował tę myśl muzułmański fi lozof  Abu al-Hasan Ali ibn Is-
mail al-Aszari w stwierdzeniu: „Każdy modżtahed ma rację, a wszyscy 
modżtahedzi stoją na solidnym gruncie prawdy. Rozbieżności między 
nimi nie dotyczą zasad, lecz wynikają jedynie z ich zastosowania”84. 
Szyickie duchowieństwo posiadało bogatą tradycję fi lozofi czną, za-
wierającą również refl eksję na temat relacji między wiarą i rozumem, 
dlatego też w czasach nowożytnych mogło zaangażować się w spór 
intelektualny z inteligencją świecką i wygrać go, stojąc na stabilnym 
gruncie wiary w mesjanizm teologiczny. Edukacja elity duchownych 
zaczynała się na poziomie studiowania teorii prawa – feqh – traktowa-
nego nie tylko jako dyscyplina naukowa, ale także jako sposób tworze-
nia relacji mistrz–uczeń. Współczesny teolog muzułmański Murtaza 
Motahhari zauważył:

Nauka o feqh […] ma ponad 1100 lat historii. Oto już jedenaście stuleci wykładania 
feqh jako dyscypliny naukowej. W tym kierunku wychowywano wielu nauczycieli 
i uczniów, którzy z kolei zajmowali się wychowywaniem następnych pokoleń. Ten 
rodzaj relacji między nauczycielem a uczniem trwa do dnia dzisiejszego. Oczywi-
ście inne nauki, takie jak fi lozofi a i medycyna, a także napisanie dla nich ksiąg mają 
dłuższą historię. Niemniej jednak w żadnej z tych nauk nie ma takiej nieprzerwa-
nej ewolucji i trwałej relacji między nauczycielami i uczniami, jakie obserwuje się 
w feqh. […] Jeśli na przykład zaczniemy od wielkiego Ajatollaha Borudżerdiego, 
to można prześledzić łańcuszek pokoleń jego nauczycieli feqh aż do przeczystych 
imamów (pokój z nimi!). Taki nieprzerwany łańcuszek relacji między wycho-
wawcami a wychowankami, trwający ponad jedenaście wieków, jest niespotykany 
w żadnej innej cywilizacji.85

W Iranie czasów Kadżarów do najwybitniejszych nauczycieli feqh 
zaliczano szejcha Mohammada Hosejna, szejcha Murtazę Ansarie-
go i Mirzę Mohammada Hasana Sziraziego. Wnieśli oni swój wkład 
w kulturę szyickiego islamu na różne sposoby: szejch Mohammad Ho-
sejn przygotował obszerne kompendium wiedzy o prawie muzułmań-
skim – liczący ponad 200 tysięcy stron zbiór Aktów religijno-prawnych 
(Szara’e)86, natomiast Mirza Mohammad Hasan Szirazi (zm. 1894), 
sam będący uczniem Murtazy Ansariego, wychował następców, wśród 

84  Ibidem, s. 106.
85  М. Мотаххари, Вклад Ирана в Исламскую цивилизацию, „Иран-наме” 2008, No. 1, 

s. 71.
86  Ibidem, s. 83.
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których znaleźli się duchowni znani z aktywnego kształtowania prze-
biegu rewolucji konstytucyjnej: Achund Mułła Mohammad  Kazem 
Chorasani, Sejjed Mohammad Kazem Tabatabai Jazdi, Hadżdżi Aqa 
Reza Hamadani, Hadżdżi Mirza Hasan Sabzewari,  Mirza Mohammad 
Taqi Szirazi i wielu innych. Achund Chorasani (zm. 1911) należał 
do grupy duchownych, którzy wydali fatwę o zgodności konstytu-
cjonalizmu z islamem. Pod jego kierunkiem wykształcili się między 
 innymi: Aqa Sejjed Abu al-Hasan Esfahani, Hadżdżi Szejch Moham-
mad  Hosejn Esfahani, Hadżdżi Aqa Hosejn Borudżerdi i Hadżdżi 
Aqa Hosejn Qomi. 

Ten wspólny fundament tradycji uwarunkował zdolność ducho-
wieństwa do jednoczenia się, by osiągnąć wspólny cel, pomimo ist-
nienia wielu frakcji o różnych z pozoru wizjach politycznych. Traf-
nie skomentował ten fakt konserwatywny duchowny szejch Fazlallah 
Nuri, kiedy pisał o swojej walce z Abdullahem Behbahanim i Mo-
hammadem Tabatabaim: „Ani ja nie byłem absolutystą, ani sejjed Ab-
dullah i sejjed Mohammad konstytucjonalistami. Oni byli przeciwko 
mnie, a ja – przeciwko nim”87. 

Do zjednoczenia się szyickiego duchowieństwa na fundamencie 
służby islamowi i wierności nakazom Allaha wzywał swoich spadko-
bierców ajatollah Chomeini w swoim testamencie politycznym:

Brzemię wiedzy to duży ciężar, który niesiecie na swoich barkach. To nie tylko 
obowiązek nauczenia się kilku pojęć i ich znaczeń; spoczywa na was też obo-
wiązek przechowania islamu i jego przesłania. Powierzono wam Boże objawienie 
i (dlatego) powinniście oczyszczać swoje dusze, nabywając wiedzę. Przekazując 
wiedzę innym, musicie troszczyć się o duszę. Nigdy nie zapominajcie o swoim 
obowiązku, pozostawajcie w przyjaźni i dobrze traktujcie się nawzajem, odrzućcie 
to, co was różni, bądźcie jak bracia i w duchu czystości i jedności pracujcie dla 
dobra islamu. Wszyscy jesteście uczonymi, wszyscy jesteście liśćmi jednego 
drzewa, wszyscy pochodzicie z jednego korzenia [podkreśl. – M.A.]88. 

Szyickie duchowieństwo oceniane przez pryzmat frakcji politycz-
nych stanowi dosyć zróżnicowaną mozaikę postaw i przekonań. Nie-
mniej jednak analizy dokonywane z punktu widzenia centralnych idei: 
islamu i modernizacji, pozwalają postawić hipotezę o wewnętrznej 
spójności nurtu89. Szejch Fazlallah Nuri (1843–1909), tworząc binar-

87  F. Adamijat, Ideolożi-je nehzat-e maszrutijat-e Iran (Ideologia irańskiego ruchu konstytucyjnego), 
t. 1, Teheran 1976, s. 429–430.

88  R.M. Chomeini, Was’ijatname-je sijasi (Testament religijny i polityczny), Moskwa 1992, s. 9. 
89  „Notwithstanding the diversity of  Islamic political movements in contemporary Iran, 

their conceptions of  modernity was, and remains, relatively stable: it refers to certain ideas, 



46

ną wizję kultury, opartą na dwóch rozłącznych konfi guracjach sym-
boli osnutych wokół słów „islam” i „konstytucjonalizm”90, położył 
podwaliny pod prosty wzór kulturowy, który można było wykorzystać 
w czasie walki politycznej. Zakładała ona podział przestrzeni sym-
bolicznej na „rodzime-islamskie” oraz „obce-zachodnie”. Wszystkie 
koncepcje modernizacji rodziły się w ścisłym związku z kulturowy-
mi wpływami Zachodu, zaś treści słowa „islam” nabierały jasności 
poprzez odniesienie do tych koncepcji. Można wręcz stwierdzić, że 
islamska kultura w wersji zaproponowanej przez szyickie duchowień-
stwo zyskała samoświadomość poprzez kontestację i próby przetwo-
rzenia kultury zachodniej. Rozpoczęty w wieku XIX wzrost ku samo-
określeniu91 trwa do dzisiaj i po raz kolejny znalazł się w momencie 
krytycznym. Pierwszy kryzys został przezwyciężony poprzez rewo-
lucję 1979 roku i zamknięcie Iranu na obce wpływy ideowe. Było to 
jednak rozwiązanie doraźne, które uchroniło kulturę muzułmańską 
przed utratą centralnego miejsca w porządku państwowo-politycznym 
Iranu, nie zagwarantowało jej natomiast perspektyw rozwoju. Proces 
porządkowania treści, które przeniknęły do świadomości kultury za 
pośrednictwem elit, dobiega końca i kolejnym etapem rozwoju po-
winno być ponowne otwarcie się systemu na dialog z Zachodem. Jest 
on możliwy jedynie wówczas, gdy elita duchowna odpowie na wyzwa-
nie modernizacji rzucone przez kulturę zachodnią. 

Wielość ugrupowań i frakcji w łonie duchowieństwa92 dowodziła 
prób stawienia czoła złożonym aspektom modernizacji i udzielenia 
odpowiedzi na jak największą liczbę pytań, natomiast walka między 
nimi była batalią o przywódczą rolę w przyszłym porządku poli-
tycznym państwa. Ten sam mechanizm zadziałał w czasie rewolucji 
islamskiej i z dużą dozą prawdopodobieństwa uaktywni się ponow-
nie w czasie kolejnego przewrotu. Czasy współczesne stawiają jed-
nak szyickiemu duchowieństwu wyzwanie, jakiemu nie musiało ono 

institutions, norms and practices associated with the West since the late 18th century. While 
the various Islamic movements differ in their analyses of  the particular historical process 
and perspectives comprising modernity, they nonetheless are shaped considerably by their 
respective responses to Western infl uences”. Por. A. Ashraf, Islam in Iran. VIII. Islamic 
Political Movements in 20th Century, [w:] Encyclopaedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/
articles/islam-in-iran-xiii-islamic-political-movements-in-20th-century-iran (27.10.2018).

90  Por. M. Abassy, Kultura wobec postępu i modernizacji…, s. 394–399.
91  „Postęp ku samookreśleniu”, por. A. Toynbee, Studium historii, s. 184.
92  Szerzej por. A. Dawani, Nehzat-e ruhanijun-e Iran (Ruch duchowieństwa Iranu), t. 1–11, 

Teheran (b.r.w.); por. także A. Ashraf, Islam Political Movements in 20th Century Iran, [w:] En-
cyclopaedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/islam-in-iran-xiii-islamic-political-
-movements-in-20th-century-iran (27.10.2018).
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stawiać czoła w czasie rewolucji konstytucyjnej oraz rewolucji islam-
skiej, gdy za przeciwnika miało świecki rząd: obecnie to ono stanowi 
elitę polityczną. Wskazywanie Zachodu jako zewnętrznego wroga jest 
skutecznym narzędziem utrzymywania wewnętrznej spójności syste-
mu, jednak nie wystarczy do zapewnienia jego homeostazy. Czy zatem 
„intelektualista-duchowny” to postać potencjalnego lidera Iranu po 
kolejnej rewolucji? Jakie cechy prezentuje? Czy sytuuje się w ramach 
religijnego modelu kultury, czy raczej bliżej jest mu do świeckiej in-
teligencji, której myśli i dorobek zostały wyrugowane z przestrzeni 
politycznej państwa, a jeśli istnieją, to w szczątkowej i wypaczonej 
formie? Zanim przystąpimy do prób udzielenia odpowiedzi na posta-
wione pytanie, przyjrzyjmy się sytuacji, którą zastanie nowa porewo-
lucyjna elita – spuściźnie Islamskiej Republiki Iranu w takim kształcie, 
w jakim widział ją ajatollah Chomeini.

2.2. „Zmiana drogowskazów”: 
rewolucja islamska 1979 roku

Trzy główne determinanty wyznaczyły kierunek rozwoju systemu 
państwowo-politycznego Iranu po 1979 roku: system edukacji, Kon-
stytucja Islamskiej Republiki Iranu oraz instytucja welajat-e faqih93. Zo-
stały w nich zapieczętowane wartości, które odtąd miały kształtować 
nie tylko oblicze państwa, lecz także postawę pojedynczego obywatela. 
Totalny ze swej natury charakter szyickiego islamu dostarczał zasobów
symbolicznych do budowania organizmu państwowego o silnych ten-
dencjach do totalitaryzmu. Krótko po zwycięstwie rewolucji islam-
skiej zaczęła ona pożerać własne dzieci: w nieofi cjalnych czystkach 
ginęli irańscy komuniści, socjaliści, liberałowie i wszyscy przeciwnicy 
nowego reżymu. Kompleks zmian, określonych mianem „rewolucji 
kulturalnej”, nie tylko obejmował szerokie spektrum spraw społecz-
nych i politycznych, lecz także sięgał swoimi korzeniami do obszaru 
kwestii egzystencjalnych – rozpoczęło się kształtowanie człowieka 
bez reszty oddanego islamowi w takim ujęciu, jakie proponował Cho-
meini, słabo wykształconego, lecz fanatycznie oddanego i pełnego 
wiary. 

93  Szczegółowe rozważania na temat prawno-politycznych aspektów welajat-e faqih 
por. S.A. Arjomand, Constitution of  the Islamic Republic, [w:] Encyclopaedia Iranica, http://www.
iranicaonline.org/articles/constitution-of-the-islamic-republic (27.10.2018).



48

W literaturze przedmiotu pojęcia „totalny” i „totalitarny” stoso-
wane są wymiennie94, niemniej jednak warto wprowadzić istotne roz-
różnienie95. Kultura totalna to taka, która ma jeden centralny punkt 
odniesienia i przez jego pryzmat jako wartości defi niuje i wartościuje 
wszystkie pozostałe elementy – miałaby strukturę grafi czną koła ro-
weru, w którym wszystkie szprychy zbiegają się w centrum. Kultura 
totalna nie wyklucza istnienia innych elementów w granicach koła, 
chociaż nie włącza ich w swoją pamięć. Każdy system będzie dążył do 
totalności rozumianej jako optymalna spójność wewnętrzna wszyst-
kich elementów, gdyż taki stan jest gwarancją utrzymania homeosta-
zy przy minimalnym wykorzystaniu zasobów akumulatora. Kultura 
totalitarna natomiast jest kulturą wojującą. Wymaga bezwzględnego 
podporządkowania wszystkich elementów w obrębie koła swojemu 
wartościującemu centrum, natomiast elementy nieprzystające elimi-
nuje. Jej charakterystycznymi cechami są upolitycznienie i militaryza-
cja: społeczeństwo zostaje zorganizowane na podobieństwo koszar 
wojskowych, by bronić się przed zewnętrznym wrogiem. W przy-
padku IRI u zarania jej istnienia rzeczywistość historyczna sprzyjała 
wzmacnianiu struktur państwa: wojna Iraku z Iranem pozwoliła Cho-
meiniemu wskazać realnego wroga, odwracając tym samym uwagę 
społeczeństwa od zmian wewnątrz systemu politycznego.

Chomeini nazwał fundamentalne zmiany w systemie edukacji
„rewolucją kulturalną i ideologiczną”, „rewolucją wartości”, już na 
wstępie łącząc kulturę i ideologię w jedną kulturę-ideologię. Ko-
rzystając z sygnalizowanego we wstępie do niniejszej monografi i 
narzędzia, jakim jest cybernetyczny model systemu autonomiczne-
go, zauważymy, że rahbar odgórnie zarządził połącznie korelatora 
z homeostatem, czyli włączenie pamięci kultury – która powinna 
obejmować wszystkie kody kulturowe wiele wieków wstecz, w całej 
ich różnorodności – do treści systemu politycznego. Ten drugi miał 
stosunkowo krótki w porównaniu z kulturą okres trwania i bardzo 

94  Istnieje wiele defi nicji totalitaryzmu, wszystkie jednak określają podstawowe ele-
menty ustroju uznawanego za totalitarny: istnieje jeden przywódca i/lub jedna partia, 
której podporządkowany jest system prawny, istnieje jedna ofi cjalna ideologia obejmująca 
wszystkie aspekty życia jednostki, zaciera się granica między strukturami władzy a społe-
czeństwem, panuje powszechna kontrola i terror. Por. L. Schapiro, Totalitarianism: Key Con-
cepts in Political Science, Michigan 1972; J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Rienner 
2000; H. Arendt, The Origins of  Totalitarianism, New York 1951.

95  Za rozróżnieniem „kultury totalnej” i „kultury totalitarnej” opowiada się również 
Roman Bäcker. Por. R. Bäcker, Kategorie teoretyczne totalitaryzmu a badania empiryczne, „Studia 
nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, Wrocław 2016, t. 38, nr 2, s. 8.
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ograniczoną możliwość przechowywania nieaktywnych treści. Te 
kody korelatora, dla których nie znalazło się miejsce w nowej rze-
czywistości politycznej, zostały usunięte z systemu wraz z ich noś-
nikami: reprezentantów treści nieprzystających do nowej przestrzeni 
informacyjnej czekały emigracja, uwięzienie, śmierć lub przymusowe 
milczenie.

Tworzenie nowej rzeczywistości rozpoczynało się od wymiany tre-
ści systemu edukacji z kilku ważnych względów. Po pierwsze, aż do 
reformy edukacji Rezy Szacha96 praktycznie całe szkolnictwo znajdo-
wało się w rękach szyickiego duchowieństwa i stanowiło rozbudo-
waną i dobrze działającą sieć, z wielowiekową tradycją kształcenia97. 
Po drugie, to właśnie edukacja pozwalała kształtować umysły dzieci 
i młodzieży na wczesnym etapie ich rozwoju98. Po trzecie, uniwersy-
tety skupiały elitę intelektualną ze swej istoty skłonną do kontesto-
wania zastanego porządku i predestynowaną oraz przygotowaną do 
przechowywania i przekazywania tradycji świeckiej z czasów dynastii 
Pahlawich.
Ścisły związek między kulturą a ideologią nie ulegał wątpliwo-

ści: w Szarh-e kollijat-e nezam-e amuzesz-o-parwaresz-e dżomhuri-je eslami-je 
Iran (Całościowy program wychowania i edukacji Islamskiej Repub-
liki Iranu)99 wyraźnie zostały opisane wytyczne, na których miał się 
opierać nowy system kształcenia dzieci i młodzieży: nierozdzielność 
religii i polityki, odrodzenie islamu, rewolucja kulturalna oraz stwo-
rzenie „człowieka islamu”100 poprzez wychowywanie religijne. Nowe 
zasady edukacji i treści podręczników zostały wpisane w islamską fi -
lozofi ę człowieka, która zakłada dualizm ludzkiej natury101. Nadzór 

96 A. Ashraf, Education. VII. General Survey of  Modern Education, http://www.irani-
caonline.org/articles/education-vii-general-survey-of-modern-education (27.10.2018). 
Por. R. Arasteh, Education and Social Awakening in Iran, Leiden 1969; D. Menashri, Education 
and the Making of  Modern Iran, New York 1992.

97  Szerzej o szyickim systemie kształcenia por. G. Makdisi, The Rise of  Colleges. Institu-
tions of  Learning in Islam and the West, Edinburgh 1981, https://archive.org/details/TheRis-
eOfCollegesInstituionsOfLearningInIslamAndTheWest/page/n1 (27.10.2018); R.P. Mot-
tahedeh, The Mantle of  the Prophet. Religion and Politics in Iran, New York 1985.

98  Por. G. Mehran, Socialization of  Schoolchildren in the Islamic Republic of  Iran, „Iranian 
Studies” 1989, nr 1(22), s. 35–50.

99  Wezarat-e amuzesz-o-parwaresz (Ministerstwo Edukacji i Wychowania), Szarh-e 
kollijat-e nezam-e amuzesz-o-parwaresz-e dżomhuri-je eslami-je Iran (Całościowy program wychowania 
i edukacji Islamskiej Republiki Iranu), Teheran 1367 (1983).

100  S. Paivandi, Islam et éducation en Iran. Echec de l’islamisation de l’école en Iran,  
Paris 2006, s. 7.

101 „W języku Koranu duchowy aspekt nosi nazwę nafs-e lawwame i dąży on do prawdy, 
piękna, sprawiedliwości, doskonałości, życzliwości itp.; umożliwia on istocie ludzkiej osiąg-
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nad jednostką, przedstawienie jednego, słusznego stylu życia i po-
stępowania oraz wskazanie na istnienie wrogów rewolucji islamskiej 
były elementami, które sprzyjały tworzeniu sztywnej granicy między 
„swoim” a „obcym”, „islamskim” a „zachodnim”. Hamid Godazgar 
zwrócił uwagę na wezwanie do oczyszczania (tazkije) i zaangażowania 
(ta’ahod), obecne w programach kształcenia i wychowywania społe-
czeństwa: 

Termin „oczyszczenie”, poza moralnym i tradycyjnym oczyszczaniem, które do-
tyczy osobistego życia jednostki, został też użyty w kontekście politycznym jako 
czystka, usunięcie kontrrewolucjonistów z organizacji państwowych. […] Insty-
tucje edukacyjne zostały oczyszczone z pracowników administracji, nauczycieli 
i studentów, którym przyklejono etykietkę „kontrrewolucjonistów”, „agentów 
obcych państw i imperialistów”, „wrogów islamu”. Dlatego też, czerpiąc inspi-
rację z Koranu, Chomeini ogłosił: „Wychowanie i oczyszczanie jest wstępem do 
nauczania (Tarbijat wa tazkije mogaddam bar ta’lim ast)”102. 

W centrum systemu wartości znalazła się symboliczna reprezenta-
cja niepodważalnego autorytetu Allaha: welajat-e faqih. Postać ta łączy-
ła dwie funkcje: polityczną i kulturową – stworzony porządek ziem-
ski zakorzeniała w sferze sacrum, wyłączając tym samym ten pierwszy 
z jakiegokolwiek osądu ludzkiego. Niewyrażona wprost zasada po-
słuszeństwa Allahowi zakładała niekwestionowanie rozporządzeń 
rahbara. Populistyczne inklinacje nowego rządu zostały wzmocnione 
poprzez sięgnięcie do dawnych haseł: jednoczenia narodu islamskiego 
do walki z opresją, poszukiwania sprawiedliwości dla pokrzywdzo-
nych, umocnienia kraju poprzez zwiększenie siły militarnej i wyszko-
lenia żołnierzy w duchu patriotyzmu.

Reformy systemu edukacji objęły kilka wzajemnie ze sobą powią-
zanych obszarów103. Przede wszystkim stworzono podstawy prawne 
dla szkolnictwa IRI, przekreślając reformy zmierzające ku sekula-
ryzacji i westernizacji dokonane w czasach Pahlawich. Drugi obszar 

nięcie najwyższego stopnia jej rozwoju. Druga część człowieka, według Koranu, nazywa 
się nafs-e ammare i dąży ona do czynów niemoralnych, popycha do grzechu i przestępstw, 
niegodziwość itp., i ona z kolei spycha człowieka na najniższy możliwy poziom. Tak kla-
syfi kacja duszy została odzwierciedlona w perskiej literaturze mistycznej, wyrażona przez 
sławnych poetów, takich jak Rumi, Hafi z i Sa’adi, a nawet w fi lozofi i islamskiej w ujęciu 
Awicenny i Sohrawiardiego”. H. Godazgar, The Impact of  Religious Factors on Educational 
Change in Iran. Islam in Policy and Islam in Practice, New York 2008, s. 108–109.

102  Ibidem, s. 112. 
103  Szerzej na ten temat por. S. Paivandi, The meaning of  the Islamization of  the school in Iran, 

[w:] M. Ahmed, Education in West Asia, London 2012, s. 79–102, http://www.academia.
edu/11955836/The_meaning_of_the_Islamization_of_the_school_in_Iran (27.10.2018).
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objął treści podręczników: były one wielokrotnie przepisywane i mo-
dyfi kowane, zgodnie z wytycznymi Setad-e Enqelabe Farhangi (Sztab 
Rewolucji Kulturalnej)104. Zmiany w obszarze metodologii nauczania 
pociągnęły za sobą wymianę kadry nauczycielskiej105, a państwo prze-
jęło kontrolę nad szkoleniem i doborem nauczycieli w szkołach. Insty-
tucje edukacyjne stały się miejscem propagandy ideologicznej: działały 
tutaj jednostki Sazman-e Basidż-e Mostazafi n (Związek Mobilizacji 
Uciśnionych) – paramilitarnej organizacji utworzonej z ochotników, 
którzy brali udział w wojnie iracko-irańskiej, a po jej zakończeniu przy-
jęli na siebie zadanie dbania o to, by w społeczeństwie przestrzegano 
praw obyczajowych szariatu106. W przestrzeń edukacji wprowadzono 
elementy wiążące ją nieodłącznie z religią i podkreślające jej antyse-
kularny charakter, między innymi modlitwę oraz zwiększenie w pro-
gramach szkolnych przedmiotów o treściach religijnych107. Zmiana 
celu kształcenia najpełniej wyraziła się w sformułowaniu misji szkół, 
którą jest wychowanie nowego muzułmanina, by stał się „cnotliwym 
wierzącym, sumiennym i oddanym służbie islamskiej społeczności”108. 
Nacisk został położony na kwestie moralne, nie zaś na zdobywanie 
wiedzy. Dowodziło to jednoznacznie odgórnej zmiany charakteru kul-
tury dokonanego nie poprzez wewnętrzne mechanizmy autoregulacji, 
lecz w sposób sztuczny. Zmienił się charakter sprzężenia zwrotnego 
między człowiekiem a kulturą: od czasów rewolucji to jednostka miała 
być przedmiotem formowania i kształtowania. Wyjątek stanowiły po-
stacie przywódców, między innymi ajatollaha Chomeiniego, który zo-
stał utożsamiony z kulturą islamską jako jej symboliczne uosobienie. 

Wyjątkowa pozycja lidera rewolucji islamskiej znalazła odzwier-
ciedlenie w instytucji welajat-e faqih – najwyższego autorytetu religij-
nego, wybieranego dożywotnio przez 86-osobowe Zgromadzenie 

104  G. Mehran, Ideology and Education in the Islamic Republic of  Iran, „Compare” 1990, 
No. 1(20), s. 53–65; B. Mohsenpour, Philosophy of  Education in Postrevolutionary Iran, 
„Comparative Education Review” 1988, No. 1, s. 76–86; M. Shorish, The Islamic Revolution 
and Education in Iran, „Comparative Education Review” 1988, No. 1, s. 58–75.

105  „W ciągu blisko trzech lat, kiedy uniwersytety pozostawały zamknięte, ich przedre-
wolucyjna kadra została wymieniona na nową – muzułmańską. […] Pracę straciła ponad 
połowa kadry profesorskiej irańskich uczelni – ok. 8 tys. osób”. A. Krasnowolska, Iran 
współczesny (XIX–XX wiek), [w:] A. Krasnowolska (red.), Historia Iranu, Wrocław 2010,
s. 892.

106  A. Oshtovar, Vanguard of  the Imam: Religion, Politics, and Iran’s Revolutionary Guards, 
Oxford 2016.

107  S. Paivandi, The Future of  Iran: Educational Reform: Education in the Islamic Republic of  
Iran and Perspectives on Democratic Reforms, London 2012, s. 5.

108  S. Paivandi, Islam et education en Iran…, s. 13.
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Ekspertów (Madżles-je Chobregan). Jest to ideologiczny fundament, 
na którym trudno o stabilną pozycję instytucji demokratycznych, ta-
kich jak chociażby parlament. „Cień Allaha” osłania kulturę współ-
czesnej Islamskiej Republiki Iranu przed destrukcyjnymi wpływami 
z zewnątrz, wyrażonymi zdaniem szyickich duchownych w dążeniach 
do globalizacji i moralnym zepsuciu. Zarazem jednak instytucje de-
mokratyczne pozostają w jego cieniu niczym rachityczne drzewka, 
bez szansy na pełny rozwój. Wydaje się jednak, że ten pierwszy aspekt 
„cienia” – ochronny – z powodzeniem jest wykorzystywany, by bu-
dować zagrażający kulturowo wizerunek obcego. Rewolucja islamska 
jako wystąpienie zbrojne zakończyła się 40 lat temu, natomiast islam-
ska rewolucja kulturalna i ideologiczna trwa i będzie kontynuowana, 
dopóki Islamskiej Republice Iranu zagraża zewnętrzny wróg, realny 
bądź wyobrażony. Jego obecność jest eksponowana w ogromnej więk-
szości przemówień religijnych przywódców. Reprezentują oni konser-
watywny nurt islamu, z tendencjami do radykalizacji i fundamentali-
zmu – to spadkobiercy Chomeiniego i jego wizji, tacy jak Najwyższy 
Przywódca Ali Chamenei czy były prezydent Mahmud Ahmadineżad.

Ich oponenci kojarzeni są z Mohammadem Chatamim, który zaj-
mował stanowisko prezydenta w latach 1997–2001, i z wezwaniem 
do dialogu cywilizacji. W bardzo odległej perspektywie są oni spad-
kobiercami demokratycznej i liberalnej myśli irańskiej inteligencji 
o proweniencji zachodniej, reprezentują pogląd, że istnieje możliwość 
pogodzenia semantycznych treści kluczowych pojęć „demokracja” 
i „wolność” z „islamem”. Stoją również na stanowisku, że kultura 
może się do pewnego stopnia sekularyzować bez utraty swojego reli-
gijnego charakteru. 

2.3. Intelektualista-duchowny wobec wyzwań 
„nowych czasów”

Intelektualista-duchowny czerpie semantykę ze zjawiska określanego 
mianem „religijnego intelektualizmu”109, sformułowanego pod koniec 

109  Por. A.M.H. Moussa, Iran’s Religious Intellectualism: A Comparative Study of  the Islamic 
Reformist Discourse before and after the Islamic Revolution of  1979, http://www.bue.edu.eg/pdfs/
BAEPS/Amany%20Moussa.pdf  (27.10.2018); F. Jahanbakhsh, The Emergence and Devel-
opment of  Religious Intellectualism in Iran, „Historical Refl ections” 2004, No. 3, s. 469–489, 
https://www.drsoroush.com/PDF/E-CMO-20040000-Religious_Intellectualism_in_
Iran.pdf  (27.10.2018).
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lat 80. XX wieku przez Abdolkarima Sorusza110, spadkobiercę myśli 
Alego Szariatiego (1933–1977)111. Cechą wspólną reprezentantów re-
ligijnego intelektualizmu była opozycja wobec absolutnej supremacji 
velajat-e faqih oraz przekonanie, że islam wymaga głębokich reform, 
wprowadzenia demokracji, utworzenia społeczeństwa obywatelskiego 
i zastosowania religijnego pluralizmu112. Badacze dzielą rozwój zjawi-
ska religijnego intelektualizmu na dwie fazy, charakteryzowane przez 
typ dyskursu: ideologiczną oraz epistemologiczną. Ta pierwsza łączy 
się z czynnym udziałem duchowieństwa w kształtowaniu oblicza po-
litycznego Iranu i jest kojarzona z takimi nazwiskami jak Mohammad 
Kazem Chorasani, Mirza Hosejn Na’eni i Ali Szariati. Druga, episte-
mologiczna, obejmuje refl eksję nad szerokim spektrum problemów 
zawierających się w próbach zdefi niowania wzajemnych relacji islamu 
i modernizacji. Do jej reprezentantów badacze zaliczają między inny-
mi Abdolkarima Sorusza, Mohsena Kadiwara, Mohammada Shabe-
stariego, Abdula Alego Bazargana. Granice między zjawiskiem religij-
nego intelektualizmu a tradycyjną myślą religijną są płynne i trudno 
jednoznacznie określić przynależność konkretnej postaci do jednego 
nurtu. Można jednak wyłonić typ intelektualisty, który będzie nale-
żał do zjawiska religijnego intelektualizmu nie z powodu głoszonych 
poglądów, lecz przede wszystkim z uwagi na życiową postawę: znaj-
duje się on wewnątrz społeczeństwa, a nie ponad nim. Nazwaliśmy 
go „ typem intelektualisty-duchownego”. 

Zjawisko zaistniało znacznie wcześniej niż słowa na jego określenie. 
Swoimi korzeniami sięga ono wieku XIX i łączy się z takimi fenomena-
mi jak inteligencja113, sekularyzacja myśli religijnej oraz zaangażowanie 

110  Szerzej por. A. Matin-Asgari, Abdolkarim Sorush and the Secularization of  Islamic 
Thought in Iran, „Iranian Studies” 1997, No. 1, s. 95–115; R. Wright, Iran’s Greatest Political 
Challenge: Abdol Karim Soroush, „World Policy Journal” 1997, No. 2, s. 67–74.

111  M. Abedi, Ali Shariati: The Architect of  the 1979 Islamic Revolution of  Iran, „Iranian 
Studies” 1986, No. 3–4, s. 229–234.

112  Por. V. Vakil, Debating Religion and Politics in Iran: The Political Thought of  Abdolkarim 
Soroush, https://cfrd8-fi les.cfr.org/sites/default/fi les/pdf/2005/08/Religion_Politics_in_
Iran.pdf  (27.10.2018).

113  Defi niowanie irańskiej inteligencji odbywało się poprzez poszukiwanie analogii 
z pokrewnymi zjawiskami w Europie Zachodniej i w Rosji, dlatego też istniejące defi nicje 
słownikowe nie w pełni oddają zakres pojęcia. Por. rouszanfekri – 1. (esm): waz’ jā kejfi -
jat rouszanfekr budan (rzeczownik: stan lub cecha bycia inteligentem), 2. (sefat): marbut ja 
mansub be rouszanfekran (przymiotnik: typowy dla, związany z inteligentami/inteligencją). 
Por.  Farhang-e farsi-je emruz (Słownik współczesnego języka perskiego), red. G.S. Afszar, N. Haka-
mi, Teheran 1337 (1998), s. 612; por. także M. Qezelsofl , Rouszanfekran wa modernite. Dar 
goft-o-gu ba Ramin Dżahanbeglu (Intelektualiści i modernizacja. W rozmowie z Raminem Dżahan-
beglu), [w:] idem, Qarn-e rouszanfekran (Wiek inteligencji), Teheran 1380 (2002), s. 193. W la-
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szyickiego duchowieństwa w politykę państwa. Hipotezę, że intelektua-
lista-duchowny jest kolejnym etapem ewolucji tradycyjnego szyickie-
go duchownego, wychowanka madras i centrów religijnych, uzasad-
niają następujące fakty, ściśle związane z ewolucją elity duchownych 
na tle wyzwań poszczególnych epok: zaistnienie inteligencji świeckiej 
jako konkurencyjnego typu elity i walka z nią o wpływy polityczne 
(rewolucja konstytucyjna); potrzeba włączenia się w dyskurs na te-
mat treści słów: „konstytucja”, „wolność”, „równość”, „demokracja”, 
„prawa jednostki”, „islam” – w tym miejscu należy przywołać postać 
i poglądy szejcha Fazlallaha Nuriego; konieczność zajęcia stanowiska 
wobec modernizacji rozumianej jako westernizacja w czasach Pahla-
wich; i wreszcie – czasy obecne, gdy część elity duchownej staje wo-
bec zadania ponownego określenia relacji idei zachodnich z islamem, 
już nie wobec autokratycznej świeckiej formy rodzimego systemu 
politycznego, lecz w obliczu postępującej globalizacji. Intelektualista-
-duchowny jest zjawiskiem stosunkowo nowym, dlatego że intelektu-
alna refl eksja, dokonywana z pozycji racjonalizmu, a nie wiary, w łonie 
szyickiego islamu rozpoczęła się bardzo późno. Wymusiła ją sytua-
cja, gdy duchowieństwo zorientowało się, że posiadane narzędzia 
i autorytet nie są wystarczające, by mierzyć się z wyzwaniami współ-
czesności. Społeczeństwo zmienia się i ewoluuje, świat komunikuje 
się praktycznie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem internetu 
i przeciętny Irańczyk pragnie zakorzenić się w rzeczywistości mate-
rialnej i racjonalnej – w sensie możliwości zarządzania nią i jej prze-
widywania. W tej sytuacji duchownego czeka zadanie bycia nie tyle 
nieomylnym autorytetem korzystającym z boskiej legitymizacji wła-
dzy, ile liderem dla społeczeństwa, które wie, dokąd pragnie podążyć, 
lecz potrzebuje wskazówek, jak to uczynić. Konkludując, zmienia się 
rola duchownego: ma on przyjąć rolę służebną, a nie nadrzędną, zaś 
jego władza nie ma nosić znamion prawa, lecz powinna się sytuować 

tach 30. XX wieku nowo utworzona Akademia Irańska (Farhangestan-e Iran) w ramach 
akcji oczyszczania języka perskiego z obcych wpływów zastąpiła arabskie słowo monawwar 
al-fekr jego perskim odpowiednikiem rouszanfekr. Por. F. Jahanbakhsh, The emergence and 
development of  religious intellectualism in Iran, „Historical Refl ections” 2004, Vol. 30, No. 3, 
s. 469–490; http://www.drsorousz.com/PDF/E-CMO-20040000-Religios_Intellectual-
ism_in_Iran.pdf  (27.10.2018). Słownik współczesny podaje defi nicję, która stanowi uogól-
nienie cech przypisywanych inteligencji/intelektualistom, pomijając kontekst społeczno-
-polityczny: rouszanfekr – 1. dara-je bineszi-je agahne, montaqi wa dur za czerafe wa ta’ssob (ktoś, 
posiadający logiczne, świadome poglądy, dalekie od przesądów i nietolerancji), 2. mo’taqed be 
naqsz wa arzesz-e danesz wa farhang dar piszraft-e dżam’e wa behruzi-je mardom (ktoś przekonany 
o wartości i znaczeniu wiedzy i wykształcenia dla osiągnięcia postępu społecznego i dobro-
bytu ludzi). Por. Farhang-e farsi-je emruz…, s. 612. 
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w kategoriach zobowiązania. Lepsze zrozumienie zarówno zjawiska 
upolitycznionego islamu, jak i intelektualisty-duchownego wymaga 
refl eksji nad samym rozumieniem islamu i perspektywami jego badań. 
Przede wszystkim islam jest kompletnym i spójnym systemem religii 
monoteistycznej i jako taki jest badany z punktu widzenia teologii, 
której nieodłączną część stanowi feqh (prawo). Ten obszar badawczy 
zajmują szyiccy duchowni i teologowie. Druga możliwość podejścia 
do namysłu nad islamem to traktowanie go jako kultury-wiary: ob-
szaru symboli o charakterze centralnym i peryferyjnym, tworzących 
system poznawczy i porządkujący rzeczywistość wierzącego człowie-
ka. Stanowi on wówczas podstawę rytuałów i obrzędów, przejawia się 
w stylu świętowania ważnych dat, dostarcza norm i wartości pozwa-
lających oceniać działania jako dobre lub złe. Będąc częścią kultury, 
w dużej mierze jest on przyswajany bezrefl eksyjnie jako część procesu 
socjalizacji i do momentu zetknięcia się z kulturą diametralnie różną 
nie staje się częścią świadomej refl eksji. Ten obszar badawczy zajmu-
ją kulturoznawcy, socjologowie, antropolodzy, etnolodzy i badacze 
z dziedzin pokrewnych. Islam, zwłaszcza na tle namysłu nad isto-
tą Islamskiej Republiki Iranu, może być badany jako ideologia, czyli 
spójny system poglądów ujęty w normy prawne, który znajduje swój 
wyraz w postaci instytucji zarządzających państwem oraz społeczeń-
stwem. W tym aspekcie islam staje się przedmiotem badań politolo-
gów i historyków idei. Niemniej jednak, jak już podkreślaliśmy wcześ-
niej, podejście politologiczne wymaga dopełnienia ze względu na 
istnienie dużego obszaru nieświadomych mechanizmów sterowania, 
zwłaszcza po stronie społeczeństwa, które jest mimowolnym twórcą 
systemu politycznego oraz przedmiotem sterowania. Istnieje jeszcze 
jedna możliwość podejścia do badań nad islamem: w perspektywie 
jednostkowej, jako poszukiwanie sensu życia pojedynczego człowie-
ka. Wówczas islam sytuuje się na pograniczu fi lozofi i oraz psycholo-
gii. W obydwu przypadkach jest naznaczony dużym subiektywizmem. 

Intelektualista-duchowny jest fenomenem kulturowym i symbo-
lem wyzwań, na które nie udzielono odpowiedzi o: miejsce indywidu-
alnej jednostki w systemocentrycznej wizji świata, o prawo do równe-
go traktowania bez względu na przynależność płciową, etniczną czy 
religijną, o wolność dokonywania wyborów i życia w zgodzie z nimi. 
Poruszane przez niego problemy dotyczą przede wszystkim obszaru 
wolności osobistych i możliwości ich realizowania w przestrzeni pub-
licznej. Sygnalizowana w wielu opracowaniach kwestia pogodzenia 
islamu z modernizacją w perspektywie zadań wyłaniających się przed 
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intelektualistą-duchownym jest w gruncie rzeczy próbą transformo-
wania systemocentrycznego i hierarchicznego porządku w persono-
centryczny. Likwidacja symbolu Allaha jako punktu odniesienia wy-
magałaby wskazania innego centrum porządkującego kulturę i dają-
cego jej stabilny rdzeń do rekodowania innych wartości. Zmiana taka 
jest kwestią wielu dziesięcioleci, ponieważ pociąga za sobą funda-
mentalne przekształcenia w typie kultury: kultura tekstu, posiadająca 
swoją świętą księgę i zbiór kanonicznych tekstów z prawdami obja-
wionymi oraz wiedzą zakodowaną w tychże tekstach, ewoluowałaby 
w stronę kultury gramatyki, gromadzenia wiedzy od podstaw i poszu-
kiwania prawdy o rzeczywistości metodą prób, błędów i społecznych 
negocjacji. W kulturze, w której wiedza bezpośrednio kojarzona jest 
z władzą, transformacja wymagałaby zmiany charakteru elity rządzą-
cej. Rola tradycyjnego duchownego jako przewodnika po świecie we 
wszystkich jego przejawach zostałaby anulowana i sprowadzona do 
niektórych tylko obszarów ludzkiej egzystencji. Rodzi się tutaj pytanie 
o istotę i charakter wiedzy utożsamianej z prawdą: kto jest jej depo-
zytariuszem i w czym wyraża się jej istota? A zatem intelektualista-
-duchowny to typ wyłaniający się jako alternatywa dla duchownego-
-tradycjonalisty. Poszukując sposobu pogodzenia islamu i demokracji, 
jednocześnie czyni on wysiłki, by znaleźć miejsce dla siebie; budując 
most między tym, co „islamskie”, a tym, co „zachodnie”, potwierdza 
własną tożsamość.

Z analizy rozwoju fenomenu szyickiego duchowieństwa na tle 
świeckiej inteligencji114 oraz różnorodnych form i odpowiedzi na mo-
dernizację115 wysnuliśmy obserwacje, które pozwalają postawić hipo-
tezę, iż intelektualista-duchowny to postać zrodzona przez kulturę 
jako jej odpowiedź na nowe wyzwania. Podobnie jak w wieku XIX 
zaistniał świecki inteligent, by stawić czoła wyzwaniom modernizacji 
przyniesionym z oświeceniowej Europy, tak współcześnie pojawia się 
intelektualista-duchowny – jego zadaniem jest określić na nowo rolę 
islamu w społeczeństwie, które wykroczyło poza praktyki religijne 
w sferze codzienności. Intelektualista-duchowny rodzi się na granicy, 
z jednej strony, światopoglądu reprezentowanego przez tradycyjne-
go szyickiego duchownego, a z drugiej – obszaru czy wręcz matrycy 
pojęć określających zjawisko świeckiej demokracji opartej na huma-
nizmie i liberalizmie. Nie należąc do żadnego z tych dwóch rozłącz-

114  M. Abassy, Irańska inteligencja…
115  Eadem, Kultura wobec postępu i modernizacji…

II „Cień Allaha” i jego strażnicy: szyickie duchowieństwo  
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nych systemów światopoglądowych, podejmuje próbę mediacji – wy-
łonienia z każdego z nich elementów, które mogłyby wejść w skład 
wspólnego zbioru wartości i stworzyć w ten sposób zalążek dialogu. 
Intelektualista-duchowny jest człowiekiem oddanym religii, jednak 
widzi jej funkcje bardziej w obszarze życia jednostkowego i rytuałów 
społecznych niż w dziedzinie prawa i w sferze politycznej116. Ponad-
to intelektualista-duchowny sytuuje się na styku sekularyzującego się 
społeczeństwa irańskiego i teokratycznego rządu. I wreszcie – jego 
miejsce jest na granicy Islamskiej Republiki Iranu z jej teokratycznym 
ustrojem politycznym i globalizującego się świata. Poszukuje on nie 
tyle narzędzi, ile języka dialogu między tymi rozłącznymi obszarami.

Podsumowując miejsce i rolę intelektualisty-duchownego w kultu-
rze współczesnej Islamskiej Republiki Iranu, stwierdzamy, że:

– w szczątkowej formie pełni on rolę tradycyjnego korelatora, 
z okresu gdy moduł ten nie był jeszcze upolityczniony: absor-
buje, analizuje, przechowuje, koduje, dekoduje i rekoduje infor-
macje napływające do systemów szeroko rozumianej irańskiej 
kultury;

– nie przynależąc w pełni do żadnego z istniejących modułów, 
zajmuje pozycję mediacyjną w trzech aspektach: wobec myśli 
zachodniej, wobec tradycyjnej części elity duchownej, wobec 
społeczeństwa;

– podejmuje próbę określenia się wobec tradycyjnego islamu i eli-
ty politycznej, a zwłaszcza jej przywiązania do tradycyjnej roli 
duchownego jako niekwestionowanego autorytetu, posiadają-
cego legitymizację religijną;

– podejmuje próbę określenia swojej pozycji wobec myśli za-
chodniej i zaczerpniętej z niej semantyki pojęć „demokracja”, 
„wolność”, „prawa człowieka”;

– jego zadaniem jest przekierowanie religijnego potencjału kultu-
ry na cele świeckie w taki sposób, by nie utracić jej tożsamości.

116  M. Sadri, Sacral Defense of  Secularism: The Political Theologies of  Soroush, Shabestari, and 
Kadivar, „International Journal of  Politics, Culture, and Society” 2001, No. 2, s. 257–270. 





Rozdział III 
Symboliczna przestrzeń
irańskiego narodu w świetle matrycy
szyickiego islamu

3.1. Godło, hymn, fl aga

Hymn, fl aga i godło stanowią centralne symbole tożsamości pań-
stwowej i poprzez ich semantykę odczytywane są pozostałe elementy, 
w tym również święta państwowe. Wszelkie detale związane z wize-
runkiem państwa na arenie międzynarodowej czy w obszarze polity-
ki wewnętrznej podlegają ścisłym regułom, opartym na wartościach, 
których gwarantem jest konstytucja, a strażnikami – elita polityczna 
dzierżąca ster władzy. Stanowią one atrybuty kojarzone przede wszyst-
kim z tożsamością państwową, ofi cjalną, regulowaną odgórnie117. 
 Artykuł 18 Konstytucji Islamskiej Republiki Iranu, z uzupełnieniami 
z 28 lipca 1989 roku, zawiera opis wyglądu fl agi: „Ofi cjalna fl aga Iranu 
składa się z kolorów z zielonego, białego i czerwonego, ze specjalnym 
godłem i słowami motta”118. Tożsamość IRI precyzują zapisy w kon-
stytucji, zaś symbole państwowe stanowią narzędzia rozpowszechnia-
nia tworzących ją wartości. W preambule czytający odnajdzie zwięzłą 
historię rewolucji islamskiej wraz z jej przyczynami i ostatecznym wyni-
kiem, a także przypomnienie, że walka trwa nadal, zaś jej ostatecznym 
celem jest zjednoczenie wszystkich muzułmanów i poprowadzenie ich
w kierunku stworzenia sprawiedliwej społeczności: 

117  Przegląd symboliki różnych państw por. Весь мир: Страны. Флаги. Гербы. 
Энциклопедический справочник, Москва 1999; H.U. Herzog, F. Wolf, Flaggen und Wappen, 
Leipzig 1967.

118  Qanun-e asasi-je dżomhuri-je eslami-je Iran (Konstytucja Islamskiej Republiki Iranu), http://
irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/1368-persian.pdf  (27.10.2018).
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W świetle islamu celem rządu […] jest wypełnienie politycznego ideału ludzi, któ-
rzy dzielą wspólną wiarę i światopogląd, przybierając zorganizowaną formę po 
to, aby zapoczątkować proces intelektualnej i ideologicznej rewolucji w kierunku 
ostatecznego celu, tj. ruchu w stronę Allaha. […] Z uwagi na islamskie treści rewo-
lucji Konstytucja dostarcza podstaw do zapewnienia trwałości rewolucji w kraju 
i za granicą119.

Postanowienia ogólne określają: formę rządu – to ten zatwierdzo-
ny w powszechnym referendum 29 i 30 marca 1979 roku, 98,2% gło-
sów wszystkich uprawnionych do głosowania; i ofi cjalną religię – jest 
nią islam, a jego istota wyraża się w zdaniu: „Nie ma Boga prócz Al-
laha”. Znajdziemy również zapisy podkreślające wagę boskiego ob-
jawienia i jego fundamentalną rolę w ustanawianiu praw, nawiązanie 
do idei powrotu do Boga po śmierci i twórczą rolę tej wiary w pro-
cesie rozwoju człowieka. W preambule konstytucji wyeksponowano 
też znaczenie trwałego przywództwa i znaczenia rahbara, by rewolucja 
islamska mogła trwać w sposób niezakłócony120. 

Religijny charakter państwa i jego polityki znajduje odzwierciedle-
nie w potwierdzającej islamską tożsamość triadzie symboli:  godło – 
hymn – fl aga121. Uważna analiza odsłania wspólne dla wszystkich 
trzech znaków treści jednoczące naród wokół idei wspólnej religii, 
walki i męczeństwa. Godło tworzy stylizowane słowo allah (Bóg – 
Allah), składające się z pięciu linii, które tworzą kwiat tulipana z mie-
czem w środku w roli pręcika. Symbol kwiatu wiąże się bezpośrednio 
z ideą męczeństwa: krwi i poległych za wiarę. Pięć linii tworzących 
symbol wskazuje na związek z pięcioma fi larami islamu122, zaś sam 
miecz to wezwanie do obrony islamu w imię Allaha. Godło zosta-
ło zaprojektowane przez Hadima Nadimiego123, a zatwierdził je sam 
Najwyższy Przywódca, Musawi Chomeini, 9 maja 1980 roku.

Symbol godła znajduje się na fl adze Iranu, na jej środkowym, 
białym polu. Sama fl aga jest trójkolorowa: zielono-biało-czerwona. 
Na granicy kolorów znajduje się rząd liter tworzących napis: Allah 
 akbar – „Bóg jest wielki”, powtórzony 22 razy dla upamiętnienia daty 
zwycięstwa rewolucji islamskiej: 22 dnia miesiąca bahman, 1357 roku 

119  Ibidem.
120  Ibidem.
121  Zob. https://www.crwfl ags.com/fotw/fl ags/ir.html (27.10.2018).
122  Pięć obowiązków muzułmanina: wiara, modlitwa, jałmużna, post, pielgrzymka do 

Mekki (hadżdż). Por. Pillars of  Islam, [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.
com/topic/Pillars-of-Islam (27.10.2018).

123  Offi cial Construction of  the National Flag of  Iran and Its Coat of  Army, https://fotw.info/
fl ags/ir’.html (27.10.2018).



613.1. Godło, hymn, fl aga

(11 lutego 1979). Kolorystyka tradycyjnie wskazuje na pokój – kolor 
biały, męstwo – kolor czerwony oraz islam – kolor zielony124. War-
to zauważyć, że kolorystyka fl agi nie zmieniła się od czasów Pahla-
wich125, natomiast interpretacje kolorów uzyskały ściślejszy związek 
z symboliką islamu: męczeństwem i zielenią oazy, do której wojska 
Jazyda zagrodziły dostęp towarzyszom Hosejna, w tym również ko-
bietom i dzieciom126.

W ścisłej relacji z symbolami grafi cznymi pozostają słowa hym-
nu IRI, który ewoluował – po śmierci Chomeiniego jego tekst został 
zmodyfi kowany. W pierwszej wersji hymnu127 sławiono utworzenie 
 Islamskiej Republiki Iranu, która poprzez rewolucję przyniosła „po-
kój i świat”, co można interpretować jako możliwość budowania świa-
ta w pokoju i wolności od opresji. Taka interpretacja znajduje uzasad-
nienie w kolejnych słowach hymnu, głoszących, że kształt przyszłości 
zależy od marzeń każdego obywatela zjednoczonego wiarą. W tekście 
nie brakuje odwołań do symboli religijnych: „ręki Boga”, która czuwa 
i prowadzi do walki, oraz Koranu zawierającego wskazówki. Druga 
zwrotka nawiązuje do ceny, jaką trzeba było zapłacić za nowe możli-
wości: pojawiają się słowa przywołujące obraz kwiatu wolności „wy-
karmionego czystą krwią”, wojowników, którzy zginęli, oraz islamu 
dającego wiernym schronienie w postaci Koranu.

W 1990 roku pojawiła się nowa wersja hymnu128. Jest ona krótsza, 
a słowa odsyłają do symbolicznego wydarzenia – dnia zwycięstwa re-
wolucji islamskiej: „wierzący w sprawiedliwość mają w oczach światło, 
a najwyższym wzniesieniem ich wiary jest bahman”129, oraz do postaci 
Chomeiniego: „twój testament, o Imamie, o niezależności, wolności 

124  Symbolika kolorów i ich znaczenie w świecie muzułmańskim por. A. Rodrigues, 
Islam and Symbolism, „Military Reviev” 2008, May–June, s. 110–111, https://www.armyu-
press.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20080630_
art017.pdf  (27.10.2018).

125  Por. A.S Shahbazi, Flags of  Persia, http://www.iranicaonline.org/articles/fl ags-i
(27.10.2018).

126  Opis bitwy, jej genezy i skutków por. I. Ayati, A Probe into the History of  Ashura, 
https://www.al-islam.org/probe-history-ashura-dr-ibrahim-ayati (27.10.2018).

127  Pajande-je bada Iran (Wieczny Iran), https://en.wikipedia.org/wiki/Payandeh_Bada_
Iran (27.10.2018); wersja dźwiękowa: https://www.youtube.com/watch?v=P_HWD8L-
BRHQ (27.10.2018).

128  Sorude-je mellije dżomhuri-je eslami-je iran (Hymn narodowy Islamskiej Republiki Ira-
nu), https://en.wikipedia.org/wiki/National_Anthem_of_the_Islamic_Republic_of_Iran 
(27.10.2018); wersja dźwiękowa: https://www.youtube.com/watch?v=nc0eYxeghjY 
(27.10.2018).

129  Ibidem.
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jest częścią naszych dusz”130. Wezwanie do walki zostało wzmoc-
nione przywołaniem symbolu męczenników, których „okrzyk bojo-
wy dźwięczy w uszach”131. Obydwa hymny z czasów IRI różnią się 
wersją dźwiękową: ta pierwsza jest bardziej dynamiczna i marszowa, 
natomiast w drugiej pobrzmiewają refl eksyjne nuty. Niemniej jednak 
główne symbole: rewolucja, męczennicy, Koran i Allah, pozostały bez 
zmian. 

Powyższe omówienie symboli tożsamości państwa byłoby niepeł-
ne bez odniesienia się, chociażby pobieżnego, do postaci rahbara. Na 
arenie międzynarodowej i w samym Iranie główną postacią, stanowią-
cą znaczeniowe centrum, wokół którego koncentrują się pozostałe 
symbole wraz z ich semantyką, jest ajatollah Musawi Chomeini,  ojciec 
islamskiej rewolucji. Jego wizerunki widnieją we wszystkich miejscach 
publicznych: w urzędach, na ścianach budynków, w szkołach i na uni-
wersytetach, na banknotach. Przede wszystkim mamy tutaj do czynie-
nia ze zjawiskiem tzw. stereotypowej personifi kacji polityki, to zna-
czy utożsamienia całego państwa z postacią przywódcy132. Pośrednio 
wskazuje również na mitologizację przestrzeni kultury. Wyobrażenia, 
z których symbol Chomeiniego czerpie żywotność, przekazując ją 
również ajatollahowi Chameneiemu, sięga korzeniami daleko w prze-
szłość: do proroka Mohammada jako przywódcy religijnej społeczno-
ści, do kształtującego kultury patriarchalne archetypu ojca i wreszcie 
– do tradycji azjatyckiego modelu władzy133, którego istotą jest legity-
mizacja władzy ze względu na jej siłę i zdolność do obrony interesów 
postrzeganych jako wspólne, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia z ze-
wnątrz. O sile mitów w kształtowaniu przestrzeni politycznej mówią 
źródła dokumentujące przybycie Chomeiniego do Iranu: 

Duża część 35-milionowej populacji Iranu czekała na jego przybycie, jak gdyby na 
ziemię zstępował szyicki mesjasz – Dwunasty Imam Mahdi, który zniknął w ta-
jemniczy sposób pod koniec IX wieku i zgodnie z przekazem – pozostaje w ukry-
ciu, by powrócić w dzień Sądu Ostatecznego i ustanowić na ziemi wieczne króle-
stwo prawdy i sprawiedliwości. Sam pasażer boeinga, Ruhollah Musawi Chomeini, 
bynajmniej nie pretendował do takiej odpowiedzialnej roli, uważając siebie jedynie 

130  Ibidem.
131  Ibidem.
132  M. Karwat, Stereotypowa personifi kacja polityki, „Studia Polityczne” 1996, nr 5, s. 86, 

http://www.studiapolityczne.pl/fi les/sp5/karwat_stereotypowa_personifi kacja_polityki.
pdf  (27.10.2018).

133  Ibidem.
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za pomocnika, następcę Dwunastego Imama, powołanego, by przygotować naród 
na ten dzień, który zostanie uświęcony pojawieniem się Mahdiego134.

Na korzyść Chomeiniego działało wiele cech samego szyizmu, 
między innymi millenaryzm i oczekiwanie na przyjście Mahdiego. On 
sam nie zajął stanowiska w tej kwestii – pozwolił, by dyskusja, która 
rozgorzała, została rozwiązana bez jego udziału. Nastroje millena-
rystyczne, zmęczenie atmosferą terroru czasów Pahlawich i euforia 
zwycięstwa rewolucji kierowały spory na tor korzystny dla Chomei-
niego:

Wybuchła zagorzała dyskusja, czy Chomeini jest czy nie jest Imamem Wieku 
i Panem Czasów. […]. Wielu z tych, którzy udzielali odpowiedzi przeczącej, 
było gotowych zaakceptować go jako prekursora: sam Chomeini nie był Panem 
Czasów, gdyż Pan Czasów oswobodziłby cały świat, a Chomeini miał wyzwolić 
tylko Iran135.

Czerpiąc z instytucji charyzmatu, Chomeini określił kształt pań-
stwa, istotę władzy, a co najważniejsze – sformułował misję Islamskiej 
Republiki Iranu. Od początku swojej kariery politycznej kreował wi-
zerunek nauczyciela – rahabra: tego, który wytycza drogę. Nina Anar-
kułowa trafnie uchwyciła te cechy Chomeiniego, które zapewniły mu 
poparcie:

Islam to religia bojowników o wolność, sprawiedliwość i pobożne życie; to religia 
tych, którzy pragną wolności i niezależności, religia przeciwników wyzysku. […] 
Chomeini nie jest mułłą fanatykiem. Nie jest również idealnym przywódcą mas 
czy człowiekiem, który potrafi  sprawnie zjednoczyć różne intelektualne kierunki, 
jak wyobrażają sobie niektórzy jego zwolennicy. Najwłaściwiej będzie nazwać go 
tradycyjnym uczonym, duchowym przywódcą irańskiego narodu, który wszelkimi 
siłami stara się dostosować swoje myślenie do zmieniających się okoliczności136.

W latach 1962–1989 Chomeini napisał i/lub wygłosił ponad 610 
fatw, kazań wywiadów i pism politycznych137. Poglądy na władzę

134  С. Агаев, Иран – рождение республики, Москва 1984, s. 27.
135  S. Arjomand, The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran, New York 1988, 

s. 123.
136  Д. Анаркулова, Иран. Уроки революции 1978-1979гг, Душанбе 1998, s. 11.
137 W Iranie zostały one opublikowane w 17 tomach pod wspólnym tytułem Safi he-ha-je 

nur. Madżmu’e-je rachnawardha-je emam Chomeini (Karty światła. Zbiór posłań imama Chomeiniego); 
osobno tomy cytatów i posłań: Zan (Kobiety) i Szachsijatha (Wybitne postacie), Szahid wa szaha-
dat (Męczennik i męczeństwo), Dżang wa dżihad (Wojna i dżihad), Enqelab-e eslam (Rewolucja islam-
ska), Zedd-e enqelab (Przeciwko rewolucji), Mardom, ommat, mellat (Lud, wspólnota, naród), Tarich-e 
Iran (Historia Iranu), Azadi (Wolność), Goruhha-je sijasi (Grupy polityczne), Este’mar (Kolonializm), 
Nehzatha-je azadibachsz (Nurty oswobodzicielskie), Mostaz’afi n wa mostakbarin (Wyzyskiwani i wy-
zyskujący). Por. E. Abrahamian, Khomeinism. Essays of  the Islamic Republic, London 1993, s. 12.
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zawarł w cyklu 12 wykładów, wygłoszonych w latach 1963–1964 pod 
wspólnym tytułem Hokumat-e eslami (Rząd islamski). Ich tematyka obej-
mowała problem stosunku do Zachodu, sprecyzowanie roli szyickie-
go duchowieństwa oraz omówienie istoty islamu. W przemówieniu 
wygłoszonym jako pierwsze z cyklu wykładów – na temat muzułmań-
skiej etyki polityki i prawa – w meczecie szejcha Ansariego w Nadżafi e 
podkreślał, że islam jest kompletny; stanowi swoisty program życia 
pojedynczego człowieka, przynosi odpowiedź na pytania dotyczące 
struktury społecznej i politycznej, obejmuje sprawy doczesne i wiecz-
ne: „Islam to program życia, program przewodnictwa”138. 

Ali Chamenei, wyznaczony przez niego, a więc dziedziczący jego 
charyzmat, korzysta z pozostawionego sobie dziedzictwa – piastuje 
swoje stanowisko niepodzielnie już od 1989 roku i ma prawo do ostat-
niego słowa we wszystkich kwestiach dotyczących polityki Iranu. 

Symbolika związana z islamem jest nie tylko wszechobecna w prze-
strzeni publicznej i politycznej państwa, ale należy także do najszerzej 
promowanych elementów tożsamości współczesnej IRI. Współist-
nieje ona z wielością innych symboli w przestrzeni społecznej, na-
syconej artefaktami pamięci kultury z różnych czasów: spacery po 
ogrodach włączają człowieka w przestrzeń przyrody i jej rytmów139, 
a ruiny Persepolis i tekst Szachname (Księga królów) Ferdousiego odsy-
łają do czasów przedmuzułmańskiej świetności Iranu140. Nie weszły 
one w obszar symbolicznej reprezentacji państwa. Niemniej jednak 
istnieją – co stwarza możliwość sięgnięcia po nie porewolucyjnemu 
pokoleniu Irańczyków, poszukującemu narzędzi potwierdzenia swojej 
tożsamości państwowej poza nurtem ofi cjalnej ideologii.

138  М.Р. Хомейни, Речь семнадцатая, произнесена 14 ноября 1965 года, [w:] Д. Жуков, 
Небо над Ираном ясное, s. 81.

139  L.M. Farahani, B. Motamed, E. Jamei, Persian Gardens: Meanings, Symbolism, and 
Design, „Lanscape Online” 2016, No. 46, s. 12.

140  Przestrzeń semiotyczna Islamskiej Republiki Iranu, zarówno w jej aspekcie pań-
stwowym, jak i narodowym, nie doczekała się jak dotąd całościowego opracowania. Ist-
niejące analizy mają charakter fragmentaryczny i są związane głównie z kulturą wizualną 
w obszarze reklamy, bieżących problemów społecznych (prawa kobiet, Ruch Zielonych). 
Por. S. Tiefenbrun, The Semiotics of  Women’s Human Rights in Iran, https://www.tjsl.edu/
sites/default/files/susan_tiefenbrun_the_semiotics_of_womens_human_rights_in_
iran_23_conn._j._ints_l._1_2007.pdf  (27.10.2018); J. Mostafalou, H.M. Adnan, Opposition-
al Politics and the Internet in Iran: A Visual Semiotic Analysis of  the Iranian Green Path Movement’s 
Website, „Mediterranean Journal of  Social Sciences” 2016, Vol. 7, No. 2, s. 113–126, http://
www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/8876/8576 (27.10.2018).
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3.2. Święta państwowe

Strukturyzowanie czasu kalendarzowego wokół świąt państwowych 
stanowi jeszcze jeden ze sposobów włączania obywateli w semiotycz-
ną przestrzeń ofi cjalnej państwowości. Odbywa się ono na poziomie 
nieświadomym, a łączy się z mitologicznym wyobrażeniem o niejed-
norodności czasu, podziałem przestrzeni na sacrum i profanum, dni 
świąteczne i powszednie141.

Każdy kalendarz oparty na wierzeniach ma charakter lokalny: 
w kalendarzu muzułmańskim, zwanym również kalendarzem księży-
cowym, początkiem rachuby czasu jest 16 lipca 622 roku – dzień hidżry 
Mahometa z Mekki do Medyny142. W Iranie punktami orientacyjnymi 
są święta związane z męczennikami i świętymi szyickiego islamu: pro-
rokiem Mohammadem, Fatimą, imamem Alim143. Do najważniejszych 
zalicza się Dzień Aszura (10 moharram), poświęcony wspomnieniom 
męczeńskiej śmierci Hosejna, wnuka proroka Mahometa, w bitwie 
pod Kerbelą144.

W Iranie obowiązuje również kalendarz słoneczny – według nie-
go świętuje się: Nouruz (1–4 farwardin / 21 marca) – początek nowe-
go roku; Sizde-je-Bedar / Dzień Przyrody (13 farwardin / 2 kwietnia); 
Dzień Republiki Islamskiej (12 farwardin / 1 kwietnia) – powołanie do 
istnienia nowego tworu państwowo-politycznego w 1979 roku; a tak-
że Dzień Nacjonalizacji Przemysłu Naftowego (29 esfand / 19 marca). 
Obchodzi się również Rocznicę Śmierci Imama Chomeiniego (14 chor-
dad / 4 czerwca), Dzień Powstania Przeciwko Szachowi (15 chordad / 
5 czerwca) oraz Dzień Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej (22 bachman / 
11 lutego).

Lista świąt państwowych zawiera daty, których świętowanie peł-
ni trojakie funkcje: łączy przedstawicieli różnych wyznań, grup et-
nicznych i narodowych w jedno państwo, włącza Islamską Republikę 

141  М. Элиаде, Священное и мирское, перевод Н.К. Гарбовский, Москва 1994, s. 48–74.
142  Hidżra – przesiedlanie odbywało się stopniowo. Mohammad przesiedlił się jako 

ostatni. W 637 roku kalif  Omar ogłosił ten dzień początkiem ery muzułmańskiej. Kalen-
darz księżycowy liczy 12 miesięcy wyznaczonych wędrówką Księżyca wokół Ziemi. Rok 
według tego kalendarza liczy 354–355 dni. 

143  Por. P. Khosronejad, Saints and Their Pilgrims in Iran and Neighbouring Countries 
(Anthropology of  Persianate Societies), Wantage 2012, s. 2–21.

144  M. Ayoub, Redemptive Suffering in Islam: A Study of  the Devotional Aspects of  ʿAshuraʾ in 
Twelver Shiʿism, The Hague 1978, https://epdf.tips/queue/redemptive-suffering-in-islm-a-
study-of-the-devotional-aspects-of-shr-in-twelver.html (27.10.2018).
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jako całość w święta międzynarodowe oraz potwierdza ważne daty 
w życiu IRI. 

Z tej mozaiki świąt tworzy się tożsamość państwowa obywatela 
Islamskiej Republiki Iranu i fundament jego samoidentyfi kacji na po-
ziomie relacji jednostka–państwo, jednostka–grupa/naród. Ofi cjalne 
ramy tworzą trwały i spójny, chociaż niekiedy uproszczony i stereoty-
powy, obraz obywatela „państwa ajatollahów”.

Przyjrzyjmy się tym, którym przypisuje się największe znaczenie, 
obchodzonym na szeroką skalę, i dokonajmy identyfi kacji symboli 
tożsamości145 – symboli, poprzez które obywatel Iranu nie tylko iden-
tyfi kuje sam siebie, ale także za pośrednictwem których jest „odczyty-
wany” na zewnątrz. Wybrane święta będziemy rozpatrywać w trzech 
aspektach składających się na ich symboliczne znaczenie: semantycz-
nym, estetycznym i rytualnym. Za reprezentatywne uznaliśmy: Dzień 
Nacjonalizacji Przemysłu Naftowego (29 esfand / 20 marca) jako świę-
to o największym elemencie „świeckości”, Dzień Zwycięstwa Rewo-
lucji Islamskiej (22 bahman / 11 lutego) – początek istnienia państwa 
w jego obecnym kształcie, oraz Dzień Aszura (10 moharram / data 
ruchoma) – święto religijne, które staje się okazją do katharsis bądź 
ożywienia resentymentów i jako takie pozostaje w ścisłym związku ze 
współczesną mu sytuacją polityczną.

Analiza symbolicznego znaczenia irańskiej ropy naftowej zamiast 
koncentrowania się na jej aspekcie strategicznym146 jest uzasadnio-
na ze względu na fakt, że od początków XIX wieku ropa naftowa 
była kojarzona z walką o niezależność Persji na tle rywalizacji  Rosji 
i Wielkiej Brytanii o wpływy na Bliskim Wschodzie. Już pierwsze kon-
cesje: dla barona Juliusa de Reutera (1972)147 oraz Williama Knoksa 
D’Arcy’ego148, odsłaniały kulisy rozgrywek politycznych, za którymi 
kryły się całe kompleksy mechanizmów kulturowych: walka o wpły-
wy poszczególnych grup społecznych skoncentrowana wokół warto-

145  Pełny wykaz świąt wraz z datami ich obchodzenia w roku 2018 por. https://any-
daylife.com/calendar/country/IR (27.10.2018).

146  Ten aspekt doczekał się wielu opracowań i ekspertyz. Szczegółowe dane 
zob.:  Leading Independent Analysis of  Iran’s Economy, www.VerytiIran.com (27.10.2018).

147  G. Curzon, Persia and the Persian question, Vol. 1, London 1892, s. 480–484, https://
www.wdl.org/en/item/17540/view/1/533/#q=Reuter%20concession (27.10.2018), 
por. także H. Rawlinson, England and Russia in the East. A series of  papers on the political and 
geographical condition of  Central Asia, London 1875, s. 122–128, https://www.wdl.org/en/
item/17717/view/1/122/ (27.10.2018).

148  R. Ferrier, The History of  the British Petroleum Company, I. The Developing Years 1901–
1932, London 1982; por. także F. Rouhani, D’Arcy, William Knox, [w:] Encyclopaedia Iranica, 
http://www.iranicaonline.org/articles/darcy-william-knox (27.10.2018).
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ści, resentyment narodu pragnącego rozwijać się we własnym tempie 
i w zgodzie z własnymi interesami. Ropa naftowa stawała się również 
jednym z elementów tożsamości Persji na arenie międzynarodowej 
i chociaż ten aspekt wyłoni się w pełni dopiero w czasach premiera 
Mohammada Mosaddeqa, to już szach Mozaffar ad-Din zdawał sobie 
z niego sprawę w 1900 roku, kiedy posłał Antoine’a Ketabczego Cha-
na na wystawę w Paryżu z tajną misją, by ten pozyskał inwestorów go-
towych wydobywać irańską ropę149. Współczesne święto Dnia Nacjo-
nalizacji Przemysłu Naftowego (20 marca)150 semantycznie przycią-
ga do siebie takie daty jak Dzień Fatwy Antytytoniowej (14 maja) czy 
Dzień Walki z Brytyjskim Kolonializmem (3 września). W pamięci kul-
turowej Mohammad Mosaddeq151, lider Frontu Narodowego, istnieje 
jako ten, który zdołał zjednoczyć ludzi o różnych poglądach politycz-
nych wokół jednego celu, jakim był sprzeciw wobec ingerencji obcych 
mocarstw w politykę Iranu połączony z dążeniami do poprawy sytuacji 
materialnej Irańczyków. Świętowanie rocznic budzi resentyment oraz 
dumę narodową152. Dzień Nacjonalizacji Ropy Naftowej stał się rów-
nież przedmiotem programów edukacyjnych153. 

W semantyczną przestrzeń walki o niepodległość zabarwioną 
elementem religijnego obowiązku włączają obywatela Islamskiej Re-
publiki Iranu święta związane z wydarzeniami rewolucyjnymi: Dzień 
Zwycięstwa Rewolucji w Iranie (11 lutego)154, Dzień ( Proklamowania) 
Islamskiej Republiki Iranu (11 farwardina / 1 kwietnia), Dzień Islam-

149  D. Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money and Power, New York 1991, 
s. 134–135.

150  Daty zostały podane w odniesieniu do 2018 roku, w przypadku wcześniejszych 
lat mogą się minimalnie różnić (np. w roku 2017 Dzień Nacjonalizacji Irańskiego Prze-
mysłu Naftowego wypadł 19 marca). Por. https://anydaylife.com/calendar/country/IR 
(27.10.2018).

151  Okoliczności nacjonalizacji irańskiej ropy naftowej por. A. Krasnowolska, Iran 
współczesny, s. 845–849; P. Mina, Oil Agreements, [w:] Encyclopaedia Iranica, http://www.irani-
caonline.org/articles/oil-agreements-in-iran (27.10.2018).

152  Iran marks 63rd anniversary of  oil industry nationalization, https://www.youtube.com/
watch?v=5QXGINE4ryg (27.10.2018); por. także Iran marking anniversary of  nationaliza-
tion of  oil industry, https://www.youtube.com/watch?v=BOtNOiIGgSo (27.10.2018); 
Iran marks 66th anniversary of  oil nationalization, https://www.youtube.com/watch?v=F-XIl-
fk3QqI (27.10.2018).

153  Learn Iranian Holidays – Nationalization of  Oil Industry Day, https://www.youtube.
com/watch?v=7WKmlEJitdo (27.10.2018).

154  В Иране отмечается 39-ая годовщина победы исламской революции, [w:] IRNA: The 
Islamic Republic News Agency, http://www.irna.ir/ru/News/3577681 (27.10.2018); 
В Иране отметили день исламской революции, „RiaNovosti”, 12 lutego 2018, https://islam-
today.ru/islamskaa-revolucia/https://islam-today.ru/islamskaa-revolucia/ (27.10.2018).
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skiego Sprzeciwu (23 mordada / 14 sierpnia)155. Ich waga zostaje 
wzmocniona obchodami dat podpisania ważnych dokumentów: 
Dzień Konstytucji w Iranie (2 grudnia) oraz Islamski Dzień Praw 
Człowieka (14 mordada / 5 sierpnia)156. W wystąpieniu na placu Wol-
ności (meydan-e azadi) w Teheranie 11 lutego 2018 roku, w dzień rocz-
nicy rewolucji, prezydent Hasan Rouhani mówił:

Każdy, kto przyjmuje konstytucję, pozostaje oddany ideałom rewolucji i należy 
traktować go z szacunkiem […] Aktywny udział naszych obywateli w tej świątecz-
nej demonstracji można uznać za odpowiedź na amerykański spisek i syjonistycz-
ne podżeganie w regionie. Powinniśmy pozostawać w jeszcze większej gotowości 
do służenia naszemu narodowi157.

Militaryzacja przestrzeni walki i zwycięstwa znalazła wyraz z jed-
nej strony w obchodach dni różnych sił zbrojnych: Dzień Irańskiej 
Armii (18 kwietnia), Dzień Służb Porządkowych (13 mehra / 5 paź-
dziernika) czy Dzień Korpusu Strażników Rewolucji (17 mehra / 
9 paździenika), a z drugiej – w rocznicach o charakterze religijnym, 
odsyłających do symboli męczeństwa i walki o sprawiedliwość w jej 
wymiarze sakralnym. Wśród tych ostatnich za najważniejsze należy 
uznać Rocznicę Śmierci Imama Chomeiniego (14 chordada / 4 czerw-
ca) oraz Dzień Aszura (10 moharrama / 21 września 2018), upamięt-
niający śmierć imama Hosejna pod Kerbelą, wyrażony w dorocznych 
misteriach pasyjnych – ta’zije158. To ostatnie święto jest bardzo mocno 
związane z ideą szahadatu – dawania świadectwa wierze, najczęściej 
poprzez śmierć w czasie dżihadu. Jego doroczne obchody stanowią 
przypomnienie o tym, że muzułmańska społeczność nieustannie żyje 
w stanie opresji i zagrożenia wiary. Są też okazją do wyrażenia tłu-
mionych emocji: wściekłości, rozpaczy i żalu – pozornie związanych 

155  Jest poświęcony zakończeniu II wojny libańskiej (lipiec–sierpień 2006): konfl iktu 
między Izraelem a szyicką organizacją Hezbollah. Iran udzielił poparcia Hezbollahowi. 
Por. White House, President Discusses Foreign Policy During Visit to State Department, https://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/08/20060814-3.html 
(27.10.2018).

156  Opiera się na Kairskiej Deklaracji Praw Człowieka, podpisanej 5 sierpnia 1990 roku 
przez 45 ministrów spraw zagranicznych państw zrzeszonych w Organizacji Konferencji 
Islamskiej. Dokument określa podstawy prawodawstwa w zakresie praw człowieka w kra-
jach, w których fundamentem jest szariat. Por. Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 
http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html (27.10.2018).

157  Иранский народ празднует годовщину Исламской революции: от демонстрации 
ракетной мощи до символического „сионистского гроба”, https://inosmi.ru/poli-
tic/20180219/241499143.html (27.10.2018).

158  P. Chelkovsky, Ta’ziyeh: ritual and drama in Iran, New York 1979, s. 17.
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z odległymi w czasie wydarzeniami bitwy pod Kerbelą, a praktycznie 
często będącymi wyrazem aktualnych stanów psychicznych159.

Państwowe święta regulują również, w stopniu większym niż 
w krajach zachodnich, prywatną i rodzinną sferę człowieka, narzuca-
jąc stereotypowe role płci i pożądane style zachowania. Za przykład 
mogą posłużyć Dzień Matki (20 dżomada według kalendarza księży-
cowego), obchodzony w dniu urodzin Fatimy, jedynej córki proroka 
Mohammada, uznawanej za ideał kobiecości i wzór cnót do naśla-
dowania, oraz Dzień Ojca (13 radżaba), obchodzony w dniu urodzin 
Alego, przyrodniego brata i zięcia proroka Mohammada i męża jego 
córki Fatimy. W przestrzeń semantyczną kobiecości i męskości wa-
runkowanych religijnymi wzorcami włączone też zostało takie święto 
jak Dzień Hidżabu i Czystości (21 tira / 12 lipca).

3.3. Męczennicy i dżihad

Szyicki teolog Ali Szariati stwierdził, że „szyicka wspólnota żyje w sta-
nie nieustannego szahadatu; czcząc i pamiętając o szahidach, przygo-
towuje nowych szahidów, a tym samym przekazuje szhadat następnym 
pokoleniom”160. Jego słowa są aktualne również dzisiaj w świetle wy-
stąpień szyickich duchownych161.

Słowo szahid wywodzi się z języka arabskiego i oznacza  świadka162. 
Szahadat to zaświadczanie i poświadczanie: słowem, czynami i – jeśli 
zachodzi taka potrzeba – ofi arą z życia. Słowa szahid i szahadat są też 
używane w terminologii prawniczej na określenie świadka w sądzie. 
Idea szahadatu w islamie włącza w swój obszar znaczeniowy prak-
tycznie każdy aspekt życia muzułmanina jako jednostki i muzuł-
mańskiej społeczności (ummy) jako całości. Temat świadectwa wraz 

159  Por. The Psychology of  Mourning, https://www.al-islam.org/uprising-ashura-and-re-
sponses-doubts-ali-asghar-ridwani/psychology-mourning (27.10.2018).

160  A. Shariati, Martyrdom: Arise and Bear Witness, https://www.al-islam.org/printpdf/
book/export/html/9817 (10.05.2018).

161  Pełny wykaz przemówień ajatollaha Alego Chameneiego por. The Offi cial of  the 
Supreme Leader, http://www.leader.ir/en/archive?topic=speech (27.10.2018); por. także 
Martyrs Address People after Their Martyrdom, 5 listopada 2018, http://english.khamenei.
ir/news/6054/Martyrs-address-the-people-after-their-martyrdom-Ayatollah-Khamenei 
(10.11.2018).

162  W. Raven, Martyrs, [w:] J.D. McAuliffe (red.), Encyclopedia of  the Qurʾan, Vol. 3, 
Leiden 2003, s. 281–287. Por. także E. Kohlberg, Shahid, [w:] P. Bearman, T. Bianquis, 
C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs (red.), Encyclopedia of  Islam, Leiden 1997, 
Vol. 9, s. 203–207.
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z towarzyszącą mu retoryką i symboliką jest centralnym elementem 
kultury i polityki współczesnego Iranu. Łączy się z semiotyczną prze-
strzenią bohaterskich mitów narodu, dostarcza wzorów dobrego ży-
cia i umierania163. 

Samo słowo szahadat niesie treści nieprzetłumaczalne na angielskie 
martyrdom czy polskie „męczeństwo”. Ali Szariati podkreślił ten fakt:

Słowo szahid […] oznacza bycie obecnym, dawanie świadectwa, tego, kto daje 
świadectwo. Oznacza również to, co jest zgodne z logiką i możliwe do uchwycenia. 
To, w co wszyscy się przekształcimy. I wreszcie oznacza model, wzór, przykład.

Męczeństwo: stanie i dawanie świadectwa w naszej kulturze i naszej tradycji nie 
jest krwawym i przypadkowym zdarzeniem. W innych religiach i historiach ple-
miennych męczeństwo jest poświęceniem bohaterów, którzy giną w walce z wro-
giem. Jest uważane za smutne wydarzenie, pełne boleści. Ale w naszej kulturze 
męczeństwo nie jest śmiercią wojownika z rąk wroga. Jest to śmierć pożądana 
przez naszych wojowników, wybrana z pełną świadomością, logiką, rozumowa-
niem, inteligencją, zrozumieniem i gotowością, którą posiada istota ludzka164.

W kontekście śmierci Hosejna165 świadectwo dawane przez każde-
go muzułmanina jest wyrazem wiary i celem samym w sobie; nie tyle 
otwiera drogę do raju, ile staje się rajem w momencie śmierci: „Jest 
spełnieniem. Wzniesieniem się. Jest połową drogi do najwyższego 
szczytu człowieczeństwa i jest kulturą”166. 

Szahadat nadaje znaczenie idei walki o jedność islamu, stawiania 
oporu obcej supremacji, bohaterstwa w obliczu prześladowań i mę-
stwa zagrożonej kultury. W symbolicznej reprezentacji kulturowego 
wzoru męczeństwa semantyka pojęcia szahid została połączona z se-
mantyką słowa dżihad 167 i nasycona treściami słów „radość”, „uniesie-
nie”, „czystość” i „męstwo”. Umiłowanie śmierci, zamiast dążenia do 
pełnego życia, stało się cechą konstytutywną narodowego bohatera 
z czasów wojny iracko-irańskiej. Młodzi Irańczycy wstępowali w sze-
regi basidżów (Sazman-e Basidż-e Mostazafi n / Związek Mobilizacji 

163  R. Varzi, Warring Souls: Youth, Media, and Martyrdom in Post-Revolution Iran, Durham 
2006, s. 32.

164  A. Shariati, Martyrdom: Arise and Bear…
165  Szerzej o „paradygmacie Kerbeli” por. K.S. Aghaie, The Martyrs of  Karbala: 

Shi’i Symbols and Rituals in Modern Iran, Seattle–London 2004. 
166  Ibidem.
167  D. Cook, Understanding Jihad, Berkeley 2005; R. Firestone, Jihad: The Origin of  Holy 

War in Islam, Oxford 1999. Bibliografi a książek dotyczących dżihadu: https://www.questia.
com/library/religion/islam/jihad (27.10.2018).
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Uciśnionych)168, angażowali się czynnie nie tylko w dbanie o czystość 
moralną społeczeństwa, lecz także w walkę zbrojną z wrogiem ze-
wnętrznym, i tworzyli zbiorowy portret szahida okresu porewolucyj-
nego, zapieczętowany w literaturze, poezji i słowach przemówień 
przywódców politycznych. Wiktor Zotow pisze: 

Temat wojny jak gdyby zalewa i podporządkowuje sobie wszystkie tematy reli-
gijne, polityczne i liryczne. W wierszach dominuje nienawiść do wrogów i wysła-
wianie czynów szahidów. Żołnierz krwawiący na polu bitwy [jest przedstawiany 
jako] wierzący, który dokonuje rytualnego obmycia przed modlitwą, a śmierć od 
kuli – jako pokłon w czasie modłów. Tematowi szahadatu poświęcone są prawie 
wszystkie wiersze lat 80., czy to napisane w tonie religijno-patriotycznym, czy fi -
lozofi cznym169. 

Idea męczeństwa wpłynęła na modyfi kację semantyki pojęć ko-
jarzonych z intymną sferą przeżyć człowieka: miłością i wiernością. 
Zostały one oderwane od aspektu jednostkowego i włączone w spe-
cyfi cznie rozumiany patriotyzm. Jak pisze literaturoznawca Michaił 
Kiazimow: 

Szahadat nie był rozpatrywany jak odosobnione zjawisko, lecz łączył się z innymi 
ważnymi koncepcjami, na przykład dżihadu, odnosił się do takich pojęć jak miłość, 
wierność. Charakterystyczny jest pod tym względem wers Szahrijara: „szahadat 
bartarin me’radż170-e eszq ast” (szahadat jest najwyższym uniesieniem w miłości). 
W jednym wersie Szahrijar zdołał poruszyć polityczne, fi lozofi czne i religijne zna-
czenie szahadatu. Jako „najwyższy me’radż” symbolizuje on pierwiastek religijny, zaś 
miłość jest pojmowana nie jako uczucie osobiste, lecz w szerszym kontekście – 
jako miłość do Boga, ojczyzny, rewolucji i być może, co najbardziej zaskakujące, 
jako miłość do szahadatu171. 

Paradygmat Kerbeli zostaje uaktywniony w czasach dużego napię-
cia na linii społeczeństwo–władza polityczna i nawet jeśli aktywowa-
nie ma postać fragmentaryczną, to nadal stanowi on potężny zbiór 
uproszczonych wzorów na temat tego, czym jest sprawiedliwość 
w czasach opresji, jak identyfi kować wroga i co jest celem walki. 

168  Szerzej o organizacji i jej losach: A. Oshtovar, Vanguard of  the Imam: Religion, Politics, 
and Iran’s Revolutionary Guards, Oxford 2016; W. Murray, K.M. Woods, The Iran-Iraq War. 
A Military and Strategic History, Cambridge 2014.

169  В. Зотов, Идеология исламского режима, [w:] Иранска революция 1978–1979. Причины 
и уроки, Москва 1989, s. 381.

170  Słowo me’radż ma konotację religijną i oznacza „wstępowanie”, „wzniesienie do 
nieba” (szab-e me’radż – noc wzniesienia Mohammada do nieba). Por. Ю. Рубинчик (red.), 
Персидско-русский словарь, т. 2, Москва 1970, s. 531.

171  М. Кязимов, Персидская поэзя конца XX века, Баку 2005, s. 44.
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Jako narzędzie sterowania paradygmat Kerbeli wraz z ideą mę-
czeństwa jest obecnie wykorzystywany przez szyickie duchowieństwo, 
by przekazywać społeczeństwu czarno-biały obraz świata: Zachód, 
głównie USA i Europa, to „wojska Jazyda” i zagrożenie dla islamu, 
zaś kraje muzułmańskie z IRI na czele to symboliczna reprezentacja 
Hosejna i walki o sprawiedliwość. Kryzys ekonomiczny i związane 
z tym pogorszenie się jakości życia zostają przedstawione jako okazja 
do doskonalenia duchowego i szahadatu.

III Symboliczna przestrzeń irańskiego narodu...



Rozdział IV 
Mechanizmy sterowania społeczeństwem: 
rządzący a rządzeni

4.1. System polityczny Islamskiej Republiki: 
struktura a treści

Żywotną siłą systemu politycznego Iranu jest szyicki islam. Został 
on zinstytucjonalizowany poprzez funkcję welajat-e faqih (Najwyższego 
Przywódcy), którego wybierają 86-osobowe Zgromadzenie Eksper-
tów (Madżles-je Chobregan), wyłaniane w wyborach powszechnych 
na 8 lat, oraz 12-osobowa Rada Nadzorcza (Szoura-je Negahban-e 
Qanun-e Asasi), pilnująca zgodności ustaw parlamentu z szariatem 
i opiniująca kandydatów na stanowiska obieralne172. Sześciu członków 
Rady Nadzorczej mianuje rahbar, a kolejnych sześciu wyłania parla-
ment spośród kandydatów zaproponowanych przez Najwyższą Radę 
Sądownictwa, która też podlega rahbarowi. Najwyższy Przywódca jest 
również zwierzchnikiem sił zbrojnych oraz Korpusu Strażników Re-
wolucji, posiada prerogatywy uprawniającego go do wypowiadania 
wojny i zawierania pokoju, ma również ogromny wpływ na skład oso-
bowy parlamentu173. Postać rahbara odróżnia system polityczny Iranu 
od innych systemów ze strukturami demokratycznymi. Wielu bada-
czy dowodzi jego dwoistej natury, jednak w perspektywie przyjętego 
przez nas założenia, że system polityczny jest jedną z emanacji kultury 
i prób jej porządkowania, stwierdzimy, że w gruncie rzeczy dualizm 
nie istnieje. Funkcje i uprawnienia Najwyższego Przywódcy dają mu 
praktycznie nieograniczoną możliwość decydowania o wszystkich 
ważnych kierunkach polityki wewnętrznej i zewnętrznej Iranu, a także 

172  Ujęcie politologiczne zagadnienia: M. Mahmood, The Political System of  the Islamic 
Republic of  Iran, Delhi 2006. 

173  Szczegółowe omówienie struktury władzy w Iranie por. W. Buchta, Who Rules Iran? 
The Structure of  Power in the Islamic Republic, Washington 2000.
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o sile władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Posiada on 
prawo weta wobec każdej decyzji parlamentu. W jego gestii leży też 
ustalanie warunków formalnych dla kandydatów na najważniejsze 
wybieralne urzędy państwowe. Będąc częścią systemu politycznego, 
jednocześnie sytuuje się ponad nim – spełnia rolę pośrednika między 
rzeczywistością doczesną a światem duchowym, wiecznym. 

Siłą teokracji jest postać rahbara, natomiast słabością systemu po-
litycznego jako struktury porządkującej jest potencjalne pęknięcie 
wewnątrz systemu spowodowane konfl iktem w relacjach rahbar – 
 prezydent. Fakt ten sprawia, że z jednej strony wybór prezydenta 
sprzyjającego linii Najwyższego Przywódcy zwiększa wewnętrzną 
spójność systemu politycznego IRI, z drugiej zaś – obsadzenie na tym 
stanowisku osoby o poglądach faktycznie lub pozornie odmiennych 
od ofi cjalnie propagowanej linii politycznej może stać się skutecznym 
zabiegiem wizerunkowym w ramach technik kamufl ażu w działaniach 
na arenie międzynarodowej174. Automatyczne kojarzenie państwa 
z jego parlamentem i prezydentem często sprawia, że międzynarodo-
wi eksperci tracą z oczu fakt, iż siłą decydującą o ostatecznym kształ-
cie polityki jest rahbar, a nie prezydent. 

Ali Chamenei został Najwyższym Przywódcą po śmierci ajatollaha 
Chomeiniego i niepodzielnie sprawuje swoją funkcję od 1989 roku. 
Osobowość obecnego duchowego lidera Islamskiej Republiki Iranu 
została ukształtowana przez religijne wychowanie i kształcenie. Już 
w wieku czterech lat został wysłany do tradycyjnej podstawowej szko-
ły szyickiej (maktaby) w rodzinnym Meszhedzie. Tu też, za radą i z woli 
rodziców, kontynuował kształcenie w seminarium duchownym: „Moi 
rodzice, szczególnie ojciec, stanowili główny czynnik motywujący 
mnie do podjęcia tego światłego kroku”175. Spuścizną domu rodzin-
nego było też przyzwyczajenie do ubogiego, momentami wręcz asce-
tycznego stylu życia176. W wieku zaledwie 18 lat Ali Chamenei rozpo-
czął studia wyższe w dziedzinie islamskiego prawa, dążąc o uzyskanie 
tytułu modżtaheda. Urodzony w 1939 roku, kształtował swoje poglądy 
jeszcze w czasach szacha Mohammada Rezy Pahlawiego, w dwóch 
ważnych ośrodkach myśli szyickiego islamu: Nadżafi e i Qom, pod 
wpływem takich nauczycieli jak późniejszy przywódca Islamskiej Re-

174  E. Lewandowski, Symboliczne portrety narodów, [w:] K. Gorlach, T. Niezgoda, Z. Seręga 
(red.), Władza, naród, tożsamość, Kraków 2006, s. 124–126.

175  Biography of  Ayatollah Khamenei the Leader of  the Islamic Revolution, http://english.
khamenei.ir/news/2130/bio (20.07.2016).

176  Ibidem.
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publiki Iranu i symbol islamskiej rewolucji Musawi Chomeini. Tego 
ostatniego Ali Chamenei uznaje za główny autorytet swojej ideolo-
gii sprzeciwu: „W obszarze idei rewolucyjnych oraz islamskiej myśli 
prawnej bez wątpienia jestem uczniem Chomeiniego”177. Dodaje też 
jednak, że myśli Chomeiniego padły na podatny, przygotowany już 
wcześniej grunt:

Pierwsze iskry świadomości dotyczącej islamskich, rewolucyjnych idei i obowiąz-
ku walki z despotyzmem szacha oraz jego brytyjskimi poplecznikami zostały roz-
palone w mojej duszy w wieku lat 13, gdy odważny duchowny, Nawab Dżawai, 
późniejsza ofi ara reżymu szacha, przyszedł do naszej szkoły w Meszhedzie w 1952 
roku i wygłosił płomienną mowę przeciwko antyislamskiej i pokrętnej polityce 
szacha178.

Działalność opozycyjną wobec reżymu szacha rozwijał między 
innymi poprzez założenie, wraz z Mortazą Motahharim, Mohamma-
dem Behesztim, Alim Akbarem Haszemim Rafsandżanim i Moham-
madem Dżawadem Bahonarem, stowarzyszenia179, którego zadaniem 
było budowanie poparcia dla rewolucji islamskiej przez zyskiwanie 
i poszerzanie wpływów zwolenników Chomeiniego i jego linii ideo-
logicznej w szkołach, meczetach i stowarzyszeniach religijnych. To 
właśnie w latach 60. i 70. XX wieku Chamenei rozwijał te cechy 
swojej osobowości i doskonalił umiejętności, które uczyniły z niego 
skutecznego obrońcę islamu i proponowanej przez islam wizji świa-
ta w obliczu polityki i związanego z nią stylu modernizowania Iranu 
przez szacha Mohammada Rezę Pahlawiego. Świadom siły oddziały-
wania słowa i osobistego przykładu, nie rezygnował z głoszenia waż-
nych prawd w meczetach, na publicznych zebraniach i wiecach oraz 
w trakcie działalności dobroczynnej – gdy pomagał ofi arom klęsk ży-
wiołowych. Potęgi słowa i osobistego przykładu były także świadome 
służby specjalne szacha – SAVAK (Sazeman-e Amnijate wa Ettelaat-e Ke-
szwar – Agencja Wywiadu i Bezpieczeństwa Narodowego)180, dlatego 
Chamenei bywał wielokrotnie aresztowany, a środki podejmowane, 

177  Ibidem. 
178  Biography of  Ayatollah Khamenei the Leader of  the Islamic Revolution, http://english.

khamenei.ir/news/2130/bio (20.07.2016).
179  Dżom’e-je modarresin-e houze-je elmije-je qom (Stowarzyszenie Nauczycieli Du-

chownych Qom) – założone w 1961 roku przez uczniów Chomeiniego, po jego wygnaniu 
do Iraku. Miało organizować działalność polityczną zwolenników Chomeiniego, a także 
szerzyć jego rewolucyjną interpretację islamu oraz ideę islamskiego rządu. Por. Dżom’e-je 
modarresin, http://www.jameehmodarresin.org/ (20.07.2016).

180  Szczegółowo na temat organizacji: K. Moravej, The SAVAK and the Cold 
War: Counter Intelligence and Foreign Intelligence (1957–1968), Manchester 2011, https://
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by zapobiec jego wpływom, wahały się od ofi cjalnego zakazu gło-
szenia kazań w meczetach, przez areszt domowy, zesłania na prowin-
cję, aż do aresztowania i osadzenia w więzieniu. Na przestrzeni lat 
1964–1975 przebywał w areszcie sześć razy. Styl działalności agitacyj-
nej Chameneiego wiele mówi o metodach szyickiego duchowieństwa 
w obszarze oddziaływania na społeczeństwo, budowania zaplecza 
ideologicznego oraz umiejętności kreślenia dalekosiężnych planów. 
W roku 1964 Chomeini zlecił Chameneiemu dostarczenie do ajatol-
laha Milaniego, ulemów, studentów szkół teologicznych i grup religij-
nych informacji o polityce szacha. W poleceniu znalazły się między 
innymi informacje o masakrze w madrasie Fezijje siódmego dnia mie-
siąca moharram oraz o dążeniu Izraela do zdominowania muzułmań-
skich społeczeństw181. Budowanie sieci rewolucjonistów i szkolenie 
nowego pokolenia wychowanków seminariów duchownych przyczy-
niło się do sukcesów, jakie odnosił Chamenei w swojej pracy na rzecz 
wywołania rewolucji w duchu islamu. Nieprzygotowany ideowo pro-
sty lud ufał duchownemu, który osobiście angażował się w niesienie 
pomocy ofi arom trzęsienia ziemi w Chorasanie. Z kolei służby bez-
pieczeństwa szacha starały się przeciwdziałać zorganizowanym ak-
cjom dobroczynnym duchowieństwa, gdyż zdawały sobie sprawę, iż 
są one połączone z agitacją i antyreżymową propagandą rewolucyjną. 

W następstwie niszczycielskiego trzęsienia ziemi w południowym 
Chorasanie 9 szahriwara 1347 roku wielu chorasańskich duchow-
nych na czele z Chameneim pojechało do Ferdousu, by pomóc ofi a-
rom i zorganizować powszechną pomoc. To działanie spotkało się 
ze sprzeciwem miejscowych służb bezpieczeństwa, chociaż zorga-
nizowana grupa była bardzo skuteczna w niesieniu pomocy. Dwu-
miesięczna obecność ajatollaha Chameneiego w Ferdousie dała mu 
sposobność zapoznania się z problemami ofi ar i nawiązania z nimi 
bliskich relacji. W rezultacie zdołał on w czasie różnych spotkań, ka-
zań w meczecie i religijnych zgromadzeń rozpowszechnić wśród nich 
wiadomość o ruchu islamskim182.

Wśród typowych sposobów działania Chameneiego, charaktery-
stycznych dla duchowieństwa jako całości, znalazło się też sterowanie
emocjami tłumu, takimi jak żal i gniew, i przekierowywanie ich 

www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-
scw:138424&datastreamId=FULL-TEXT.PDF (27.10.2018).

181  Detailed Biography of  Ayatollah Khamenei, http://english.khamenei.ir/news/2157/
Detailed-biography-of-Ayatollah-Khamenei-Leader-of-Islamic-Revolution (03.04.2019) .

182  Ibidem. 
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w pożądanym kierunku. Wykorzystał on śmierć jednego z najbar-
dziej oddanych sprawie rewolucji islamskiej zwolenników Chomeinie-
go, ajatollaha sejjeda Mohammada Rezy Saidiego, 20 chordada 1349
(1961) roku, by agitować do oporu przeciwko polityce szacha183.

Pierwszą areną politycznej działalności Chameneiego było człon-
kostwo w Radzie Rewolucji Islamskiej (Szoura-je Enqelab-e Eslami), 
organizacji powołanej przez Chomeiniego 10 stycznia 1979 roku, na 
krótko przed jego powrotem do Iranu184. Działania organizacji pozo-
stawały utajnione aż do 1980 roku, lecz cele realizowano skrupulat-
nie. Znalazło się wśród nich między innymi przygotowanie nowych, 
zgodnych z islamem regulacji prawnych dla wszystkich dziedzin życia. 
Jak zauważył Shaul Bakhash: „Przez następnych kilka miesięcy z rady 
wyszły setki regulacji i praw, dotyczących wszystkiego, od nacjonali-
zacji banków do zarobków pielęgniarek”185. W składzie Rady znaleźli 
się Murtaza Motahhari, sejjed Mohammad Hosejn Beheszti, sejjed 
Abdil Karim Musawi Ardabili, Mohammad Reza Mahdawi Kani, 
wspomniany już sejjed Ali Chamenei, Mohammad Dżawad Bahonar 
i Akbar Haszemi Rafsandżani – wszyscy wybrani przez Chomeiniego. 
Skład Rady wielokrotne się zmieniał, lecz Chamenei pozostawał jej 
członkiem186. Odtąd kariera polityczna następcy Chomeiniego jako 
rahbara IRI rozwijała się prężnie i bez zakłóceń. W 1982 roku Chame-
nei został trzecim sekretarzem generalnym Partii Republiki Islamskiej 
(Hezb-e Dżomhuri-je Eslami), utworzonej dwa tygodnie po zwycię-
stwie rewolucji islamskiej na fundamencie organizacyjnym i ideowym 
Rady Rewolucji Islamskiej. 2 października 1981 roku został wybrany 
na prezydenta IRI, uzyskując prawie 95% głosów187. Stanowisko pre-
miera zajął Mir-Hosejn Musawi, z którym prezydent wszedł w konfl ikt 
w roku 1985, gdy uzyskawszy reelekcję, próbował usunąć Musawiego 
z zajmowanego stanowiska. Uprzedzając nieco fakty, przypomnijmy, 
że wkrótce po objęciu urzędu rahbara Chamenei doprowadził do cał-
kowitej likwidacji stanowiska premiera w Islamskiej Republice Ira-
nu188. Stosunkowo młody wiek Chameneiego i brak tytułu ajatollaha 

183  Ibidem. 
184  Więcej na temat organizacji, jej przywódców, celów i roli w islamskiej rewolucji 

zob. S. Bakhash, Reign of  the Ayatollahs. Iran and the Islamic Revolution, New York 1984.
185  Ibidem, s. 65.
186  Detailed Biography of  Ayatollah Khamenei.
187  M Axworthy, Revolutionary Iran. A History of  the Islamic Republic, London 2014, 

s. 215–216.
188  Urząd premiera w Islamskiej Republice Iranu został zlikwidowany jako stanowisko 

14 sierpnia 1989 roku.
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w momencie śmierci Chomeiniego stanowił przeszkodę na drodze 
do objęcia stanowiska Najwyższego Przywódcy. Niemniej jednak 
sam Chomeini widział w nim swojego następcę i po śmierci rahbara, 
w sierpniu 1989 roku, Rada Ekspertów wybrała Chameneiego na Naj-
wyższego Przywódcę, przyznając mu jednocześnie tytuł ajatollaha.

Z perspektywy mechanizmów stereotypowej personifi kacji polity-
ki, roli i funkcji, jaką pełni postać przywódcy w module homeostatu 
systemu politycznego, oraz z punktu widzenia kulturowych uwarun-
kowań Iranu determinujących powiązanie autorytetu i szacunku dla 
przywódcy z jego wiekiem – nie był to wybór trafny. Jak słusznie 
zauważył Thiery Coville: „Pozycja nowego Najwyższego Przywód-
cy była nieporównywalnie niższa od tej, którą cieszył się Chomeini. 
Mimo politycznej zręczności, jaką się wykazywał, nie potrafi ł od-
grywać symbolicznej roli poprzednika i w pełni zintegrować wokół 
siebie różnych stronnictw politycznych”189. Ten bardzo istotny brak 
nieformalnej legitymizacji swojej władzy Chamenei próbował rekom-
pensować przenikliwością polityczną oraz szeregiem posunięć, które 
miały doprowadzić do konsolidacji i umocnienia jego realnej władzy, 
a także ograniczenia wpływów tej części szyickiego duchowieństwa, 
która kwestionowała zasadność obejmowania przez niego stanowiska 
Najwyższego Przywódcy. Uczynił to poprzez włączenie instytucji re-
ligijnych w system aparatu władzy lub do sieci subwencjonowanych 
przez państwo fundacji i stowarzyszeń190.

Od samego powstania Islamskiej Republiki Iranu Chamenei zaj-
mował ważne stanowiska państwowe, niekiedy łącząc kilka funkcji. 
Jego głos i trzeźwość oceny sytuacji były atutami, które zjednały mu 
szacunek w oczach Chomeiniego. W 1988 roku właśnie z inicjaty-
wy Chameneiego została rozwiązana Partia Republiki Islamskiej. 
Wśród obiektywnych przyczyn obniżenia jej efektywności – takich 
jak fakt, że w międzyczasie powstały inne organizacje, które częś-
ciowo przejęły jej funkcje, a główni przywódcy, Chamanei i Rafsan-
dżani, zaangażowali się mocno w sprawy administracyjne – były też 
powody  subiektywne. Sam Chomeini był przekonany, że partia nie 
jest już dłużej w stanie pełnić przypisywanej jej roli jednoczącej spo-
łeczeństwo ze względu na jej wewnętrzny rozłam. List wystosowany 

189  T. Coville, Najnowsza historia Iranu. Republika islamska, przeł. K. Pachniak, 
Warszawa 2009, s. 98.

190  Ibidem, s. 72.
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do niego przez Chameneiego i Rafsandżaniego utwierdził go w tej 
opinii i 11 chordada 1366 (1988)191 roku partia została zlikwidowana.

Na przykładzie funkcji, jakie pełnił Chamenei, wyraźnie widać, że 
rozgraniczenie między treściami homeostatu a korelatora jest bardzo 
płynne, zwłaszcza w warunkach ustroju teokratycznego. W 1980 roku 
Chamenei został przez Chomeiniego mianowany na głównego pro-
wadzącego piątkowe modły w meczecie w Teheranie. Podczas nich:

Prezentował najważniejsze, kluczowe, ideologiczne i strategiczne założenia Islam-
skiej Republiki, a także zaangażował się w pogłębienie myśli religijnej i poglądów 
politycznych społeczeństwa. Jedną z charakterystycznych cech jego kazań było to, 
że niektóre prowadził w języku arabskim – były one adresowane do muzułmanów 
całego świata192.

Polityka sprawowania władzy raczej za pośrednictwem  rozwią zań 
 instytucjonalnych niż siłowych jest charakterystyczna dla  Chameneiego. 
Jednocześnie w pełni wpisuje się w tradycyjny model budowania obra-
zu świata islamskiego jako zagrożonego przez Zachód. Kampania
przeciwko „kulturalnej agresji Zachodu”193 stanowi nieodłączną część 
retoryki jego przemówień. Najwyższy Przywódca jest zarazem prag-
matykiem: kontestując zjawiska, które postrzega jako kulturowe wpły-
wy Zachodu, jednocześnie popiera otwarcie się gospodarcze Iranu na 
współpracę z krajami Unii Europejskiej czy USA. 

Chamenei stoi na straży tego kierunku polityki i rozwoju kultury Is-
lamskiej Republiki Iranu, którego fundamentem jest islam wraz z całą 
symboliczną reprezentacją. Nowe elementy mogą zostać przyjęte do 
systemu, jeśli służą wzmacnianiu jego głównych determinant lub też 
nie stanowią zagrożenia dla spójnej skali wartości. Najwyższy Przy-
wódca jasno określił swoje stanowisko, gdy po wyborach w 1997 roku
prezydentem Iranu został Mohammad Chatami – zwolennik demo-
kratyzacji, budowania społeczeństwa obywatelskiego i sekularyzacji 
sfery publicznej. Chamenei początkowo nie włączał się w spór mię-
dzy reformatorami a konserwatystami, lecz gdy szala wpływów za-
częła się przechylać na stronę tych pierwszych, poparł zachowawczy 
kurs irańskiej polityki, wykorzystując ofi cjalne narzędzia wpływów. 
Coville wymienia szereg projektów reform zablokowanych przez sa-
mego rahbara lub podlegające mu organy władzy, wetowanie ustaw 
w dziedzinie gospodarki i praw zmierzających do liberalizacji systemu 

191  Detailed Biography of  Ayatollah Khamenei. 
192  Ibidem. 
193  T. Coville, Najnowsza historia Iranu…, s. 109.
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politycznego, zamykanie czasopism i aresztowania dziennikarzy194. 
Obserwacje Coville’a potwierdził Michael Axworthy, wskazując na 
aresztowania bliskich współpracowników Chatamiego i przeszkody 
w zmianie wektorów polityki irańskiej gospodarki195. Nieświadome 
kulisów polityki wewnętrznej irańskie społeczeństwo wycofało swoje 
poparcie dla Chatamiego, wskutek czego prezydentem na kolejną ka-
dencję został prosty w obyciu i sposobie wysławiania się duchowny, 
Mahmud Ahmadineżad.

Wyniki wyborów z 12 czerwca 2009 roku odsłoniły wiele istotnych 
procesów zarówno w łonie elity politycznej, jak i irańskiego społeczeń-
stwa. W przypadku tej pierwszej bezpośrednie obserwacje potwierdzi-
ły kryzys jej wewnętrznej spójności. Wywodzący się z establishmentu 
szyickiego duchowieństwa i reprezentujący konserwatywne poglądy 
Mahmud Ahmadineżad oraz umiarkowany pod względem przekonań 
i długo nieobecny na politycznej scenie Iranu Mir-Hosejn Musawi196 
stanęli po przeciwnych stronach barykady. Jeszcze bardziej znacząca 
okazała się reakcja irańskiego społeczeństwa: protesty, których areną 
stały się ulice miast, świadczyły o kryzysie legitymizacji władzy oraz 
poważnym osłabieniu autorytetu rahbara. Podczas gdy Ali Chamenei 
uznał wybory za „prawdziwe święto”197, a wybrany na drugą kadencję 
Mahmud Ahmadineżad dziękował wyborcom za poparcie i „całkowi-
cie wolne”198 wybory, zwolennicy opozycji wyszli na ulice w proteście 
przeciwko temu, co Mir-Hosejn Musawi nazwał „farsą”199, „narusze-
niem fi larów republiki islamskiej” i „ustanowieniem tyranii”200. Prote-
sty społeczne trwały przez cały czerwiec 2009 roku, nasilały się przy 

194  Ibidem, s. 111–113.
195  M. Axworthy, Revolutionary Iran…, s. 340.
196  Mir-Hosejn Musawi wycofał się z życia politycznego w latach 90. XX wieku i na 

scenę wydarzeń politycznych powrócił dopiero jako kandydat na prezydenta w wyborach 
2009 roku. Wcześniej pełnił wiele funkcji: redaktora ofi cjalnego organu prasowego IRI 
Dżomhuri-je Eslami (Republika Islamska), ministra spraw zagranicznych (sierpień 1981 – 
grudzień 1981), premiera Iranu (31 października 1981 – 3 sierpnia 1989, do czasów 
zniesienia tego urzędu).

197  Iran: ofi cjalne wyniki. Ahmadineżad zdobył 62 procent, http://wiadomosci.gazeta.pl/wia
domosci/1,114873,6716114,Iran__Ofi cjalne_wyniki_Ahmadinezad_zdobyl_62_procent.
html (27.10.2018).

198  Ahmadinejad re-election sparks Iran clashes, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/8098896.stm (27.10.2018).

199  Iran: ofi cjalne wyniki. Ahmadineżad zdobył 62 procent, http://wiadomosci.gazeta.pl/wia
domosci/1,114873,6716114,Iran__Ofi cjalne_wyniki_Ahmadinezad_zdobyl_62_procent.
html (27.10.2018).

200  Ahmadinejad wins Iran presidential election, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/8098305.stm, (27.10.2018).
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okazji śmierci ajatollaha Hosejna Alego Montazeriego, pozostającego 
w opozycji do Chameneiego, w Dniu Aszura i przy okazji rocznicy 
ustanowienia Republiki Islamskiej Iranu. Rocznice, traktowane jako 
święta państwowe, zostały przez protestujących napełnione nowymi 
treściami semantycznymi: 4 listopada, w rocznicę zajęcia ambasady 
USA, zamiast okrzyków „Śmierć Ameryce!”, wznoszonych w czasie 
zwyczajowych demonstracji, zebrani wykrzykiwali hasła: „Zielony 
Iran nie potrzebuje broni nuklearnej” i „Obama, albo jesteś z nami, 
albo z nimi”201; a w Dniu Aszura (27 grudnia) demonstranci domaga-
jący się prodemokratycznego kierunku polityki, sekularyzacji i wolno-
ści obywatelskich zostali spacyfi kowani przez siły rządowe202. Religij-
ny potencjał święta paradoksalnie wyraził się poprzez świeckie hasła, 
co skłania do refl eksji nad trwałością wzorów kultury i możliwościami 
napełniania ich nowymi treściami. 

W demonstracjach stawały naprzeciw siebie dwie grupy: jedna, 
wyrażająca stanowisko ofi cjalne, a druga, opozycyjna wobec niego. 
Odzwierciedliły one rozłam wśród członków elity politycznej. Fakt 
ten w perspektywie teoretycznej stanowi poparcie dla tezy, że stan 
homeostatu systemu politycznego państwa znajduje bezpośrednie 
odzwierciedlenie w systemie społecznym. Już 13 czerwca, w sobo-
tę rano, jeszcze przed ofi cjalnym ogłoszeniem wyników wyborów, 
na ulice Teheranu wyszli zwolennicy opozycji. Pokojowe początko-
wo demonstracje przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz 
siedzibą sztabu wyborczego Mir-Hosejna Musawiego przekształciły 
się w gwałtowne protesty, które wraz z upływem czasu nasilały się 
i przybrały rozmiary niespotykane od czasów rewolucji islamskiej. Re-
akcja opozycji i jej zwolenników na wyniki wyborów, które według 
przeciwników obozu Ahmadineżada były rezultatem przekłamań 
i fałszu, oraz podejmowane w odpowiedzi działania ofi cjalnych władz 
prowadziły do eskalacji przemocy i blokady informacji wychodzą-
cych z systemu. Towarzyszyła im zakrojona na szeroką skalę propa-
ganda wewnętrzna, która miała na celu przekonanie społeczeństwa, 
że ten wewnętrzny kryzys jest skutkiem wrogich działań zachodnich 
państw. Wizerunek „obcego” w zamyśle władz miał być czynnikiem 

201  A. Milani, Iran Primer: The Green Movement, https://iranprimer.usip.org/resource/
green-movement (27.10.2018). Por. także CNN: Thousands Rally in Iran (4 listopada 2009), 
https://www.youtube.com/watch?v=1SyGzTL-njc (27.10.2018). Por. z ofi cjalnymi ob-
chodami święta (2016): Iran marks anniversary of  1979 US embassy siege, https://www.you-
tube.com/watch?v=yz7jJ0BCF8s (27.10.2018).

202  A. Milani, Iran Primer… 
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konsolidującym społeczeństwo przeciwko wspólnemu wrogowi. Za-
bieg ten wyjaśniał też obecność osób niezadowolonych z zaistniałej 
sytuacji – przedstawiano ich jako agentów obcych państw, których 
celem jest rozbicie jedności Irańczyków i pogwałcenie zasad islamu203.

Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy sytuacji powyborczej 
działali w sposób ofi cjalny – poprzez stosowanie procedur praw-
nych przewidzianych dla tego typu sytuacji, oraz nieofi cjalny – za-
chęcając zwolenników do demonstrowania poparcia dla ich obozu. 
14  czerwca 2009 roku Mir-Hosejn Musawi złożył do Rady Strażni-
ków Konstytucji wniosek, w którym zwracał się z prośbą o anulowa-
nie wyników wyborów i powtórzenie procedury wyborczej. Ponadto 
spotkał się z ajatollahem Alim Chameneim, by w bezpośredniej roz-
mowie domagać się interwencji. Po spotkaniu biuro ajatollaha stwier-
dziło, że wszystkie zastrzeżenia powinny zostać rozpatrzone zgodnie 
z obowiązującymi procedurami. Jednocześnie Musawi zaapelował do 
społeczeństwa o kontynuowanie demonstracji, zaś służby bezpie-
czeństwa wezwał do niestosowania przemocy wobec protestujących. 
W odpowiedzi na wiece poparcia dla opozycji zwolennicy Ahmadine-
żada, wywodzący się głównie z niższych warstw społecznych, zebrali 
się w centrum Teheranu, by w kilkutysięcznym zgromadzeniu wyra-
zić swoje poparcie dla prezydenta. Stłumione siły opozycji weszły 
w fazę utajnienia: walka przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, zaś 
niektórzy z uczestników stanęli w obliczu wyboru dalszej drogi postę-
powania i ostatecznie zrezygnowali z udziału w czynnym oporze204.
Po powtórnej czteroletniej kadencji Ahmadineżada na czele parla-
mentu stanął Hasan Rouhani (2013).

Ostatnie wybory do irańskiego parlamentu odbyły się 19 maja 
2017 roku. Prezydentem IRI został ponownie, wybrany na drugą 
kadencję, Hasan Rouhani, postrzegany zarówno przez Irańczyków, 
jak i przez środowisko międzynarodowe jako polityk umiarkowa-
ny. W świadomości kulturowej istnieje jako spadkobierca tradycji 
duchownych, poprzez religijne, rodzinne korzenie, oraz rewolucyj-
nych – jako ten, który pozostawał w opozycji wobec reżymu szacha, 
a później wszedł w krąg bliskich współpracowników Chomeiniego. 
Jednocześnie jest też postrzegany jako przeciwnik konserwatywnej, 

203  Ibidem.
204  Ibidem.
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momentami reakcyjnej linii politycznej reprezentowanej przez swoje-
go poprzednika Ahmadineżada205.  

Politologiczne analizy systemu politycznego IRI nie odsłaniają 
całej złożoności wzajemnych interakcji między poszczególnymi jego 
elementami206 i nie dają wyobrażenia na temat mechanizmów zacho-
wania ciągłości, a poprzez to – stabilności homeostatu w takiej for-
mie, w jakiej obecnie istnieje. Postać rahbara i zakres jego wpływów, 
jeśli chodzi o skład osobowy poszczególnych instytucji, to jeden fi lar 
trwałości teokracji. Drugi stanowią więzy rodzinne między członkami 
elity politycznej: pielęgnowane i nieustannie wzmacniane207. Istnieje 
też duża grupa fundacji, które obejmują szerokie spektrum spraw 
społecznych, politycznych i ekonomicznych, a stopień ich zależności 
od ofi cjalnej władzy i źródła fi nansowania pozostają niejasne208. Jak 
zauważa Wilfried Buchta:

Prawie bez wyjątku na czele tych fundacji stoją wpływowi duchowni albo inne 
kluczowe postacie politycznej sceny Iranu, do których w irańskim potocznym ję-
zyku stosuje się pojęcie moluk-e tawajef („małych królów”). Pomimo wielostronnej 
rywalizacji o społeczne i ekonomiczne sfery wpływów oraz udziału państwa, tych 
małych królów jednoczy wspólne pragnienie propagowania systemu rewolucyj-
nego islamu i jego wartości za pomocą wszelkich dostępnych środków, włączając 
represje209.

Największe fundacje to: Bonjad-e Szahid (Fundacja Męczenni-
ków), Bonjad-e Astan-e Qods-e Rezawi (Fundacja Imama Rezy), Sa-
zeman-e Tabliqat-e Eslami (Organizacja Propagowania Islamu) oraz 
Bonjad-e Eqtesad-e Eslami (Fundacja Islamskiej Gospodarki)210.

System polityczny IRI jako moduł sterujący wywiera wpływ na 
swoje otoczenie, w tym przypadku społeczeństwo, zarówno za 

205  Biografi a H. Rouhaniego por. Hassan Rouhani: President of  Iran, [w:] Encyclopaedia 
Britannica, https://www.britannica.com/biography/Hassan-Rouhani (27.10.2018). 

206  Interesujący schemat powiązań zaprezentowano w: M. Boroujerdi, K. Rahimkhani, 
Iran Primer: Iran’s Power Structure, https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbu-
reau/2010/11/iran-primer-irans-power-structure.html; por. także W. Buchta, Who Rules 
Iran… 

207  Wykaz powiązań rodzinnych w irańskim rządzie por. Reszte-je pejwandeha-je chane-
wadegi mijan-e sijasatpiszegan-e irani pisz az enqelab (Wykaz powiązań rodzinnych między polity-
kami irańskimi począwszy od rewolucji), http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/
Complete-List-of-Elite-Family-Ties-2.pdf  (27.10.2018). Opracowanie wyników badań por.
M.  Boroujerdi, K. Rahimkhani, Postrevolutionary Iran: A political Handbook, Syracuse 2018.

208  W. Buchta, A State within a State: The Revolutionary Foundations, [w:] idem, Who Rules 
Iran…, s. 73.

209  Ibidem.
210  Por. ibidem, s. 74.
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pomocą narzędzi formalnych, jak i nieformalnych. Organizacje para-
militarne i fundacje, instytucje kulturalne, jak radio, telewizja i prasa, 
mechanizmy kontrolowania przepływu informacji oraz sterowanie 
emocjami – to skuteczne środki zarządzania. Nośnikiem informacji 
są emocje strachu i poczucia krzywdy, które z powodzeniem były 
wykorzystywane przez szyickie duchowieństwo w czasach kryzysu. 
Świadomość istnienia wspólnej przestrzeni semiotycznej sprawia, że 
duchowni potrafi ą wykorzystać poczucie resentymentu do kierowania 
energią tłumów.

Grupa sterująca nie waha się również przed wykorzystywa-
niem terroru jako narzędzia: jesienią 2009 roku aresztowano po-
nad 100 liderów opozycyjnego Ruchu Zielonych. Zostali oni zmu-
szeni do publicznej samokrytyki i przyznania się, że działali na 
szkodę narodu irańskiego na zlecenie obcych państw211. Jeśli sko-
jarzymy  hasło-piosenkę Ruchu Zielonych: „Jar-e dabestani-je man ba 
 man-o- hamrah-e mani” (Przyjacielu z moich szkolnych lat, jesteś ze mną 
i moimi współtowarzyszami)212, to nasza pamięć przywoła informacje 
o atmosferze ZSRR z lat 60. XX wieku: czasy pokazowego procesu 
dysydentów Julija Daniela i Andrieja Siniawskiego213, nadzieje „poko-
lenia szestidiesiatnikow”214 i ich pieśń śpiewaną przez Bułata Okudża-
wę: „chwycimy się za ręce, przyjaciele, aby nie zginąć pojedynczo”215. 
Na wysnuwanie wniosków o podobieństwie zjawisk zachodzących 
w IRI do tych, które miały miejsce w ZSRR, jeszcze jest za wcześnie, 
niemniej jednak symptomatyczne objawy kryzysu systemu totalitar-
nego są już wyraźne.

Rozwiązania siłowe wspierane są przez Korpus Strażników Rewo-
lucji, szeregi basidżów oraz regularną armię. Dwie pierwsze formacje są 
również nośnikami pamięci kulturowej, co znaczy, że odzwierciedlają 
mechanizmy sterowania społeczeństwem w systemach autorytarnych, 

211  A. Milani, Iran Primer… 
212  H. Dabashi, The Green Movement in Iran, London–New York 2011, s. 7.
213  Sąd idzie! Stenogram z procesu A. Siniawskiego i J. Daniela (A. Terca i M. Arżaka): 

Moskwa, luty 1966, Paryż 1966. Por. także A. Drawicz, Dobro pamięci zapłacone cierpieniem 
( Lidia Czukowska o Annie Achmatowej), [w:] idem, Spór o Rosję i inne szkice z lat 1976–1989, 
 Londyn 1988.

214  Szerzej o pokoleniu lat sześćdziesiątych (szestidiesiatnikow) por. А.В. Соколов, Два 
поколения советской интеллигенции, „Мир России” 2007, nr 3, s. 74–112, https://cyberle-
ninka.ru/article/v/dva-pokoleniya-rossiyskoy-intelligentsii-shestidesyatniki-i-vosmidesy-
atniki (27.10.2018).

215  Б. Окуджава, Возьмемся за руки друзья (1967), https://dic.academic.ru/dic.nsf/
dic_wingwords/432/Возьмемся (27.10.2018).
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w których nigdy nie wykształciły się skuteczne narzędzia ochrony 
praw jednostki.

4.2. „Żądza krwi” i „odkupienie”: 
sprawiedliwość w czasach opresji

Idea sprawiedliwości (adalat) zajmuje w islamie centralne miejsce216. 
Występuje zawsze w parze binarnej ze swoim semantycznym przeci-
wieństwem – zolm. Za słowami zolm i adalat kryją się złożone struk-
tury znaczeniowe, zależne od kontekstu oraz intencji tego, kto ich 
używa. Zolm to czasowa tyrania związana z rzeczywistością politycz-
ną, ale także pewien stan egzystencjalny, konieczność istnienia w rze-
czywistości, w której zagubiły się prawdziwie muzułmańskie warto-
ści217. Adalat również może odnosić się do rzeczywistości ziemskiej 
i oznaczać poszukiwanie kompromisu między sprzecznymi interesa-
mi albo, ukierunkowany wertykalnie, oznacza powstrzymanie się od 
grzechu ciężkiego i unikanie grzechów lekkich218. Pojęcia te generu-
ją dwa przeciwstawne stany nie tyle psychiczne czy emocjonalne, ile 
duchowe: poczucie opuszczenia, bezradności i zagrożenia z jednej 
strony oraz tęsknoty i nadziei z drugiej. Męczennicy dowodzą istnie-
nia niesprawiedliwości (zolm) i konieczności walki z nią, a także dają 
świadectwo wierze, że raj jest na wyciągnięcie ręki, dlatego też pa-
mięć o nich stanowi tak ważny element politycznej codzienności IRI.
Celebrowane rocznice odsyłające do symbolu męczeństwa, w posta-
ciach takich jak na przykład zamordowany w zamachu Murtaza Mo-
tahhari, przypominają o ostatecznym celu kultury – wojującej w imię 
przyszłego królestwa sprawiedliwości, która położy kres uciskowi 
i prześladowaniom, a objawi się w postaci Imama – Mahdiego. Glo-
ryfi kują także śmierć kosztem ziemskiej egzystencji. Opłakiwanie, ża-
łoba, żal, wściekłość to emocje, które kierują do walki, bohaterskich 
czynów i śmierci; oddalają od życia i drobnych codziennych radości.

Elias Canetti w znanej pracy Masa i władza219 wyróżnił pięć emo-
cji stanowiących kryterium klasyfi kacji charakterów tłumu: polowanie 
i zabicie ofi ary – baiting crowd, ucieczka od zagrożenia – fl ight crowd, 

216  А. Койчуев, О концепции справедливости в исламе, „Власть” 2011, No. 3, s. 111–115, 
https://cyberleninka.ru/article/v/o-kontseptsii-spravedlivosti-v-islame (27.10.2018).

217 Por. M. Fischer, Iran. From Religious Dispute, University of  Wisconsin 2003, s. 7.
218 Ibidem, s. 7.
219  E. Canetti, Crowds and Power, transl. V. Gollancz, New York 1962.
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wewnętrzny zakaz – prohibition crowd, odwrócenie (ról) – reversal crowd, 
ucztowanie – feast crowd 220. Trzy ostatnie typy tłumów są charaktery-
styczne wyłącznie dla mas ludzkich, niemniej jednak warto zaznaczyć, 
że wchłaniają one instynkty właściwe gromadom zwierząt: polowania 
i ucieczki. 

W omawianych wcześniej wydarzeniach: proteście tytoniowym, 
wystąpieniu w obronie irańskiej konstytucji, obaleniu reżymu szacha 
Mohammada Pahlawiego, szyiccy duchowni pokierowali zgromadzo-
nymi ludźmi, sięgając po emocję poczucia krzywdy i związanego z tym 
pragnienia odwrócenia (reversal) ról, by stworzyć tłum bezrefl eksyjny, 
lecz niezwykle groźny i skuteczny w działaniu. Bezradnym i dotąd 
ciemiężonym masom pozwolono wierzyć, że nadszedł czas, by wzięły 
sprawy w swoje ręce i zajęły miejsce ciemiężców. Z całą pewnością 
można wskazać główny czynnik emocjonalny, którym posłużyło się 
duchowieństwo, by uformować tłumy protestujących przeciwko re-
żymowi szacha – to cierpienie i wyłaniające się z niego emocje po-
chodne: tęsknota za obrońcą i sprawiedliwymi rządami, żądza wzięcia 
odwetu na krzywdzicielach, ból doznanych zniewag. Szyiccy duchow-
ni z całą pewnością działali świadomie, kreśląc szacha jako agresora; 
tworzoną przezeń rzeczywistość społeczno-polityczną – jako pełną 
zolm, przemocy; a cierpienie społeczeństwa – jako drogę do przywró-
cenia adalat, sprawiedliwości. W ten sposób ulemowie odpowiadali na 
zaistniałą sytuację: rozpoznając ją, kreśląc cel oraz dobierając odpo-
wiednie narzędzia do jego realizacji, w tym przypadku – symbolikę 
zaczerpniętą z islamu. Irański lud reagował. Reakcja i odpowiedź jest 
tym, co odróżnia rządzonych od rządzących. 

Canetti zauważył też, że pod powierzchnią tłumu typu reversal czai 
się o wiele głębszy i bardziej pierwotny instynkt polowania i zabi-
cia ofi ary – żądza krwi221. Instynkt, którego ucywilizowany człowiek 
wstydzi się tak bardzo, iż realizuje go jedynie w ściśle zakreślonych 
ramach: poprzez udział w ukamienowaniu, oglądanie publicznych 
egzekucji, oglądanie drastycznych scen w fi lmach. Przy czym tłum 
kierujący się instynktem polowania szybko się tworzy i równie szybko 
rozpada – gdy tylko zostanie dokonany mord. W przypadku tłumu 
uformowanego na fundamencie odwrócenia ról proces gromadzenia 
się mas narasta stopniowo, zaś jego kres jest bardzo odległy – nie-
kiedy wykracza nawet poza ramy fi zycznej rzeczywistości i cielesne-

220  Ibidem, s. 48.
221  Ibidem, s. 58.
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go bytowania człowieka. W takim przypadku wyrównanie krzywd 
staje się obietnicą nagrody w życiu po śmierci, powołując do istnienia 
 szahidów – wojowników i męczenników222.

Rozpatrując problem w ramach cybernetycznego modelu systemu 
autonomicznego, w którym mamy sterujących, sterowanych i narzę-
dzia sterowania, możemy stwierdzić, że szyiccy duchowni odwołali się 
do tej ogromnej części irańskiego społeczeństwa, które znalazło się 
na marginesie modernizacyjnych przemian – ponosiło koszty zmian, 
nie będąc ich benefi cjentami. Koszty emocjonalne w postaci poczucia 
wykorzenienia i bycia skrzywdzonym okazały się znacznie większe niż 
koszty ekonomiczne, co stanowiło dodatkowy argument na rzecz wy-
korzystania emocji, zamiast racjonalnych argumentów, do sterowania 
tłumem. Wyprzedzając nieco tok rozważań, zaznaczmy, że tłum zo-
stał ukonstytuowany na gruncie wyrażonej implicite obietnicy odwró-
cenia ról. Zamiana miejscami skrzywdzonych z ciemiężycielami miała 
skutkować zadośćuczynieniem za doznane cierpienia. Niemniej jed-
nak, w perspektywie emocjonalnej, fakt zajęcia miejsca zwycięzcy nie 
jest równoznaczny z ostatecznym uwolnieniem się od resentymen-
tu. Pamięć o doznanych zniewagach i krzywdach generuje znane we 
wszystkich rewolucjach zjawiska – pożerają one własne dzieci i rodzą 
nowego rodzaju podporządkowanie.

Binarny wzór zolm–adalat można wpisać w szerszy paradygmat po-
działu całego świata na wiernych i niewiernych:

Niewidzialne tłumy mają ogromne znaczenie dla wszystkich religii, ale w islamie 
podział ten występuje z o wiele większą siłą niż w innych religiach: dwa niewi-
dzialne tłumy stoją naprzeciwko siebie. […] Każdy człowiek wie, czego może się 
spodziewać: dla jednych jest nadzieja, dla innych – przerażenie. Ten dwupodział 
tłumu w islamie jest bezdyskusyjny. Wierzący i niewierzący są skazani na wieczne 
rozdzielenie i walkę ze sobą. Wojna religijna jest świętą wojną i dlatego, w mniej 
lub bardziej zwięzłej formie, podwójny tłum z dnia Sądu Ostatecznego jest wyob-
rażony w każdej bitwie223. 

Idea jednoczenia się we wspólnej modlitwie i pielgrzymowaniu do 
Allaha jest w islamie niezwykle silna. Wielokrotnie odwoływał się do 
niej Chomeini, stanowi ona też jedną z centralnych idei w wypowie-
dziach Chameneiego. Pozbawiona kontekstu religijnego, charaktery-
stycznego dla muzułmanina, który realizuje ją w modlitwie pięć razy 
dziennie, w piątkowych modłach w meczecie, w pielgrzymce do Mekki, 

222  Ibidem. 
223  Ibidem, s. 141.
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w dżihadzie zbrojnym, nadal stanowi siłę napędową działań, które 
funkcjonują jak katharsis dla poczucia bycia uciemiężonym i bezrad-
nym. Doroczne święto Aszura, połączone z procesją, stanowi źródło 
trwałości „paradygmatu Kerbeli”224 i zarazem jest gotową matrycą dla 
gniewnego, rewolucyjnego tłumu. Jak zauważył Canneti, „To właśnie 
pierwsza śmierć zaraża wszystkich poczuciem zagrożenia”225. Proce-
sja w 10. dniu miesiąca moharram to, według określenia Canettiego, 
„kryształ”226, soczewka skupiająca wszystkie elementy „paradygmatu 
Kerbeli”, gotowa matryca do stworzenia zrozpaczonego i gniewnego 
tłumu, pełnego żądzy odwetu. Lamentujący tłum jest jednocześnie 
tłumem żądnym krwi, a w konsekwencji – pragnącym odkupienia227. 
Przenosząc obserwację Canettiego na wydarzenia w Iranie po wy-
borach w 2009 roku, zaobserwujemy podobny mechanizm urucho-
mienia pragnienia „odwrócenia ról”: śmierć studentki Nedy Soltan, 
zastrzelonej przez snajpera w czasie ulicznej demonstracji, sprowoko-
wała dalsze protesty. Zostały one wygaszone przez użycie siły, ale jest 
to żar, który się tli, by wybuchnąć ze zwielokrotnioną siłą. Protestu-
jący, domagający się demokracji i sekularyzacji, to zalążek tłumu, któ-
ry zmierzy się z antagonistyczną wobec siebie „armią” zwolenników 
panującego porządku. Fakt, że do stłumienia protestów wykorzystano 
formacje militarne, dodatkowo potęguje atmosferę „pola bitwy” i bu-
dzi żądzę krwi. Potrzebny jest jedynie impuls, płynący z wydarzenia 
bądź rozkazu lidera. Pozostając w ramach terminologii Canettiego, 
powiedzielibyśmy, że „sfora” potrzebuje przewodnika, by ruszyć na 
polowanie i zaspokoić pierwotny instynkt, który w czasie pokoju jest 
wyjaśniony racjonalnie i domaga się stosowania rozumowych rozwią-
zań, natomiast w czasie walki wymyka się spod kontroli.

Można zaobserwować, że w obrzędach szyitów pragnienie odwe-
tu przeważa nad potrzebą odkupienia grzechów – zupełnie inaczej 

224  Por. Day of  Ashura in Iran by Haj Mahmoud Karimi, https://www.youtube.com/
watch?v=0J_6zilrsgA (27.10.2018); Ashura in Iran, https://www.youtube.com/watch? 
v=11uJVpm78aM (27.10.2018).

225  E. Canetti, Crowds and Power, s. 142.
226  „«Kryształy tłumu» to małe, sztywne grupy ludzi, ściśle ograniczone, o dużej 

trwałości, które służą do kondensowania tłumów. Ich struktura wygląda tak, że mogą 
być rozpoznane na pierwszy rzut oka. Ich jedność jest ważniejsza niż wielkość. Ich rola 
musi być rozpoznawalna; ludzie muszą wiedzieć, czemu one służą. Wątpliwości co do ich 
funkcji pozbawiałyby je znaczenia. Zawsze powinny wydawać się takie same i pomylenie 
ich z innymi powinno być niemożliwe. […]. Jego członkowie są wytrenowani zarówno 
w działaniu, jak i w wierze”. Ibidem, s. 72.

227  Irani Matam at Kerbela (Ashura 2018), https://www.youtube.com/watch? v=a
Ah4e0DMzCQ (27.10.2019).
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niż w misteriach chrześcijańskich, związanych z męczeńską śmier-
cią Chrystusa228. Uczestnicy procesji, przeżywając prześladowanie 
i śmierć niewinnej ofi ary, emocjonalnie zanurzają się w krwawy rytuał 
prześladowania i zabicia.

Polowanie czy pościg są przedstawione ze szczegółami; jest to szczegółowa historia, 
bardzo konkretna i zindywidualizowana. Krew zawsze płynie: nawet w najbardziej 
zhumanizowanej z wszystkich Pasji, tej dotyczącej samego Chrystusa, znajdziemy 
rany i krew. Każdy element składający się na Misterium jest odczuwany jako wielka 
niesprawiedliwość; im dalej od czasów mitycznych, tym silniejsza staje się tenden-
cja przedłużania rytuału i napełniania go szczegółami czysto ludzkimi. Polowanie 
czy osaczanie zawsze jest odczuwane z punktu widzenia ofi ary. W końcu tworzy 
się lamentujący tłum, lecz ów lament ma szczególny wydźwięk: martwy człowiek 
umarł dla dobra ludzi, którzy go opłakują. Czy był ich wielkim łowcą, czy miał 
inną i wyższą wartość dla nich, jest ich zbawcą. Podkreśla się jego drogocenność 
na wszystkie możliwe sposoby; przede wszystkim jest on tym, który nie powinien 
był umrzeć. Żałobnicy nie przyjmują do wiadomości jego śmierci. Chcą, by zno-
wu żył229.

Wszyscy, którzy przyłączają się do procesji opłakujących śmierć 
Hosejna i jego towarzyszy, włączają się w proces o głębokich konsek-
wencjach psychologicznych: utożsamiając się z ofi arą, doświadczają 
katharsis i ulgi powodowanej poczuciem winy z powodu własnych 
mrocznych instynktów prześladowania i zabijania. Warto w tym miej-
scu zauważyć, że we współczesnym Iranie istnieją dwie alternatywne 
wersje świętowania Aszury: ofi cjalna, promowana przez rząd, oraz 
 alternatywna230.

Historia Aszury irańskiego rządu była i jest zogniskowana wokół pojęć oporu 
i męczeństwa […]. Alternatywne podejścia do Aszury proponowane przez du-
chownych dysydentów popierających tolerancję i pokojowe nastawienie nigdy 
nie dotarły do powszechnej świadomości, a ich zwolennicy byli uciszani. Zamiast 
tego państwowa maszyna propagandowa nie miała skrupułów podczas gwałtow-
nych prodemokratycznych protestów 2000 roku – które zbiegły się z Aszurą – by 
przeprowadzić paralele między protestującymi a wrogimi wojskami, które zabiły 
Hosejna231.

Alternatywne historie są opowiadane w regionach, gdzie du-
chowieństwo ma mniejszy wpływ na lokalną kulturę, a ta z kolei 

228  E. Canneti, Crowds and Power, s. 144.
229  Ibidem. 
230  BBC News. Challenging the Ashura in Iran, 13 listopada 2013, https://www.bbc.com/

news/world-middle-east-24910383 (27.10.2018).
231  Ibidem.
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nadaje swój charakter obchodom rocznicy Aszura i pasyjnym miste-
riom ta’zije.

W Bidżar i Choram-abad miejscowi pokrywają się od stóp do głów gliną zmie-
szaną z wodą różaną, a w miastach takich jak Ardabil wyznawcy niosą specjalne 
naczynia wypełnione wodą dla upamiętnienia spragnionych wojowników Hosejna. 
[…] W innych miastach, jak Chomeini-szahr, Aszura jest złowieszczym, ale kolo-
rowym festiwalem przebierańców232.

Nie jest to zgodne z ofi cjalną wizją i celowością rocznicy. Wydaje 
się, że duchowieństwo pragnie wywierać wpływ na sposób myślenia 
społeczeństwa, tak by stymulować poczucie zagrożenia.

Według państwa poprawna ceremonia Aszura to ta, w której ubrani na czarno, 
bijący się w piersi i biczujący uczestnicy jednoczą się w emocjonalnie angażującym 
widowisku razem z mułłą lub mada (zawodowym opowiadaczem historii Aszura) 
recytującym wyciskające łzy i często zagmatwane historie o tym, co zdarzyło się 
tamtego pamiętnego dnia, kiedy Hosejn i jego zwolennicy zostali zabici. Nie cho-
dzi tylko o to, aby utrzymywać ten zwyczaj pod kontrolą duchownych, ale także 
o to, by przystosować go do przemycenia przesłania dogodnego z punktu widze-
nia polityki. […] W dodatku w transmisjach z Aszura państwowe radio i telewizja 
cały czas pokazują sceny płaczu, boleści i rozpaczy przeplatanych melancholijny-
mi śpiewami i recytacjami233.

Strach, który leży u podstaw historii o bitwie pod Kerbelą, i świa-
domość nieuniknionej śmierci budzą pierwotne instynkty przetrwania.
Canetti defi niuje je jako odwrotną stronę instynktu polowania i zabija-
nia. Nieusankcjonowana w świetle religii śmierć, zadana bez powodu, 
domaga się zadośćuczynienia, zaś instynkt zabijania potrzebuje uza-
sadnienia poczuciem zagrożenia, a po jego zaspokojeniu – odkupie-
nia. Ta’zije w rocznicę Aszura stanowią symboliczne przejście do świa-
ta, gdzie przemoc zostaje nie tylko uzasadniona, ale także odkupiona. 
Jak zauważa Canetti, wszystkim, którzy się przyłączają, przydarza się 
to samo: polująca czy osaczająca wataha odkupi swoją winę, stając się 
sforą lamentującą. 

Ludzie żyli jako drapieżcy i w pewien sposób nadal tak żyją. Szukają obcej tkanki, 
by zatopić w niej zęby; karmią się cierpieniem słabszych ofi ar; gasnące spojrzenie 
ofi ary odbija się w ich własnych oczach, a ostatni jęk, którym się rozkoszują, na 
zawsze zapisuje się w ich duszach. Wielu z nich może nawet nie przypuszcza, że 
karmiąc ciało, jednocześnie karmią ciemność wewnątrz nich. Niemniej jednak ich 
wina i strach rosną w sposób nieunikniony, dlatego, nawet o tym nie wiedząc, tęsk-
nią za wybawieniem. Dlatego łączą się z tym, który dla nich umarł, i opłakując go, 

232  Ibidem.
233  Ibidem.
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sami czują się jak prześladowani. Cokolwiek zrobili, w tym momencie utożsamiają 
się z cierpieniem. To gwałtowna zmiana z dalekosiężnymi konsekwencjami. Uwal-
nia ich od nagromadzonego poczucia winy z powodu zabijania i lęku w obliczu 
śmierci, której doświadczyli. Wszystko, co zrobili innemu, teraz biorą na siebie; 
utożsamiając się z nim, z pełną ufnością i bez oporów mają nadzieję uniknąć 
zemsty234.

Jest to ulga krótkotrwała, zaś szyickim duchownym, specjalistom 
od społecznej inżynierii, nie zależy na tym, by emocje zostały ule-
czone. Ich intencją jest utrzymywanie resentymentów w stanie uśpie-
nia, do momentu gdy zajdzie potrzeba skierowania żalu, wściekłości, 
żądzy krwi w konkretną stronę. Elita polityczna jest zainteresowana 
kanalizowaniem poczucia krzywdy, niedostatku, trudnej sytuacji eko-
nomicznej spowodowanej embargami i nieefektywnym gospodarowa-
niem zasobami kraju w kierunku wroga zewnętrznego, głównie USA, 
czy też szerzej: Zachodu. Może się też zdarzyć w nieodległej przy-
szłości, że w trakcie walki o władzę w łonie elity politycznej antago-
nistyczne frakcje posłużą się paradygmatem Kerbeli, by zawłaszczyć 
potencjał społeczeństwa i wykorzystać go do pokonania przeciwnika. 
W tym przypadku społeczeństwo pozostanie „sforą lamentującą” – 
z nadzieją na przyszłość państwa budowanego na fundamentach 
świeckich; przyszłość, która nie nadejdzie.

4.3. „Nie!” „Wielkiemu Szatanowi”: IRI wobec Zachodu

W czasie przemówienia w murach Uniwersytetu Imama Hosejna, 
23 maja 2016 (3 chordada 1361) roku Chamenei określił sytuację, 
w jakiej znalazła się Islamska Republika Iranu, mianem „nierównej 
wojny z globalną arogancją”235. Uroczystość rozdania dyplomów ka-
detom kończącym uczelnię, w połączeniu z rocznicą narodzin Ima-
ma Mahdiego oraz rocznicą wyzwolenia miasta Chorramszahr236

24 maja 1982 roku, stały się okazją do przywołania symboliki islamu 

234  E. Canneti, Crowds and Power, s. 145.
235  Ayatollah Khamenei, We Are in an Asymmetric War with Global Arrogance, http://

english.khamenei.ir/print/3861/We-Are-in-an-Asymmetric-War-with-Global-Arrogance-
Ayatollah (27.10.2018).

236  Chorramszahr (Khorramshahr) – portowe miast irańskie zajęte przez wojska irackie 
26 października 1980 roku i odzyskane przez wojska irańskie 24 maja 1982 roku. Data ta 
jest uznawana za punkt zwrotny wojny iracko-irańskiej, zaś rocznicy odbicia miasta nadano 
symboliczne znaczenie. Por. E. Naraqi, From Palace to Prison: Inside the Iranian Revolution, 
London 1994, s. 252.
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oraz przypomnienia o fundamentach IRI. Dwa najważniejsze z nich 
to przelana krew męczenników w obronie islamu oraz zwycięstwo, 
które nastąpiło z łaski i woli Allaha. Stanowią one nie tylko kamienie 
milowe przeszłości na drodze budowania porewolucyjnego ładu, lecz 
także drogowskazy prowadzące do szczęśliwej i spełnionej przyszło-
ści. W przekonaniu Najwyższego Przywódcy są one skutecznym re-
medium na problemy całego świata. Przemawiając do kadetów, Cha-
menei podkreślał, że u podstaw każdego zwycięstwa leży wola Allaha, 
zaś zadaniem człowieka jest być skutecznym narzędziem jej realizacji.

[…] kiedy angażujemy się w dżihad, kiedy nie jesteśmy leniwi, kiedy wchodzimy 
na arenę dziejów i wnosimy na nią swoje siły, siła Boga nas wspiera i w rezulta-
cie Chorramszahr zostaje wyzwolone. Przy takiej logice Bóg może wyzwolić cały 
zniewolony świat arogancji. Przy takiej logice Palestyna również możne zostać 
wyzwolona. Przy takiej logice każdy naród może zostać wyzwolony od ucisku, 
pod warunkiem że stosuje tę logikę. Kiedy posiadamy tę logikę, jesteśmy niezwy-
ciężeni. Kiedy wchodzimy na arenę dziejów z tą logiką, nikt nas już nie przestraszy 
ani nie onieśmieli. W takich okolicznościach światowe potęgi militarne, fi nanso-
we i gospodarcze nie są nam straszne czy onieśmielające, ponieważ polegamy na 
potędze Boga. Oczywiście moc Boga nie wspiera osób leniwych i tych narodów, 
które nie są gotowe do poświęceń237.

Z obrazu „asymetrycznej wojny” kreślonego przez Chameneiego 
wyłania się manichejska w swej istocie wizja całego globu ziemskiego, 
gdy naprzeciwko siebie stają dwie siły o całkowicie odmiennych zaso-
bach i celach. Najwyższy Przywódca przekonuje słuchaczy, że czynni-
kiem decydującym o zwycięstwie jednej z nich będzie siła woli: „Nie 
pozwólcie, by wroga propaganda i pokusy osłabiły wasze zdecydowa-
nie. Zachowajcie silną wolę, ponieważ ona gwarantuje zwycięstwo”238. 
Walka zbrojna, mały dżihad, ma w tym przypadku znaczenie drugo-
rzędne, gdyż na pierwszy plan wysuwa się determinacja wzmocniona 
wiarą w ostateczne zwycięstwo – wielki dżihad. Chamenei przypomi-
na, iż do tej formy oporu zalicza się walka z własnymi słabościami, 
zachowanie tożsamości i trwanie w wierze oraz nienaśladowanie ob-
cych. Ten ostatni element ma, według rahbara, szczególne znaczenie.

Czym jest wielki dżihad? To odmowa bycia posłusznym obcym i niewiernym. To 
odmowa bycia posłusznym siłom, które stają naprzeciwko was na polu walki. 
Czym jest posłuszeństwo? To jest naśladowanie. Nie wolno wam naśladować in-
nych. W jakich obszarach nie wolno naśladować innych? W różnych, włączając 

237  Ayatollah Khamenei, We Are in an Asymmetric War…
238  Ibidem.
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w to dziedzinę polityki, gospodarki, kultury i sztuki. […] To jest właśnie wielki 
dżihad239. 

Wezwanie do prowadzenia walki duchowej w nieuchronny spo-
sób prowokuje nawiązanie do rewolucji islamskiej oraz jej ideowej 
spuścizny. Ze względu na fakt, że słowa przemówienia kierowane są 
bezpośrednio do kadetów, członków Korpusu Strażników Rewolucji 
Islamskiej, nabierają one szczególnego znaczenia. Młodzi absolwenci 
są nie tylko obrońcami ustanowionego porządku, lecz także awan-
gardą przyszłego sprawiedliwego świata. Nawiązując do sankcji spo-
wodowanych oskarżeniem o wzbogacanie uranu, Chamenei zaznacza, 
że postawione zarzuty były jedynie pretekstem, by ukryć główną bo-
lączkę Zachodu – fakt, że Iran nie podporządkowuje się kulturowej, 
gospodarczej i politycznej supremacji światowych mocarstw.

To nie fakt, że mieszkańcy Islamskiej Republiki Iranu są muzułmanami, czyni 
arogantów tak wściekłymi; powodem jest raczej to, że będąc muzułmanami, ludzie 
nie chcą się poddać arogancji. Nie chcą ich naśladować […]. Gdyby Republika 
Islamska poddała się arogancji, pogodziliby się i z pociskami, i z energią atomową, 
i z wszelkimi innymi rzeczami tego rodzaju i nawet nie wspomnieliby o prawach 
człowieka240.

Przywódca wielokrotnie w swoich przemówieniach podkreślał, 
że zamiarem i zadaniem elity politycznej nie jest zbudowanie wokół 
Iranu muru czy szczelne zamknięcie jego granic, zarówno geogra-
fi cznych, jak i mentalnych, na kontakty ze światem zewnętrznym. 
Apeluje tylko, by w każdy kontakt i rodzaj dialogu wchodzić z silnym 
poczuciem muzułmańskiej tożsamości i świadomością fundamen-
talnych wartości, opartych na Koranie, słowach proroka Moham-
mada oraz interpretacjach nakazów i zakazów, dokonywanych przez 
uprawnionych do tego duchownych: „Możecie podpisywać kontrak-
ty z każdym – jeśli to leży w interesie kraju – ale do negocjacji siadajcie 
jako reprezentanci Islamskiej Republiki Iranu i jako przedstawiciele
islamu”241. 

Pozostający w centrum symbol islamu – Koran – ponownie poja-
wia się jako nieodłączny element życia muzułmanina, zwłaszcza tego, 
którego zadaniem jest czuwanie nad moralną czystością społeczeń-
stwa, przypominanie mu o zadaniach rewolucji oraz oświecanie go. 
Droga do pogłębienia więzi z religijnym wymiarem kultury prowadzi 

239  Ibidem.
240  Ibidem.
241  Ibidem.
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przez rytualizację codzienności, wyrażającą się w recytowaniu Kora-
nu, regularnej modlitwie i nieustannej świadomości obecności Boga. 
Podsumowując swoje przemówienie, Chamenei wzywał młodych 
adeptów:

Droga młodzieży, zachowajcie bliską więź ze świętym Koranem. Na szczęście 
wśród młodych jest wielu takich, którzy znają Koran na pamięć. Powinniście przy-
wiązywać wielką wagę do uczenia się na pamięć, recytowania i rozmyślania nad 
Koranem, a także zauważania boskich znaków242. 

Współczesny Iran jest państwem teokratycznym, co w praktyce 
oznacza, że „Bóg jest uznawany ze bezpośredniego rządzącego, a Jego 
prawa są przyjmowane za kodeks prawny społeczności i są wyjaśniane 
oraz egzekwowane przez duchownych jako Jego wysłanników”243.

Wiele mówiące tytuły przemówień Chameneiego: Iran udarem-
nił wszystkie nikczemne plany USA wobec regionu244, Negocjacje z Ameryką 
nie mają sensu245, USA sprzeciwiają się wszystkiemu, co czyni Iran silnym246, 
 Republika Islamska pokonuje USA nieustannie od 40 lat247 – odsyłają słu-
chających do treści, z których wyłania się czarno-biały obraz świata 
i ostry jego podział na „islam” i „wrogów islamu”248.

Przez pryzmat paradygmatu zolm–adalat szyiccy duchowni inter-
pretują też sytuację ekonomiczną współczesnego Iranu – infl ację, 
trudności z zaopatrzeniem, brak wypłaty wynagrodzeń tłumaczono 
nałożonym na Iran embargiem, co przed rokiem 2015 dla irańskie-
go społeczeństwa miało cechy wiarygodności. Wydaje się jednak, że 

242  Ibidem.
243  V. Bogdanor (red.), The Blackwell Encyclopedia of  Political Institutions, Oxford 1987, s. 610.
244 Iran has defeated all of  Americas vicious plans for the region, 10 września 2018, http://

english.khamenei.ir/news/5935/Iran-has-defeated-all-of-Americas-vicious-plans-for-the-
region (27.10.2018).

245  Negotiating with America does not make sense, 29 sierpnia 2018, http://english.khame-
nei.ir/news/5926/Negotiating-with-America-does-not-make-sense (27.10.2018).

246  The U.S. opposes anything that will make Iran powerful, 4 października 2018, http://eng-
lish.khamenei.ir/news/5991/The-U-S-opposes-anything-that-will-make-Iran-powerful 
(27.10.2018).

247  The Islamic Republic has continuously defeated the US over the 40 years, 3 listopada 2018, 
http://english.khamenei.ir/news/6049/The-Islamic-Republic-has-continuously-defeat-
ed-the-US-over-the (27.10.2018).

248  Historia demonizowania USA jest długa i sięga czasów Mohammada Rezy, który 
zaprosił amerykańskich specjalistów do przygotowania programów reform i modernizacji. 
Naukowe opracowania tematu por. W.O. Beeman, The “Great Satan” vs the “Mad Mullahs”: 
How the United States and Iran Demonize Each Other, Chicago–London 2008. Analiza niszczą-
cych kulturowych wpływów Zachodu i misji szyickiego duchowieństwa została opisana 
przez irańskiego myśliciela i publicystę lat 60. XX wieku, Dżalala Al-e Ahmada. Por. Dżalal 
Al-e Ahmad, Qarbzadegi (Okcydentoza), Teheran 1341 (1963).
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młodzi Irańczycy coraz częściej, nawet jeśli czynią to nieświadomie, 
odczytują zolm jako przemoc ze strony konserwatywnej elity rządzą-
cej, a pod adalat podkładają treści semantycznie kojarzone z demokra-
tyzacją i sekularyzacją.





Rozdział V 
Irańskie społeczeństwo 
zwierciadłem kondycji elity rządzącej

5.1. Nowe ruchy społeczne 
w odpowiedzi na współczesne wyzwania 

Najnowszą historię irańskiego społeczeństwa wyznaczają daty 1979–
2018. Okres ten składa się z kilku mniejszych przedziałów, wyznaczo-
nych przez następujące daty: 1989 – umiera Chomeini i zostaje podjęta 
pierwsza próba zmodyfi kowania kursu politycznego w aspekcie we-
wnętrznym i zewnętrznym; 1997 – prezydentem IRI zostaje Chatami, 
który podejmuje zadanie nawiązania dialogu z Zachodem; 2004 – do 
władzy dochodzi neokonserwatysta Ahmadineżad; w 2009 roku do-
chodzi do protestów i narodzin Dżombesz-e Sabz-e Iran (Ruch 
Zielonych)249 jako wyrazu żądań demokratyzacji i sekularyzacji kursu 
politycznego. 

W poprzednim rozdziale przedmiotem analiz była grupa steru-
jąca i jej narzędzia sterowania systemem zgodnie z ustalonymi za-
daniami, zapisanymi w konstytucji w formie celów. W niniejszym 
rozdziale przedmiotem analizy staje się grupa sterowana – irańskie 
społeczeństwo z jego przekrojem demografi cznym, oczekiwaniami, 
oddolnymi inicjatywami, a także zróżnicowaniem pod względem wy-
znaniowym250. Warto zaznaczyć, że grupa sterowana nie jest bierna 

249  Monografi a: M. Kadivar, Neda-je sabz. Rawajeti az dżonbesz-e sabz-e mardom-e Iran (Głos 
Zielonych. Opowiadania o Ruchu Zielonych Irańczyków), Teheran 1393 (2015). Artykuły prasowe: 
A. Tafesh, Iran’s Green Movement: Reality and Aspirations. Aljazeera Center for Studies, 5 listo-
pada 2012, http://studies.aljazeera.net (27.10.2018); M. Sinaiee, Green Movement still alive in 
Iran despite two years of  repression say supporters. The National, 13 czerwca 2011, http://www.
thenational.ae (27.10.2018); H. Majid, Think Again: Iran’s Green Movement. The Foreign Policy, 
6 stycznia 2010, http://www.foreignpolicy.com (27.10.2018). 

250  Szczegółowe dane statystyczne na temat różnych aspektów irańskiego społeczeń-
stwa por. Statistical Centre of  Iran, https://web.archive.org/web/20141226020501/
http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=133 (27.10.2018).
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i chociaż jej aktywność nie opiera się na posiadanych narzędziach 
sterowania, ma ona możliwości wpływania na modyfi kację zadań 
systemu, a przez to stawia konkretne oczekiwania grupie sterującej. 
Obojętność wobec tychże oczekiwań lub słabe ich rozumienie prowa-
dzi do udzielenia poparcia innej grupie niż aktualnie stojąca u sterów 
władzy. Rozłam wśród elity politycznej początkowo jest rezultatem 
dążeń do utrzymania się u władzy, ale z biegiem czasu skutkuje albo 
zaburzeniem homeostazy sytemu i utratą sterowności, albo gwałtow-
ną zmianą składu elity rządzącej. Ów mechanizm tłumaczy rozłam 
między tradycyjnymi konserwatystami i tzw. neokonserwatystami, 
który to rozdźwięk również będzie przedmiotem analiz w kontekście 
projektów modernizacyjnych. Ta część rozważań kończy się konklu-
zją, że reformy Chatamiego nie udały się, ponieważ zaproponował on 
wprawdzie nowe narzędzia sterowania („dialog cywilizacji”, reforma 
ekonomiczna, liberalizacja polityki gospodarczej), ale zadania systemu 
pozostały bez zmian. Chatami zlekceważył rolę państwa w reformach 
gospodarczych i rozdźwięk między celami grupy sterującej systemem 
a oczekiwaniami grupy sterowanej. Głównym problemem na drodze 
do urzeczywistnienia jego projektu modernizacji był brak dwojakiego 
rodzaju: niedostatek zasobów energetycznych (zrujnowana gospodar-
ka) oraz niedobór zasobów informacyjnych (ludzie i ich wartości).

Obecnie na scenę polityczną IRI wchodzi pokolenie urodzone 
i wychowane po rewolucji islamskiej. Stanowi ono prawie 49% całej, 
ponad 80-milionowej, populacji i jest najliczniej reprezentowaną gru-
pą wiekową251, co sytuuje Iran wśród krajów o największym potencjale 
produkcyjnym, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Prawie 75% Irańczyków 
mieszka w miastach, z czego najwięcej zasiedla Teheran, Meszhed, 
Isfahan, Karadż, Sziraz i Tebriz. Ogromna większość mieszkańców 
Iranu deklaruje islam jako wyznanie – 98,4%252. 

Są to ludzie, którzy dla określenia swojej tożsamości poszuku-
ją innych punktów odniesienia niż szyicki islam w formie propago-
wanej przez elitę rządzącą. W 1997 roku mieli już prawa wyborcze 
i głosowali na Mohammada Chatamiego, podążając za jego hasłami 
dialogu cywilizacji i demokratyzacji przestrzeni politycznej253. Brak 

251  Iran Demographics Profi le 2018, https://www.indexmundi.com/iran/demogra-
phics_profi le.html (27.10.2018).

252  Ibidem.
253  P. Abdolmohammadi, The Revival of  Nationalism and Secularism in Modern Iran, 

LSE Middle East Centre Paper Series 2015, s. 7, https://eprints.lse.ac.uk/64581/1/__
lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_LSE 
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identyfi kacji z tradycyjnymi wartościami islamskimi sprawia, że sięgają 
oni do historii dawnego Iranu w poszukiwaniu bohaterów254. Wyobra-
żeń o świecie zewnętrznym dostarcza im przestrzeń wirtualna: Face-
book, Instagram, internet255. Zagospodarowują oni przestrzeń sym-
boli, które nie zostały wyeksponowane jako część tożsamości pań-
stwa: Nouruz (święto Nowego Roku, 21 marca) i Sizdahbedar (Dzień 
Przyrody); sięgają do perskiej poezji256. Domagając się demokracji 
i sekularyzacji, nie do końca zdają sobie jednak sprawę z fundamentu 
ideowego używanych określeń i wychodzą raczej od postawy konte-
stacji zastanej rzeczywistości, w której brakuje przestrzeni dla pry-
watnych, jednostkowych dążeń, wolności słowa i rozdziału religii od 
państwa. Prezentują oni bunt typowy dla młodego wieku, będący 
przejawem dojrzewania do samodzielnego życia. Znają tylko jednego 
Najwyższego Przywódcę – Alego Chameneiego, który piastuje stano-
wisko welajat-e faqih od 30 lat. Ich bunt nosi bardziej znamiona „buntu 
pokoleń” niż świadomego politycznie opozycyjnego ruchu257. 

W perspektywie cech mentalności irańskie społeczeństwo jako 
całość prezentuje jakości, które są funkcjonalne raczej w ramach sy-
stemocentrycznych konfi guracji wzorów kulturowych niż persono-
centrycznych. Badania przeprowadzone przez Geerta Hofstedego 
z wykorzystaniem pięciu kryteriów – są nimi: dystans władzy, mę-
skość–kobiecość, indywidualizm–wspólnotowość, unikanie niepew-
ności, orientacja krótkoterminowa–orientacja długoterminowa258 –
pozwoliły określić specyfi kę irańskiego społeczeństwa oraz progno-
zować kierunki jego rozwoju, nie tyle pożądane, ile możliwe. Kultu-
rę Hofstede zdefi niował jako „zbiorowe zaprogramowanie umysłu 
będące wynikiem dorastania w określonym kraju”259, co jest zbieżne 

Middle East Centre Papers_Abdolmohammadi_Revival of  nationalism Iran_2015.pdf  
(27.10.2018).

254  Ibidem.
255  Por. B. Rahimi, Cyberdissent: the Internet in Revolutionary Iran, „Middle East Review of  

International Affair” 2003, Vol. 7, No. 3, http://www.sssup.it/UploadDocs/4567_9_Cy-
berdissent_The_Internet_in_Revolutionary_Iran_Middle_East_Review_of_Internation-
al_Affairs_10.pdf  (27.10.2018). Por. także na temat cenzury internetu w IRI: A. Majidyar, 
Iran steps up Internet censorship as Khamenei declares war on Telegram, [w:] Middle East Institute, 
http://www.mei.edu/publications/iran-steps-internet-censorship-khamenei-declares-
war-telegram (27.10.2018).

256  P. Abdolmohammadi, The Revival of  Nationalism…, s. 13–14.
257  M. Smurzyński, Ociec rządzi, syn się buntuje, „Dziennik Polski”, 19 czerwca 2009, 

https://dziennikpolski24.pl/ojciec-rzadzi-syn-sie-buntuje/ar/2608886 (27.10.2018).
258  G. Hofstede, Country Comparison. Iran, https://www.hofstede-insights.com/coun-

try-comparison/iran/ (27.10.2018).
259  Idem, M. Minkov, Kultury i organizacje, przeł. M. Durska, Warszawa 2011, s. 37.
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z teorią pola informacyjnego w cybernetyce wraz z jego rdzennymi 
i peryferyjnymi kodami. Cechy irańskiej kultury, o których tu mowa, 
należą do kodów rdzennych. Są to: wysoki wskaźnik dystansu władzy, 
kolektywizm, męskość, unikanie poczucia niepewności oraz orienta-
cja długoterminowa260. 

Wskaźnik „dystansu władzy” jest defi niowany jako „stopień, do 
którego mniej wpływowi członkowie instytucji i organizacji w kraju 
spodziewają się i akceptują fakt, że władza dzielona jest nierówno”261. 
W świetle podanego kryterium Iran posiada społeczeństwo zhierar-
chizowane, którego członkowie akceptują fakt, że każdy ma przypi-
sane miejsce, co wynika z islamskiego prawa. W ślad za hierarchicz-
nością podążają centralizacja oraz niesamodzielność podejmowania 
decyzji przez osoby znajdujące się niżej w hierarchii. Mają one ten-
dencję do spodziewania się, że ktoś im powie, jak postępować, nieza-
leżnie od tego, czy problem dotyczy relacji rodzinnych, czy też ofi cjal-
nych, służbowych. Z takiej postawy wynikają również podświadome 
oczekiwania wobec typu przywódcy: ma to być osoba o cechach auto-
kratycznych, zdolna do egzekwowania poleceń, która pozwala czuć 
się bezpiecznie wobec świata zewnętrznego i tego, co nieznane, a de-
legowanie na nią odpowiedzialności sprawia, że podmiot wyzbywa się 
też poczucia sprawczości. Kolejny wskaźnik pozwala stwierdzić, że 
irańskie społeczeństwo w większości stanowi typ kolektywistyczny. 
Możemy dodać, że proces indywidualizacji262, nawet jeśli się zaczął, 
nie ma odzwierciedlenia w tradycyjnych wzorach kulturowych. Prze-
ciętny Irańczyk defi niuje siebie i swoje dążenia przez pryzmat grupy: 
rodziny, społeczności wiejskiej czy kręgu krewnych. Lojalność wobec 
wartości grupy ma większe znaczenie niż jednostkowe pragnienia, 
a w obliczu wyboru te drugie przegrywają. Charakterystyczną cechą 
tego typu więzi jest współodpowiedzialność za zachowanie i decy-
zje innych członków grupy oraz lęk przed „utratą twarzy”. Warto 
zauważyć, że poszczególne determinanty mentalności są współza-
leżne i tworzą stałą konfi gurację. Zamiana któregokolwiek z nich 
powodowałaby rekonfi gurację całego układu i konieczność zmiany 

260  G. Hofstede, Country Comparison…
261  Ibidem.
262  „Indywidualizacja – w szerokim znaczeniu każdy proces polegający na tym, że 

poszczególne elementy albo części złożonej całości zaczynają się różnicować, stają się 
stopniowo coraz bardziej odrębne i «indywidualne»; termin implikuje rozwój od ogólnego 
do specyfi cznego. W psychologii społecznej oznacza zerwanie więzi i pojawienie się 
jednostek, pozbawionych lojalności grupowej”. Por. G. Marshall (red.), Słownik socjologii 
i nauk społecznych, red. wyd. pol. M. Tabin, Warszawa 2004, s. 151. 
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charakteru pozostałych. Kolektywizm i hierarchiczność są związane 
z męskim typem kultury, to znaczy takim, w którym męskość jest 
wartościowana jako cecha stojąca wyżej niż kobiecość. W analizach 
 Hofstedego typ kultury określany jest jako „żeński”, gdy mamy do 
czynienia z naciskiem na akceptację zastanego stanu rzeczy, a wza-
jemna troska o siebie staje się ważniejsza niż życiowy sukces mierzony 
miarą materialnego dobrobytu. Zaliczenie irańskiego społeczeństwa 
do tego typu kultury przez Hofstedego263 staje się zrozumiałe, jeśli 
założymy, że duchowieństwo przyjmuje pozycję ponad społeczeń-
stwem, stając się jego arbitrem i występując z pozycji patriarchalnych. 
Wówczas szyickie duchowieństwo reprezentowałoby typ męski kultu-
ry, zaś społeczeństwo należałoby postrzegać jako „zaprogramowane 
na żeńskość”. Wysunięty przez nas wniosek wskazywałby jednak na 
bardzo poważny rozdźwięk między systemem politycznym a irańskim 
społeczeństwem i generowałby kolejne pytanie: czy rzeczywiście sy-
stem polityczny jest wyrazem porządkowania treści kultury, czy też 
należy już do minionej epoki, a społeczeństwo staje wobec wyzwania 
wytworzenia nowego porządku na miejsce obecnego? 

Omówione wyżej cechy składają się na poczucie braku sprawczo-
ści: przyszłość nie jest czymś, co się planuje, lecz czymś, co się zdarza. 
Zrodzony z poczucia niepewności niepokój sprawia, że staje się po-
żądane istnienie instytucji i mechanizmów, które łagodzą dyskomfort. 
W świetle wysnutego wniosku rodzi się hipoteza, że wszelkie próby 
instytucjonalnych zmian będą obciążone psychologiczną potrzebą 
złagodzenia niepokoju, zanim zostanie przeprowadzona skuteczna 
próba obalenia starego porządku. Historia reżymów opartych na kon-
cepcjach totalnych pokazuje, że to się zwykle nie udaje, gdyż koniecz-
na jest przede wszystkim zmiana świadomości (treści), a nie instytucji 
(formy). W przypadku rewolucyjnych zmian zinstytucjonalizowany 
porządek społeczny wchłania nowe treści i nadaje im swoją formę264. 
Możliwa jest zamiana miejsc między rządzącymi a rządzonymi, jednak 
zasadnicza zmiana charakteru relacji nie następuje, ponieważ nie wy-
kształcają się wzory pozwalające przełamać kulturowe programowanie. 
Piąty wskaźnik określa sposób radzenia sobie społeczeństwa z odzie-
dziczoną tradycją i wykorzystywanie jej do tworzenia przyszłości.
Irańskie społeczeństwo zostało zdefi niowane jako mocno zoriento-
wane na normy kulturowe: „Ludzie w takich społeczeństwach dużą 

263  G. Hofstede, Country Comparison…
264  Arnold Toynbee określił to zjawisko mianem „nowego wina w starych bukłakach”. 

Por. A. Toynbee, Studium historii, s. 252–273.
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uwagę przywiązują do odkrycia ostatecznej Prawdy, są zasadniczy 
w swoim myśleniu; wykazują szacunek wobec tradycji”265.

Już ta ogólna charakterystyka irańskiego społeczeństwa pozwala 
wysnuć wniosek, że będzie ono szukało przewodników na drodze do 
zmiany zastanej rzeczywistości społeczno-politycznej wśród opozy-
cyjnych kręgów współczesnych irańskich elit266. 

Opozycja we współczesnym Iranie to zjawisko niespotykane do-
tąd w historii kraju. Jak trafnie zauważył Mehrdad Vahabi: „[…] warto 
podkreślić, że żaden reżym w historii współczesnego Iranu nie stwo-
rzył tak dużej «opozycji» we własnych szeregach, nie ciesząc się za-
razem jej lojalnością”267. Za opozycyjne uważane są nurty związane 
z postaciami, które odegrały istotną rolę w protestach po wyborach 
w 2009 roku: Mir-Hosejn Musawi (premier w czasach prezydentury 
Alego Chameneiego, 1985–1989), Mehdi Korubi (rzecznik szóstego 
madżlesu), Ali Akbar Haszemi Rafsandżani (prezydent w latach 1989–
1997 oraz obecny przewodniczący Zgromadzenia Ekspertów), Mo-
hammad Chatami (prezydent w latach 1997–2005). Wilfried Buchta 
dzieli irańską opozycję na trzy główne nurty: grupę, na czele której 
stoją świeccy liderzy; grupę, którą kierują liderzy duchowni; grupę 
obejmującą organizacje zbrojne w Iranie i za granicą268. W perspek-
tywie analizy systemu politycznego przez pryzmat cybernetycznych 
modeli regulacji homeostazy trzecia grupa zostaje podzielona na dwie 
mniejsze i ta pozostająca w Iranie staje się przedmiotem analiz jako 
integralna część systemu, natomiast organizacje działające za grani-
cą są traktowane jako otoczenie systemu i pozostają na marginesie 
bieżących badań. Pierwsza grupa jednoczy członków społeczeństwa 
niezadowolonych z sytuacji ekonomicznej i domagających się reform 
w zakresie poprawy bytu. Przełomowe momenty, takie jak wybory do 
parlamentu, skupiają nadzieje i rozczarowania szerokich rzesz, a także 

265  Ibidem.
266  Temat opozycyjnych elit wymaga pogłębionych badań i innego niż zastosowany 

w niniejszej monografi i schematu badawczego, gdyż należałoby uwzględnić także, a może 
przede wszystkim, irańską emigrację – te nośniki kodów kulturowych i idei, które fi zycznie 
zostały usunięte poza granice Islamskiej Republiki Iranu. Wszystkie one ulegały wpływom 
i modyfi kacjom ze strony środowisk, w jakich się znalazły, a ich potencjalny wpływ na 
modyfi kację kulturowych fundamentów obecnego systemu politycznego na chwilę obecną 
jest niemożliwy do przewidzenia.

267  M. Vahabi, N. Mohajer, The Islamic Republic of  Iran and Its Opposition, „Comparative 
Studies of  South Asia Africa and the Middle East” 2011, No. 1, s. 110–119, https://www.
researchgate.net/publication/236766488_The_Islamic_Republic_of_Iran_and_Its_Op-
position (27.10.2018). 

268  W. Buchta, Who Rules Iran…, s. 78–119.
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rodzą gwałtowne protesty przeciwko obecności u steru rządów osób 
kojarzonych ze wzrostem infl acji i bezrobocia, zatrzymanymi wypła-
tami wynagrodzeń, bardzo wysokimi cenami żywności i usług. Druga 
grupa skupia duchownych, którzy z wielu powodów krytykują linię 
polityki reprezentowaną przez Chameneiego, a także instytucję  velajat-e 
faqih269. Paradoks irańskiej opozycji duchownej sięga swoimi korze-
niami do specyfi ki struktury szyickiego duchowieństwa: nie posiada 
ono sztywnej hierarchii, a każdy wierzący może wybierać własnego 
mardża’e taqlid. Fakt ten sprawia, że dezintegracja duchowieństwa jako 
elity politycznej jest immanentną częścią mechanizmu kulturowego: 
stojąc na wspólnym gruncie islamu i tradycji, duchowni różnią się po-
glądami na temat narzędzi realizowania zasad islamu w sferze spo-
łecznej i politycznej. Obrona integralności islamu przed zagrożeniem 
z zewnątrz i jednoczenia się duchowieństwa w obliczu wroga idzie 
w parze z efemerycznością kręgów wpływów charyzmatycznych po-
staci oraz bogactwem dyskursu. W tej sytuacji uzasadnione jest przy-
puszczenie, że to zaangażowanie społeczeństwa w sprawy polityczne 
i zręczność w zagospodarowaniu jego potencjału stanie się czynni-
kiem decydującym, który przechyli szalę zwycięstwa na stronę jednej 
z koncepcji rzeczywistości reprezentowanych przez opozycyjnych 
przywódców. Warto zatem postawić pytanie o świadomość politycz-
ną irańskiego społeczeństwa z perspektywy wiedzy o mechanizmach 
sprawowania władzy i jej podbudowy ideologicznej270. 

Główną motywacją do podnoszenia głosu w sprawach politycz-
nych jest pragnienie poprawy warunków materialnych i uzyskanie per-
spektyw na przyszłość. Według ofi cjalnych danych rządu irańskiego 
obecnie wskaźnik bezrobocia wynosi ponad 12,4%271 – i jest jednym 
z najwyższych w ciągu ostatnich 10 lat. Problem dotyczy szczególnie 
ludzi młodych, którzy stanowią większość siły produkcyjnej współ-
czesnego Iranu, a stają wobec perspektywy braku pracy i związanych 
z tym faktem problemów egzystencjalnych. Obecnie wskaźnik bez-
robocia w tej grupie waha się na poziomie 26,1%272, zaś eksperci 

269  Ibidem, s. 88.
270  Jeśli chodzi o udział w wyborach na prezydenta i do parlamentu, to ilość odda-

nych głosów w stosunku do uprawnionych do głosowania waha się na poziomie 70–75%, 
por. Iran Election 2017: Statistics and Facts, https://www.statista.com/topics/3463/iran-elec-
tion-2017/ (27.10.2018).

271  Iran unemployment rate, https://www.indexmundi.com/iran/unemployment_rate.
html (27.10.2018).

272  Iran unemployment rate, youths 15–24, https://www.indexmundi.com/iran/youth_
ages_15-24_unemployment.html (27.10.2018).
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zapowiadają że będzie się on utrzymywał273. Wśród niepracującej 
młodzieży liczba bezrobotnych kobiet dwukrotnie przewyższa licz-
bę mężczyzn: 42,8% do 22,3%274. Ci młodzi ludzie poszukują prze-
wodnika, który poprowadzi ich do lepszej przyszłości. Zakorzeniony 
w kulturze wzorzec podążania za autorytetem będzie uruchamiał me-
chanizmy naśladowania. 

Społeczne nastroje i pragnienie zmian skupiły się jak w soczew-
ce w Ruchu Zielonych, który zaistniał na irańskiej scenie politycznej 
w roku 2009. Dokonamy jego analizy przez pryzmat następujących 
zagadnień:

– fazy rozwoju Ruchu Zielonych jako typowy dla alternatywnego 
wzoru kulturowego ruch wycofania się i powrotu – wysnute 
wnioski pozwolą prognozować kolejną fazę rozwoju zjawiska 
i niebezpieczeństwa jego radykalizacji; 

– język protestu jako tworzenie nowej przestrzeni symbolicznej 
dla pokolenia, które nie identyfi kuje się z wartościami propago-
wanymi przez ofi cjalną ideologię;

– zjawisko palingenezy jako obudzenie uśpionych kodów kul-
tury – ten aspekt odnosimy do liberalno-personocentrycznej 
koncepcji Malkom-chana i jego następców oraz do spuścizny 
nurtów demokratycznych i haseł sekularyzacji przestrzeni pub-
licznej oraz oddzielenia religii od państwa;

– tożsamość Ruchu Zielonych przez pryzmat oceny dystansu wo-
bec szeroko rozumianego Zachodu.

Nazwa ruchu nawiązywała do haseł kampanii wyborczej Mir-
-Hosejna Musawiego o „perskim przebudzeniu”, „perskiej wiośnie” 
i „zielonej rewolucji”275. W jego rozwoju można wyróżnić kilka faz: 
narodziny – spontaniczne demonstracje przeciwko wynikom wybo-
rów prezydenckich, krzepnięcie ruchu wskutek agresywnych działań 
rządu, okres wycofania się z aktywnego działania i czas „ zamrożenia”, 
ponowna aktywizacja – tym razem w formie tajnej, połączona z kla-
rowaniem się celów i sposobów działania. Charakter zjawiska zo-
stał zdeterminowany wydarzeniami 2009 roku. Hasła demonstran-
tów: Ra’j-e man kodżast? (Gdzie jest mój głos?) miały wydźwięk 

273  Trading Economics: Iran Unemployment Rate – Forecast, https://tradingeconomics.com/
iran/unemployment-rate/forecast (27.10.2018).

274  Iran unemployment rate, youths 15–24, https://www.indexmundi.com/iran/youth_
ages_15-24_unemployment.html (27.10.2018).

275  Program wyborczy Musawiego por. Barname-je doulat-e omid bara-je ajande-je behtar (Pro-
gram państwa nadziei dla lepszej przyszłości), https://web.archive.org/web/20090612041051/
http://www.ghalamdownload.com/dolateomid.pdf  (27.10.2018).
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praktyczny – jako pytanie o głosy wyborcze przekazane na Musawie-
go, a nieuwzględnione, zdaniem demonstrujących, w wynikach wybo-
rów, oraz przenośny – wskazywały na utratę głosu w ważnych spra-
wach dotyczących obywateli i prawa do wypowiadania się we własnym 
imieniu. 

Według samych Irańczyków geneza protestu sięga ponad 100 lat 
wstecz, gdy jeszcze w czasie rewolucji konstytucyjnej Irańczycy wal-
czyli o wolności obywatelskie, prawo do głosu i swobody wyboru, 
możliwość brania udziału w kształtowaniu oblicza państwa276. Słowa 
popularnej piosenki o wydarzeniach 2009 roku mówią o jednostko-
wym, ludzkim aspekcie protestów i o marzeniach bliskich każdemu 
człowiekowi: „Przyjdzie dzień, kiedy nie będzie wzajemnego zabijania 
się […]. Zostaniemy przyjaciółmi i będziemy się obejmować jak dzieci 
w szkole. Nikt z nas nie będzie bezwartościowy, kiedy trzeba będzie 
budować Iran”277. Badacze zwracają uwagę na fakt, że chociaż ruch 
rozpoczął się od protestu przeciwko wynikom wyborów, w żadnym 
wypadku nie może on zostać utożsamiony z postaciami politycznych 
liderów:

Jest wielka przepaść między przywództwem Zielonego Ruchu a tymi, którzy wy-
szli na ulicę. Liderzy […] tak naprawdę nie chcieli zniszczyć Republiki Islamskiej. 
Kiedyś sami stali na jej czele. Chcieli tylko, by była ona bardziej przyjazna. Podczas 
gdy ci, którzy wyszli na ulicę, pragnęli, by Republika Islamska przeminęła, a na jej 
miejsce pojawiło się coś nowego278.

Ikoną ruchu i symbolem Ruchu Zielonych została Neda Soltan, 
26-letnia Iranka zastrzelona przez snajpera w czasie zamieszek. Jej 
portrety pojawiały się w kolejnych masowych demonstracjach, a ha-
sło: Ra’j-e man kodżast?, zostało uzupełnione o pytanie: Tochtar-e man 
kodżast? (Gdzie jest moja siostra?). Jej imię, oznaczające w języku 
perskim „głos”, „wołanie”, zostało również wpisane w symbolicz-
ną przestrzeń rodzącego się zjawiska oporu279. Postać Nedy została 
zapisana w pamięci kultury w formie fi lmów krążących w internecie, 

276  Por. Iran’s Green Movement: the Voices of  Dissent (sek. 49–59), https://www.youtube.
com/watch?v=fqHhLy6KOMo (27.10.2018).

277  Ibidem.
278  Ibidem.
279  E. Gheytanchi, Iran’s Green Movement, Social Media and the Exposure of  Human Rights 

Violations, [w:] M. Monshipouri (red.), Information Politics, Protests and Human Rights in the 
Digital Age, Cambridge 2016, s. 177–195.
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wpisów na blogach i w mediach społecznościowych, fi lmów doku-
mentalnych oraz poetyckich strof280. 

Pierwsza faza rozwoju ruchu trwała od 13 czerwca 2009 roku 
do stycznia 2010 roku, gdy wykonano wyroki śmierci na przedsta-
wicielach opozycji. W czasie tych ośmiu miesięcy nastąpił cały łań-
cuch akcji i reakcji: 15 czerwca 2009 roku w masowej demonstracji 
zginęło siedmioro protestujących – władze wprowadziły blokadę 
informacyjną (restrykcje wobec zachodnich mediów) i rozpoczęły 
aresztowania (nocne naloty na domy studenckie w kilku miastach 
 Iranu) – w Teheranie odbył się marsz żałobny w intencji ofi ar pro-
testów (18  czerwca) – ajatollah Chamenei wygłosił przemówienie na 
Uniwersytecie Teherańskim, potwierdzając uczciwość przeprowadze-
nia wyborów i potępiając demonstrujących (19 czerwca) – kolejne 
protesty i śmierć co najmniej 10 osób, w tym Nedy Soltan, w starciu 
z basidżami – zatrzymanie przez irańskie władze dziewięciu pracowni-
ków ambasady brytyjskiej pod zarzutem szpiegostwa i wzrost napię-
cia dyplomatycznego – masowy protest (28 czerwca). Następna fala 
protestów rozpoczęła się po zaprzysiężeniu Ahmadineżada na kolejną 
kadencję, 5 sierpnia 2009 roku, i przyniosła kolejne ofi ary śmiertelne. 

Aktywna faza buntu zakończyła się i rozpoczął się etap pasywny – 
korzystny, ponieważ dający możliwości refl eksji, oceny zaistniałych 
wydarzeń i zaplanowania kolejnej fazy281. Trudno w chwili obecnej 
oceniać, w jaki sposób zaistniała szansa zostanie wykorzystana przez 
tych członków irańskiego społeczeństwa, którzy identyfi kują się z Ru-
chem Zielonych. 

Brak możliwości stawienia skutecznego oporu wobec przemocy 
w świecie rzeczywistym spowodował wycofanie się protestujących do 
przestrzeni wirtualnej. Jest to świat, który pokolenie młodzieży do-
brze rozumie i potrafi  się w nim poruszać. Staje się również przestrze-
nią, do której przenosi się walka o „rząd dusz”: teokratyczne władze 
dysponują najnowszą technologią pozwalającą na kontrolowanie rów-
nież tej przestrzeni komunikacji282. 

280  C. Stage, Thingifying Neda: The Construction of  Commemorative and Affective Thingifi cations 
of  Neda Agda Soltan, „Culture Unbound. Journal of  Current Cultural Research” 2011, Vol. 3, 
s. 419–438, https://www.researchgate.net/publication/269491916_Thingifying_Neda_
The_Construction_of_Commemorative_and_Affective_Thingifications_of_Neda_
Agda_Soltan (27.10.2018). 

281  Istota i kulturowe znaczenie ruchu wycofania się – powrotu por. A. Toynbee, 
Studium historii, s. 59.

282  S. Aryan, H. Aryan, J.A. Halderman, Internet Censorship in Iran: A First Look, 
https://www.usenix.org/system/fi les/conference/foci13/foci13-aryan.pdf  (27.10.2018). 
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Analiza treści strony Ruchu Zielonej Ścieżki283 budzi refl eksję o po-
wracającym wyzwaniu – konieczności odkrycia tego znaczenia słów 
„demokracja” i „prawa człowieka”, które nadała im epoka Oświecenia
w Europie: 

Strona Ruchu Zielona Ścieżka zawiera wydarzenia irańskiego Ruchu Zielonych 
i poglądy liderów. Jest analityczną siecią informacyjną zorganizowaną przez irań-
skich religijnych reformatorów, politycznych pisarzy i analityków. […] Jest nieza-
leżnym, egalitarnym, etycznym obrońcą wolności i praw człowieka oraz zwolenni-
kiem realizmu i umiarkowania. Te cele odzwierciedlają tożsamość Ruchu Zielonej 
Ścieżki. Ciekawe, że chociaż większość z nich to duchowni, muzułmanie i pisarze 
religijni, nie dążą oni do sekularyzacji, demokracji, praw człowieka i walki z abso-
lutnymi rządami Najwyższego Przywódcy, welajat-e faqih, którego uważają za oczy-
wisty przykład religijnego despotyzmu w obecnych czasach284.

W deklaracjach misji strony znajdujemy słowa o demokracji i pra-
wach człowieka, jednak ich treści nie są doprecyzowane, co skłania 
nas ku konkluzji, że ponownie staną się one przedmiotem defi niowa-
nia ze strony grupy, która przejmie ster władzy – zgodnie z jej party-
kularnymi interesami, wynikającymi z wizji świata. 

Przestrzeń wirtualna wspiera budowanie nowej tożsamości gru-
powej. W pewnym sensie zastępuje ona tradycyjne zebrania i zgro-
madzenia, wymianę poglądów na bazarach i w meczetach czy murach 
uniwersytetów. Jest bezpieczniejsza pod względem ochrony integral-
ności fi zycznej uczestnika dyskursu. Daje również możliwości szyb-
kiego informowania o bieżących wydarzeniach i mobilizacji do dzia-
łania. Nie jest jednak w stanie zastąpić realnych działań. Ponadto nie 
chroni uczestnika dyskursu przed manipulacją i zafałszowaniem jego 
świadomości. Sieć stwarza takie same możliwości kształtowania prze-
strzeni symbolicznej zarówno zwolennikom sekularyzacji i demokra-
tyzacji, jak i teokratycznej formy rządów. 

Kolejna faza rozwoju ruchu, zgodnie z kulturowymi mechanizma-
mi, będzie fazą powrotu – ponownym wejściem w przestrzeń poli-
tyczną w jej wymiarze rzeczywistym, a nie tylko wirtualnym, i pod-
jęciem próby wdrożenia idei na podstawie wypracowanych wartości 
i skonkretyzowanego planu. Jej zaistnienie wymaga spełnienia dwóch 

Por. także C. Anderson (red.), Iranian Internet Infrastructure and Policy Report, https://www.
usenix.org/system/fi les/conference/foci13/foci13-aryan.pdf  (27.10.2018).

283  Rah-e Sabz (Zielona droga), http://www.rahesabz.net (27.10.2018).
284  Y. Mostafalou, H.M. Adnan, Oppositional Politics and the Internet in Iran: A Visual 

Semiotic Analysis of  the Iranian Green Path Movement’s Website, „Mediterranean Journal of  Social 
Sciences” 2016, Vol. 7, No. 2, s. 116.
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warunków: gotowości reprezentantów ruchu do podjęcia działań oraz 
sprzyjających okoliczności. 

5.2. Korpus Strażników Rewolucji 
jako nośnik pamięci kulturowej

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (Sepah-e pasdaran-e enqe-
lab-e eslami) nie jest tylko jeszcze jedną formacją militarną w ramach 
systemu obrony państwa. Pełni on funkcję nośnika pamięci kulturo-
wej, przyjmując na siebie zadanie szerzenia i obrony ideałów rewolucji 
islamskiej285. Przybierając wymiar diachroniczny, łączy teraźniejszość 
IRI z jej przeszłością – zakorzenia każde wydarzenie w roku 1979. 
Jeśli w ślad za Łotmanem stwierdzimy, że „kultura jest pamięcią”286, 
to Korpus Strażników Rewolucji stanowi jej jądro, istotę, najbardziej 
skoncentrowany semiotycznie komunikat o tym, co należy pamiętać 
z przeszłości, by właściwie skierować wektor teraźniejszych działań 
ku ostatecznemu celowi kultury: objęciu rewolucją islamską całego 
świata muzułmańskiego. 

Utworzenie Korpusu Strażników Rewolucji zostało ogłoszone 
6 maja 1979 roku, a jego misja, zapisana później w artykule 150 Kon-
stytucji IRI, brzmiała:

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, który został utworzony w pierwszych 
dniach zwycięstwa rewolucji, pozostaje aktywny po to, by kontynuować swoją rolę 
jako strażnik rewolucji i jej następstw. Granice obowiązków tych sił i zakres jej 
władz wobec tych obowiązków oraz zakresu władz innych sił zbrojnych będą 
określone przez prawo, z naciskiem na współpracę i braterską harmonię287.

Historia Korpusu rozpoczęła się wraz ze zwycięstwem rewolucji 
islamskiej w 1979 roku. Pierwszy etap ewolucji i krzepnięcia obej-
mował dziesięciolecie rządów Chomeiniego. Kolejna faza rozwoju 
formacji rozpoczęła się w brzemiennym w wydarzenia roku 1989: 
właśnie zakończyła się wojna iracko-irańska (1988), zmarł ajatollah 
Chomeini, a wojska radzieckie wycofały się z Afganistanu. Trzeci 

285  D. Jewdokimow, Minione w obecnym: o badaniu kultury jako badaniu historycznym w ujęciu 
semiotycznym, [w:] A. Staniszewska, M. Staniszewski (red.), Pamięć kulturowa – kultury pamięci, 
„Studia Kulturoznawcze” 2017, nr 1, s. 53.

286  J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, 
przeł. B. Żyłko, Gdańsk 1999, s. 8.

287  Qanun-e Asasi-je Iran, 1979, http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/
constitution-persianislamic-republic-of-iran.pdf  (27.10.2018).
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okres ewolucji Korpusu to lata embarga, od roku 2005288. Od 40 lat 
formacja nieustannie rośnie w siłę i poszerza swoje wpływy, jednak 
jej główne zadanie pozostało niezmienione: sprowadza się ono do 
pełnego wcielenia w życie założeń rewolucji islamskiej i jej eksportu 
poza granice Iranu, na całą muzułmańską ummę. 

Korpus tworzą wojska lądowe, morskie i powietrzne. Elitę stanowi 
formacja Al-Qods – komandosi przygotowani do przeprowadzania 
akcji specjalnych w kraju i za granicą. W szeregach Al-Qods obecnie
znajduje się około 25 tysięcy żołnierzy: są to świetnie wyszkoleni 
uczestnicy walk w Iraku, Libii, Syrii i Afganistanie, najlepsi z najlep-
szych. Warto w ślad za Władimirem Sażynem zauważyć:

Biorąc pod uwagę bezprzykładny fanatyzm, gotowość do poświęcenia życia 
i profesjonalne przygotowanie, siły Qods stanowią, zarówno w czasie pokoju, jak 
i w warunkach wojny, główną siłę uderzeniową reżymu za granicą w kwestiach 
wywiadu i przeprowadzania operacji specjalnych289.

W roku 1981 w skład Korpusu zostały włączone oddziały basi-
dżów290. Według Sażyna:

Wojska lądowe Korpusu stanowią główną i najliczniejszą siłę. Ich miejsce i rola 
w składzie Sił Zbrojnych jest zdeterminowana przede wszystkim wysokim morale 
duchowo-politycznym, oddaniem ideałom rewolucji islamskiej i islamowi jako ta-
kiemu oraz dobrze przygotowanej licznej rezerwie291.

Zadania Korpusu są realizowane praktycznie we wszystkich obsza-
rach życia społecznego, politycznego i gospodarczego kraju. Do obo-
wiązków organizacji należą: dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne 
poprzez likwidowanie opozycji, kontrolowanie prywatnych przedsię-
biorstw oraz organizacji społecznych, politycznych i ekonomicznych, 
wywiad i kontrwywiad, blokowanie napływu zachodniej ideologii 
i kultury, szkolenie basidżów, walka z biznesem narkotykowym i prze-
stępczością, nadzór nad społeczeństwem w obszarze przestrzegania 
moralnych norm i zasad islamu, ochrona granicy w razie konieczno-
ści, realizacja dużych projektów gospodarczych292.

288  Por. A.V. Kuznetsov, „Outlines of  Global Transformations” 2017, Vol. 10, No. 3.
289  В.И. Сажин, Корпус стражей Исламской революции Ирана. Государство в государстве, 

„Контуры глобальных трансформаций” 2017, т. 10, No. 3, s. 101–102.
290  Szczegóły por. А. Кошкин, Корпус стражей исламской революции Вооруженных сил 

Ирана, „Зарубежное военное обозрение” 2013, No. 9, s. 8–14.
291  В.И. Сажин, Корпус стражей…, s. 95.
292  Ibidem, s. 94. 
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Istotę sił zbrojnych, w tym również Korpusu, określa preambu-
ła Konstytucji IRI, w myśl której fundamentem i zasadą działalności 
tych formacji jest wiara i nauka islamu, zaś na barkach sił zbrojnych 
IRI spoczywa zarówno ochrona granic, jak i dżihad w imię Allaha293. 
Słowa te dotyczą wszystkich formacji militarnych i stanowią jądro ich 
tożsamości. Począwszy od zapisów w konstytucji, przez sposób re-
krutacji i szkolenia, aż po wypełnianie zadań bojowych i świętowanie 
rocznic irańskie społeczeństwo od najmłodszych lat zostaje włączone 
w nieustającą wojnę. 

Kompletowanie kadr Korpusu odbywa się na zasadzie dobrowol-
ności: każdy obywatel Iranu między 16. a 40. rokiem życia może zgło-
sić swoją kandydaturę. Jednym z kryteriów kwalifi kacji jest oddanie 
ideałom rewolucji islamskiej, sprawdzane przez specjalną komisję 
w miejscu pracy lub nauki kandydata. Wstępne przeszkolenie jest kon-
tynuowane w postaci szkolenia technicznego w ośrodkach szkolenio-
wych Korpusu. Do czteroletnich szkół przygotowujących do pierw-
szego etapu są przyjmowani Irańczycy już w wieku 13 lat. Absolwenci 
mają prawo wyboru uczelni wojskowej, w której chcą kontynuować 
naukę. Kadry przywódcze Korpusu odbywają szkolenie w Qom, 
natomiast kadry odpowiedzialne za szkolenie polityczno-ideowe 
przyszłych członków Korpusu zdobywają wiedzę i przygotowanie 
w tabryskiej uczelni Wali-Asr oraz w achwaskiej Ajatollah Taleqani. 
Najwyżsi dowódcy odbywają naukę w akademii Imam Hosejn, która 
posiada pięć fakultetów: dowodzenie-sztab, artyleria, inżynieria, przy-
gotowanie polityczno-ideologiczne oraz szkolenie wstępne294. Oprócz 
wspomnianych uczelni funkcjonuje również ponad 20 wyspecjalizo-
wanych kursów przygotowujących młodsze kadry dowodzące.

Ważną częścią działalności Korpusu jest szkolenie sił oporu ba-
sidż, które od roku 1981 stanowią element jego struktury. Organizacja 
Sazeman-e basidż-e mostazafi n-e mardom-e iran (Organizacja Mobi-
lizacji Uciśnionego Ludu Iranu) została utworzona w 1980 roku. Jej 
członkowie ginęli jako szahidzi w wojnie iracko-irańskiej na pierwszej 
linii frontu. Ajatollah Chomeini mówił:

Śmierć za wiarę to wielki zaszczyt zarówno dla poległego, jak i dla jego bliskich. 
Czerwona śmierć jest tysiąc razy lepsza od czarnego życia. Potrzebujemy dzisiaj 
szahadatu, aby jutro nasze dzieci z dumą mogły stawić czoła bezbożnemu światu. 

293  Qanun-e asasi, http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/1368-persian.pdf  
(27.10.2018)

294  В.И. Сажин, Корпус стражей…, s. 102.

V Irańskie społeczeństwo zwierciadłem kondycji elity rządzącej  



5.2. Korpus Strażników Rewolucji jako nośnik pamięci kulturowej 111

Krew przelana w imię dżihadu dodaje islamowi jeszcze większego blasku i przynosi 
natchnienie potomnym295.

Organizacja basidżów jak w soczewce skupia proces militaryzacji 
społeczeństwa trwający od 1979 roku. Według ofi cjalnych rozporzą-
dzeń każdy jej członek służył na froncie wojny iracko-irańskiej od 
dwóch do sześciu miesięcy, zanim nie został odwołany. W czasie trwa-
nia wojny ponad 5 milionów młodych ludzi wzięło udział w walkach. 
Nie były to oddziały gruntownie przeszkolone czy dobrze uzbrojo-
ne. O ich potencjale bojowym decydowały kwestie ideowe, oddanie 
wierze i gotowość na śmierć w imię ideałów rewolucji islamskiej296. 
Symbolem tej gotowości stały się plastikowe kluczyki zawieszane na 
szyi tych, którzy ruszali na linię frontu – miały otwierać poległemu 
wrota raju297.

Na czele organizacji basidżów stoi dowódca, podlegający bezpo-
średnio przełożonemu z Korpusu. Cele operacyjne i strategiczne, 
a także decyzje dotyczące składu osobowego kadry przywódczej po-
dejmowane są przez dowództwo Korpusu. Organizacyjnie struktura 
basidż koncentruje się wokół silnego centrum z peryferyjnymi orga-
nami zarządzania oraz nieregularnymi podrozdziałami (batalionami). 
Peryferyjne jednostki działają we wszystkich prowincjach IRI. Do 
zadań sztabu należy angażowanie i przyciąganie społeczeństwa w sze-
regi sił oporu, doprecyzowanie planów mobilizacji ludności w czasie 
pokoju, tak aby łatwo można było wcielić je w życie w warunkach 
wojny, tworzenie nowych batalionów i baz basidż, wypełnianie zadań 
obrony obywatelskiej oraz wszechstronne zabezpieczenie działalno-
ści organizacji na podległym terenie. Podstawowa jednostka bojowa 
basidż to batalion, liczący około 400 osób. Obecnie w IRI funkcjonuje 
około 2,5 tysiąca takich formacji: żeńskich („Al-Zohra”) i męskich 
(„Aszura”)298.

System basidż obejmuje ponad 12 milionów osób. W całym kraju istnieje ponad 6 
tysięcy centrów szkoleniowych rezerwistów. Program przygotowania do działań 
wojennych obejmuje obsługę broni palnej, podstawy taktyki prowadzenia działań 
wojennych, zasady udzielania pierwszej pomocy i przygotowanie fi zyczne. Wie-
le uwagi poświęca się też pracy polityczno-ideologicznej (nauce historii islamu, 
Koranu)299.

295  Cyt. za: ibidem, s. 88.
296  Por. ibidem, s. 89.
297  Por. ibidem, s. 90.
298  Ibidem, s. 98.
299  Ibidem. s. 99.
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Bardzo wiele uwagi Korpus, za pośrednictwem basidż, poświęca 
najmłodszej części irańskiego społeczeństwa: uczniom i studentom, 
ze względu na ich podatność na propagandę oraz dostęp do tych grup 
społecznych, do których nie włączają się dorośli członkowie sił opo-
ru. Latem prowadzone są kursy obejmujące naukę takich umiejętno-
ści, jak lokalizacja masowych zamieszek czy przywracanie funkcjonal-
ności zniszczonej infrastruktury miast. Realizowane jest w ten sposób 
zadanie ideologicznego i bojowego przygotowania społeczeństwa do 
potencjalnej wojny.

Zakrojony na tak ogromną skalę projekt wymaga równie ogrom-
nych nakładów fi nansowych, z różnych źródeł. Przede wszystkim 
jest to budżet IRI: według ofi cjalnych danych w 2017 roku na dzia-
łalność Korpusu zostało przeznaczonych 106 miliardów dolarów300. 
Ze wszystkich sił zbrojnych IRI to Korpus Strażników Rewolucji, 
a nie Irańska Armia, stał się elitą bojową i obiektem szczególnej tro-
ski ze strony rahbara. W dalekosiężnych planach widział on wszystkie 
siły zbrojne IRI w liczbie 20 milionów301, co wyraźnie wskazuje na 
typ kultury wojującej, gdzie plan ideologiczny znajduje bezpośrednie
przełożenie na codzienność przeciętnego Irańczyka. Utrzymanie 
tak dużej armii w gotowości bojowej wymaga ogromnych nakładów 
 fi nansowych, a to drastycznie uszczupla środki przeznaczane na po-
prawę bytu przeciętnego obywatela. Zdjęcie sankcji spowodowało 
możliwość dofi nansowania sił zbrojnych IRI, w tym również Korpu-
su, o czym mówił prezydent Rouhani:

Są tacy, którzy twierdzą, że nasz Gabinet jest zorientowany na gospodarkę, co 
sprawia, że kontrolujemy infl ację, walczymy z problemami ekonomicznymi, pod-
nosimy jakość opieki zdrowotnej i polityki wewnętrznej i w rezultacie nie jesteśmy 
w stanie na takim samym poziomie zajmować się problemami obrony. Muszę po-
wiedzieć, że podjęliśmy zdecydowane działania w obszarze uzbrojenia strategicz-
nego i umocnienia podstaw naszej obronności. Rezultaty osiągnięte w ciągu ostat-
nich dwóch lat, dzięki wyżej wspomnianym środkom, doprowadziły do wzrostu 
w granicach 80% tego, co udało się w sumie osiągnąć w ciągu ostatnich 10 lat302.

Potencjał militarny IRI rośnie kosztem dobrobytu ekonomicznego 
przeciętnego obywatela Iranu, który z zaskoczeniem słucha, że zdjęcie 

300  Военный бюджет Ирана растет: с кем собираются воевать муллы?, „Новая эпоха”, 
22 lutego 2017, https://yenicag.ru/voennyj-byudzhet-irana-rastet-s-kem-sobirayutsya-
-voevat-mully/ (27.10.2018).

301  С.М. Хмелинец, Основные направления военного строительства вооруженных сил 
Ирана, http://www.iimes.ru/?p=10386 (27.10.2018).

302  Военный бюджет Ирана растет…
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sankcji spowodowało wzrost sprzedaży ropy i napływ gotówki, ale nie 
obserwuje pozytywnych zmian we własnej codzienności. 

Budżet państwa nie jest jednym środkiem fi nansowania armii 
i Korpusu, chociaż jest źródłem najbardziej jawnym i łatwym do 
sprawdzenia. Lwia część środków na rozwój obronności pochodzi 
z działalności fundacji303 i obrotów przedsiębiorstw znajdujących się 
w rękach członków Korpusu.

Jeśli przyjrzymy się historii formowania Korpusu i poszczegól-
nym, wyróżnionym przez nas trzem etapom jego ewolucji, to wyraźne 
staną się paralele z rozwojem IRI oraz krzepnięciem fundamentów 
ideowych Korpusu. Nie zmieniły się one od czasów Chomeiniego, 
co potwierdzają słowa dowódcy Korpusu, Salara Ambusza, który 
w roku 2016 mówił:

Nasi wrogowie mają kilka projektów, w jaki sposób udaremnić rewolucję islamską, 
i przeprowadzili już trzy wojny, aby zrealizować swoje plany wobec IRI. Korpus 
Strażników Rewolucji Islamskiej zwyciężył wrogów na kilku frontach. […] Nie-
którzy sądzą, że święta walka już się zakończyła. To nie jest prawda: światowa wal-
ka trwa, dzisiaj nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej… Cały świat powinien 
wiedzieć, że żołnierze Korpusu przybędą do Europy i USA. KSRI nieustannie 
znajduje się w pełnej gotowości: jego jedynym zadaniem jest dbałość o Najwyż-
szego Przywódcę i rewolucję. Ten cel nie ma geografi cznych granic304.

Wracając do genezy Korpusu, warto przypomnieć, że wyłonił 
się on z rewolucyjnego i porewolucyjnego chaosu, gdy siły zbrojne 
z czasów szacha przestały istnieć, a nowe jeszcze się nie uformowały. 
W perspektywie społecznej i politycznej pełnił funkcje porządkowe: 
tymczasowe komitety wzięły na siebie zadanie organizowania mityn-
gów i demonstracji, ochrony protestujących, kierowania ulicznymi 
akcjami. Ich członkowie rekrutowali się z miejscowych organów ad-
ministracyjnych i ugrupowań religijnych. Tworzyli mozaikę różnych 
wpływów ideologicznych: byli wśród nich maoiści, komuniści, libe-
ralni demokraci, islamscy marksiści modżahedini, szyiccy zwolennicy 
ajatollaha Chomeiniego, fanatyczni mułłowie. 24 lutego 1979 roku 
zapadła decyzja o zjednoczeniu różnych grup w jedną organizację 
z jednoczesnym przeprowadzeniem czystek. Na posiedzeniu w Te-
heranie podjęto decyzję o powołaniu do życia Korpusu Strażników 
Rewolucji Islamskiej, zaś wypełnienie zadania Chomeini powie-
rzył zaufanemu człowiekowi, szyickiemu duchownemu, generałowi 

303  W. Buchta, A State within a State…, s. 73.
304  Centrum Analityczne „Katehon”, Иран объявил о наличии КСИР в Европе и США 

http://katehon.com/ru/news/iran-obyavil-o-nalichii-ksir-v-evrope-i-ssha (27.10.2018).
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Lahutiemu305. Miała to być formacja bezgranicznie oddana Chomei-
niemu jako symbolicznej reprezentacji wszystkich wartości islamskiej 
rewolucji. Członkowie korpusu rekrutowali się, według surowych kry-
teriów religijnych, spośród miejskich niższych warstw, często na pod-
stawie rekomendacji mułłów306. Słabo przeszkoleni, nadrabiali brak 
przygotowania bojowego entuzjazmem i oddaniem. W perspektywie 
kulturowej Korpus pełnił funkcję soczewki skupiającej wizję Chomei-
niego: jedność, oddanie ideałom rewolucji, wierność rahbarowi, wzór 
dla całej IRI, jak należy się organizować wokół centralnych symboli 
oraz misji IRI. Można wręcz stwierdzić, że Korpus miał być matrycą 
dla całego społeczeństwa. Nie było to zjawisko nowe w irańskiej kul-
turze: społeczeństwo na podobieństwo koszar próbował zorganizo-
wać też Reza-szach, który stawiał armię za wzór307. Zaobserwowany 
mechanizm kulturowy odzwierciedlił sposób porządkowania kultury 
w stanie oblężenia – zagrożonej atakami ze strony wrogów wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Wojna stała się impulsem do jeszcze większej 
konsolidacji sił i do krzepnięcia podstawowego, prostego schematu 
podziału świata na przestrzeń chronioną i wrogie siły. Krystalizacja 
i umacnianie struktur organizacyjnych Korpusu stanowiło przeciw-
wagę dla chaosu wojennej zawieruchy i kryzysów związanych z imple-
mentowaniem nowej ideologii. 

Drugi etap ewolucji Korpusu jako immanentnego elementu kultu-
ry totalnej rozpoczął się po śmierci Chomeiniego. Ali Akbar Rafsan-
dżani postanowił przekierować ambicje polityczne Korpusu na cele 
ekonomiczne i powierzył mu zadanie odbudowania gospodarki po 
zniszczeniach spowodowanych zawieruchą wojenną, co było zgodne 
z zapisami w konstytucji: według artykułu 47 w czasie pokoju, bez 
uszczuplania wartości bojowej, siły Korpusu mogły zostać skiero-
wane do innych zadań308. Rozpoczął się wówczas okres przenikania 
struktur militarnych z ekonomicznymi: członkowie Korpusu skupiali 
w swoich rękach sieci przedsiębiorstw, tworząc holdingi i monopolizu-
jąc gospodarkę. Będąc formalnie narzędziem homeostatu – modułu 
zarządzającego, zaczynali tworzyć także treści akumulatora – modułu 
zasilającego. Likwidowali tym samym problemy przepływu informacji 

305  Por. А.П. Шестаков, Создание духовенством Корпуса стражей исламской революции 
как инструмента борбы за безраздельное политическое господство, [w:] Иранская революция 
1978–1979. Причины и уроки, red. И.М. Дижур, Москва 1989, s. 164.

306  Ibidem, s. 163.
307  T. Atabaki, E. Zürcher, Man of  Order. Authoritarian Modernization Under Atatürk and 

Reza Shah, London 2000, s. 134.
308  Qanun-e asasi-je dżomhuri-je eslami-je Iran… 
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i energii, będąc nośnikami obydwu. Na początku lat 90. XX wieku 
powstała kompania Chatam al-Ambija, która wkrótce liczyła już 
40 tysięcy współpracowników, a jej roczny obrót sięgał 12 miliardów 
dolarów309. Pod egidą Korpusu zaczęły powstawać kolejne kompanie
i fundacje, a ich dochody trudno jednoznacznie określić. Sażyn pod-
kreśla monopolizację irańskiego przemysłu: „Korpus jest w stanie 
udaremnić każdy przetarg”310. Niepowtarzalną okazję do poszerze-
nia wpływów w obszarze irańskiej gospodarki stworzyły Korpusowi 
sankcje nałożone na IRI w 2006 roku. Spowodowały one wycofywa-
nie się zagranicznych spółek z Iranu. Miejsca te były błyskawicznie 
zajmowane przez członków Korpusu i to właśnie oni byli najbardziej 
zainteresowani utrzymaniem embarga: z jednej strony dawało moż-
liwość ideologicznego umacniania haseł rewolucji o konieczności 
dżihadu i niestannym naporze wrogów, a z drugiej – w perspektywie 
czysto pragmatycznej rodziło możliwości dalszej monopolizacji ro-
dzimego przemysłu. W 2015 roku pod kontrolą Korpusu znalazło się 
25% całej irańskiej gospodarki311. 

W roku 2005 roku wysoko prominentni członkowie Korpusu 
otwarcie sięgnęli po władzę polityczną: zajmowali wysokie miejsca 
w strukturach administracyjnych, stawali się generalnymi zarządcami 
prowincji czy deputowanymi do parlamentu, wchodzili w skład gabi-
netu ministrów312.

Chomeini był zdecydowanym przeciwnikiem łączenia czystości 
ideowej członków Korpusu z zaangażowaniem w sprawy politycz-
ne. Wydaje się jednak, że niektórych wyzwań pierwszy rahbar IRI nie 
przewidział – sięganie po narzędzia natury ekonomicznej czy poli-
tycznej to kolejne sposoby realizowania misji w zmieniającym się 
i globalizującym świecie. Posiadając środki i narzędzia sprawowania 
władzy, Korpus skutecznie realizuje cele taktyczne: militaryzację spo-
łeczeństwa, wymuszenie posłuchu terrorem, dofi nansowanie organi-
zacji islamskich w kraju i za granicą i wiele innych, by osiągnąć cel 
strategiczny: objęcie rewolucją islamską całej ummy. Korpus postrzega 
siebie jako armię Allaha, a to zakorzenia go w odległych wzorach walk 
o sprawiedliwość (adalat) i reprezentowania społeczności muzułmań-
skiej w czasach opresji (zolm). I to jest sakralny aspekt reprezentowanej 

309  Н.А. Кожанов, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и экономика ИРИ, 
http://www.iimes.ru/?p=9063 (20.10.2018).

310  В.И. Сажин, Корпус стражей…, s. 103.
311  Ibidem.
312  Н.А. Кожанов, Корпус стражей…
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kultury. Potwierdza ten fakt przeniesienie przez władze IRI daty świę-
towania Dnia Korpusu na 9 października, który jest zarazem roczni-
cą narodzin trzeciego szyickiego imama Hosejna ibn Alego. Istnieje 
też aspekt świecki, niezwiązany wyłącznie z IRI – to tendencja do 
organizowania całego społeczeństwa według ścisłych reguł obowią-
zujących w koszarach: porządku, prostoty, gotowości do walki, odda-
nia osobistego potencjału na służbę systemowi, unicestwienia celów 
osobistych w imię misji usytuowanej poza granicami rzeczywistości 
materialnej i ludzkiego bytowania.

Korpus stanowi nośnik pamięci kultury w takim kształcie, w ja-
kim powołał ją do istnienia Chomeini, czerpiąc z bogatej skarbnicy 
symboli i wartości szyickiego islamu. Ze względu na swoją liczebność 
posiada duży potencjał informacyjny dotyczący tożsamości współ-
czesnej kultury. Silna identyfi kacja jego członków ze stojącymi przed 
nimi zadaniami: przeciwdziałania kontrrewolucji, upodabniania
społeczeństwa do reprezentowanej przez siebie struktury i atak wy-
przedzający, by unieszkodliwić wrogów islamu, wzmacnia sprzęże-
nie zwrotne między członkiem Korpusu a systemem politycznym 
i sprawia, że funkcjonując na tym samym fundamencie kulturowym, 
wzmacniają się wzajemnie w zamkniętym obiegu. Identyfi kacja z po-
stacią rahbara stanowi gwarant wierności systemowi politycznemu. 
Nawet jeśli teokratyczny fundament IRI zostanie zakwestionowany, 
Korpus jako nośnik pamięci kultury o jej militaryzacji będzie trwał 
dopóty, dopóki Iran będzie walczył o wpływy w regionie. Począwszy 
od wojen z Rosją o Gruzję na początku XIX wieku, w pamięci Iranu 
tkwi przeświadczenie, że siła chroni przed utratą niezależności i sta-
niem się pionkiem w kolejnej odsłonie rywalizacji mocarstw o wpły-
wy w Azji Centralnej.

Reasumując, Korpus czerpie swoje znaczenie kulturowe z dwóch 
źródeł: religijnego, odsyłającego członków formacji do idei walki 
o spuściznę pozostawioną przez Chomeiniego, oraz  świeckiego – 
rezerwuaru pamięci o wydarzeniach z epoki kolonizacji Iranu przez 
 Rosję, Wielką Brytanię w wieku XIX czy USA w wieku XX. Jest 
zwierciadłem elity rządzącej: jej fundamentalizmu, skuteczności w ste-
rowaniu społeczeństwem oraz pragmatyzmu działań zapewniających 
pozostawanie u władzy. Odzwierciedla jądro, dzięki któremu istnieje 
tylko jeden cel, a ukierunkowanie nań pozwala skoncentrować energię 
i informację w bezprecedensowy sposób. 

V Irańskie społeczeństwo zwierciadłem kondycji elity rządzącej  



5.2. Korpus Strażników Rewolucji jako nośnik pamięci kulturowej 117

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w żadnym wypadku nie 
jest obiektem zainteresowania opozycji. To formacja, która doskona-
le odnajduje się zarówno w ramach stworzonego przez Najwyższych 
Przywódców obrazu świata, jak i przez pryzmat sprzyjających jej wa-
runków ekonomicznych.





Rozdział VI 
Surowce energetyczne jako część strategii 
kulturowej

6.1. Symboliczne i strategiczne znaczenie 
irańskiej ropy naftowej 

Polityka Islamskiej Republiki Iranu może być traktowana jako część 
strategii kulturowej z kilku względów. Przede wszystkim z powodu 
upolitycznienia przestrzeni kultury i połączenia funkcji  korelatora – 
nośnika pamięci kultury i narzędzia transformacji kodów kulturo-
wych, z funkcjami homeostatu – modułu sterującego wszystkimi 
instytucjami wyłonionymi przez społeczeństwo. Ponadto treści ho-
meostatu czerpią swoją siłę z symbolicznego rezerwuaru religii, trak-
towanej jako głęboka struktura kultury, pierwotna wobec reprezen-
tacji symbolicznych innych systemów. I wreszcie Islamska Republika 
Iranu jako twór państwowy wyraźnie formułuje swoją misję, która ma 
charakter eschatologiczny.

Charakter systemu ekonomicznego IRI reguluje artykuł 44 Kon-
stytucji z 1979 roku:

Gospodarka Islamskiej Republiki Iranu składa się z trzech sektorów: państwowe-
go, spółdzielczego i prywatnego, i opiera się na systematycznym i skrupulatnym 
planowaniu.

Sektor państwowy obejmuje wszystkie duże i rodzime przedsiębiorstwa, han-
del zagraniczny, główne surowce mineralne, bankowość, ubezpieczenia, wytwa-
rzanie energii, tamy i duże systemy nawadniające, radio i telewizję, usługi poczto-
we, telegrafi czne i telefoniczne, lotnictwo, przemysł morski, drogi, sieć kolejową 
i tym podobne; wszystkie one są własnością państwową i są administrowane przez 
państwo.
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Sektor spółdzielczy obejmuje fi rmy i przedsiębiorstwa związane z produkcją 
i dystrybucją na obszarach miejskich i wiejskich, w zgodzie z kryteriami islamu 
[podkreśl. – M.A.].

Prywatny sektor składa się z tych aktywności, które są związane z rolnictwem, 
hodowlą zwierząt, przemysłem, handlem i usługami, które uzupełniają działal-
ność sektorów państwowego i spółdzielczego.

Własność w każdym z tych trzech sektorów jest chroniona prawami Islam-
skiej Republiki tak długo, jak długo jest ona zgodna z innymi artykułami w tym 
rozdziale, nie wykracza poza granice prawa islamskiego, przyczynia się do rozwoju 
gospodarczego i postępu, nie szkodzi społeczeństwu313.

Działania w sferze ekonomicznej, zarówno w obszarze polityki 
wewnętrznej, jak i międzynarodowej, sprowadzają się do perspektywy 
sprecyzowanej w preambule do Konstytucji IRI:

Gospodarka jest środkiem, a nie celem. Zaspokojenie materialnych potrzeb czło-
wieka w perspektywie jego ogólnego wzrostu i rozwoju jest podstawową zasadą 
w umacnianiu podstaw gospodarki. Ta zasada stoi w sprzeczności z innymi syste-
mami ekonomicznymi, których celem jest gromadzenie bogactwa i maksymali-
zacja zysków. W ujęciu materialistycznym gospodarka jest celem samym w sobie 
i dlatego staje się wywrotowym i destrukcyjnym czynnikiem w procesie rozwoju 
człowieka. W islamie gospodarka jest środkiem, a wszystko, czego się wymaga 
od narzędzia, to aby było ono skutecznym elementem przyczyniającym się do 
osiągnięcia ostatecznego celu. Z tego punktu widzenia gospodarczy program is-
lamu zawiera się w dostarczeniu środków potrzebnych do wyłonienia się różnych 
twórczych zdolności człowieka. A zatem obowiązkiem islamskiego rządu jest za-
pewnienie wszystkim obywatelom równych i odpowiednich możliwości, tak aby 
dać im pracę i zaspokoić ich istotne potrzeby i w ten sposób zabezpieczyć ich 
wzrastanie314.

Zaprezentowana wizja gospodarki sytuuje dobrobyt materialny 
w hierarchii wartości pod rozwojem duchowym, i dzieje się tak za-
równo w wymiarze indywidualnym, na poziomie państwowym, jak 
i w perspektywie międzynarodowej. Gromadzone zasoby IRI mają 
służyć misji islamu, a więc w ujęciu symbolicznym stanowią jeszcze 
jedno narzędzie na „drodze Allaha”, oręże dżihadu. Jeśli podążać tym 
tropem rozumowania, dotrzeć można do konkluzji, że wszelkie ar-
gumenty władz IRI o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej są 
nieprawdziwe, podyktowane względami pragmatycznymi: skoro ce-
lem jest dżihad, to każdy element gospodarki stanowi broń w walce 

313  Asl-e czehel-o-czaharam-e Qanun-e asasi-je dżomhuri-je eslami-je Iran (Artykuł 44 Kon-
stytucji Islamskiej Republiki Iranu), Ministerstwo Gospodarki i Finansów IRI, http://
asl44.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2299518f-a083-422a-90d1-
998c81dc80b5 (27.10.2018).

314  Qanun-e asasi… 
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o osiągnięcie ostatecznego, duchowego celu. Postrzeganie rozwoju 
gospodarki Iranu jako budowania potęgi militarnej przeczy wszelkim 
argumentom na rzecz pokojowego wykorzystania atomu. 

W sytuacji gdy naciski z zewnątrz rosną, a sankcje gospodarcze 
powodują poważny kryzys ekonomiczny, władze IRI przechodzą do 
używania terminologii wojskowej na określenie procesów gospodar-
czych. I tak w roku 2012, gdy wskutek sankcji przychód na mieszkań-
ca drastycznie się obniżył315, w retoryce szyickich duchownych po-
jawił się zwrot o konieczności zastosowania „gospodarki oporu”316. 
W przemówieniach politycznych liderów określano sankcje jako 
wojnę gospodarczą z Iranem: „jesteśmy przedmiotem ataków z po-
wodu naszych dążeń do niezależności, szykanują nas, tworzą prob-
lemy i przeszkody dla rozwoju ekonomicznego. W odpowiedzi po-
winniśmy uczynić naszą gospodarkę stabilną, niezależną od polityki 
mocarstw”317.

Ropa naftowa jako narzędzie sterowania może być rozpatrywana 
z dwóch perspektyw. Pierwsza obejmowałaby intencjonalne działania 
irańskiego rządu budzące w społeczeństwie pamięć o obcej supre-
macji i zawłaszczeniu dobra narodowego przez obce mocarstwa318. 
W tym przypadku resentyment służyłby konsolidacji potencjału we-
wnętrznego przeciwko zewnętrznemu wrogowi i czasowemu zjedno-
czeniu społeczeństwa i elity rządzącej w obliczu nacisków. Szyickie 
duchowieństwo posiada już ugruntowaną praktykę wykorzystywania 
tego typu narzędzi. Druga perspektywa zakłada z kolei sterowanie 
irańskim społeczeństwem przez systemy polityczne obcych państw, 
zainteresowanych osłabieniem bądź nawet całkowitą likwidacją obec-
nych struktur władzy IRI. W tym przypadku grupą docelową byłyby 
przede wszystkim rzesze obywateli IRI, przytłoczone sytuacją gospo-
darczą i brakiem perspektyw na przyszłość, jednak sterowanie nimi 
wymagałoby zaimplementowania w społeczeństwie modułu pośred-
niczącego – będącego na usługach obcego, zewnętrznego wobec IRI, 
systemu sterującego. Zainstalowanie dodatkowego modułu sterujące-

315  Por. International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2014, 
Statistical Appendix, s. 189, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weo-
data/index.aspx (27.10.2018).

316  М. Мамедова, Иранская экономика в условия санкций, „Экономика зарубежных 
стран” 2015, No. 1, http://www.mirec.ru/2015-01/iranskaa-ekonomika-v-usloviah-sank-
cij (27.10.2018).

317  Ibidem.
318  Szerzej por. P. Mina, Oil Agreements in Iran, [w:] Encyclopaedia Iranica, http://www.

iranicaonline.org/articles/oil-agreements-in-iran (27.10.2018).
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go, opozycyjnego wobec rodzimego systemu politycznego, jest nieod-
zowne ze względu na mentalność tłumu, który podąża za impulsem, 
lecz nie jest zdolny do długoterminowego planowania oraz sukcesyw-
nego osiągania celów. W tym przypadku jednak należy brać też pod 
uwagę utratę samosterowności przez system oraz utratę autonomii, co 
nie leży w interesie społeczeństwa i na poziomie deklaratywnym jest 
uświadomione: Irańczycy często powtarzają, że pragną demokratyza-
cji i sekularyzacji, lecz dokonanej z poziomu irańskiego społeczeń-
stwa, a nie przy pomocy obcych państw. 

Irańska ropa naftowa jako przedmiot sankcji i embarga wielokrot-
nie stawała się narzędziem regulowania stosunków międzynarodo-
wych319. W 1951 roku rząd Wielkiej Brytanii oraz Angielsko-Irańskie 
Towarzystwo Naftowe (Anglo-Iranian Oil Company, AIOC) ogłosiły 
bojkot irańskiej ropy jako protest wobec nacjonalizacji tego surowca 
przez rząd Mohammada Mosaddeqa. Ponadto nałożyły ograniczenia 
na transakcje walutowe i zakazały eksportowania do Iranu ważnych 
dla tego kraju produktów, takich jak cukier, stal czy metale kolorowe320. 
W atmosferze patriotyzmu i resentymentu Irańczycy odczytali działa-
nia Wielkiej Brytanii jako kontynuację jej kolonialnej polityki z XIX 
i początków XX wieku. Premier Mosaddeq oraz popierający go wów-
czas ajatollah Hasan Kaszani urośli do rangi symbolu narodu walczą-
cego z ciemiężcą. Nacisk ekonomiczny i polityczny ze strony państw 
zachodnich nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, dlatego rozwią-
zały one problem przy użyciu siły – drogą przewrotu wojskowego321. 
W najnowszym okresie przyczyną nałożenia sankcji stała się realizacji 
irańskiego programu atomowego. Począwszy od roku 2006, po przy-
jęciu przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych czterech rezolucji, sankcje zaczęły wywierać znaczący wpływ 
nie tylko na gospodarkę IRI, lecz także na jej politykę wewnętrzną 
i zewnętrzną322. Kolejne sankcje, wprowadzone w 2010 roku, miały
masowy charakter zarówno ze względu na zasięg obszarów, któ-
re obejmowały, jak i z uwagi na liczbę krajów, które przyłączyły się 

319  В.А. Лаптев, Международно-правовые основы санкционного режима и проблема 
легитимности односторонних санкций в отношении Ирана, [w:] Н.М. Мамедова (red.), 
Санкции и их влияние на Иран, Москва 2012, s. 19–26.

320  L.P. Elwell-Sutton, Persian Oil. A Study in Power Politics, University Michigan 1955, 
s. 374.

321  Н.М. Мамедова, Санкционный режим в отношении Исламской Республики Иран 
и его влияние на ситуацию в стране, [w:] idem (red.), Санкции и их влияние на Иран, 
Москва 2012, s. 7.

322  Ibidem, s. 7–12.
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do bojkotu Iranu jako partnera gospodarczego. Miały one wpływ na 
zmianę układu sił politycznych w kraju: zachwiały dotychczasową 
równowagą systemu społeczno-politycznego, ponieważ największy 
wpływ wywarły na najbiedniejsze warstwy społeczne, które w bardzo 
dużym stopniu były uzależnione od socjalnej pomocy państwa. Pod-
ważenie społecznego zaufania do rządu było jednym z celów państw 
wprowadzających sankcje. Jak pisze Mamiedowa:

Chociaż ofi cjalnie głoszonym celem wprowadzenia sankcji przeciwko Iranowi jest 
próba zapobieżenia możliwościom stworzenia broni atomowej przez Iran, celem 
prawdziwym inicjatorów rezolucji o sankcjach Rady Bezpieczeństwa ONZ była 
zmiana politycznego reżymu w Iranie na bardziej sprzyjający Zachodowi. Liczono 
na to, że ponieważ między różnymi frakcjami władzy i siłami politycznymi w Iranie
istnieją sprzeczności odnośnie do polityki wewnętrznej i zewnętrznej, sankcje spo-
wodują wybuch, co umożliwi przejęcie władzy przez bardziej sprzyjające Zacho-
dowi siły323. 

Sankcje, chociaż pogorszyły sytuację gospodarczą Iranu, nie przy-
niosły oczekiwanych skutków324. Nawet Mir-Hosejn Musawi i Mehdi 
Karrubi, liderzy opozycji i przeciwnicy ofi cjalnego kursu irańskiej po-
lityki, zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko działaniom Zachodu 
wobec Iranu. 

Pod koniec lipca 2010 roku Ali Haszemi Rafsandżani nazwał wpro-
wadzenie sankcji elementem nowej agresywnej taktyki, którą stosują 
wrogowie IRI325. W 2011 roku nastąpiło zaostrzenie sankcji, a fakt ten 
został przez Irańczyków odczytany jako wojna z Iranem. W orędziu 
noworocznym, wygłoszonym 21 marca 2011 roku, Najwyższy Przy-
wódca Ali Chamenei ogłosił nadchodzący rok 1390 (2011/2012) oraz 
czwarte dziesięciolecie istnienia IRI „dekadą postępu i sprawiedliwo-
ści” oraz „gospodarczego dżihadu”: 

Sankcje wprowadzone przez wrogów irańskiego narodu przeciwko Iranowi były 
obliczone na zahamowanie naszego rozwoju, osłabienie tempa wzrostu. Kluczo-
wym problemem kraju jest gospodarka. Właśnie dlatego nazywam nadchodzący 
rok rokiem „gospodarczego dżihadu” i oczekuję, że zarówno rząd, jak i naród 
irański podwoją swoje wysiłki na polu gospodarki, tak jak wymaga tego dżihad326. 

323  Н.М. Мамедова, Санкции против Ирана – расчеты и просчеты, Информационно-
аналитыческий журнал „Современный Иран” 2011, No. 2, s. 57, http://siran.ru/data/
si02.pdf  (27.10.2018).

324  Ibidem, s. 58.
325  Н.А. Кожанов, О влиянии экономических санкций на внутриполитическую ситуацию 

в Иране, [w:] Н.М. Мамедова (red.), Санкции и их влияние на Иран, s. 41. 
326  Chabar gozari-je mehr-e rachbar-e Iran (przemówienie noworoczne prezydenta Iranu), 

www.mehrnews.com.21.03.2011.abna.ir/data.asp (27.10.2018).
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Tendencja do odczytywania problemów ekonomicznych przez pry-
zmat ram interpretacyjnych dyktowanych symboliką religijną okazała 
się stosunkowo stała: w 2012 roku nastąpiło zaostrzenie  sankcji – tym 
razem obejmowały one jeszcze gaz. Odpowiedzią Iranu na te działa-
nia było odnowienie „gospodarczego dżihadu” 21 marca 2012 roku327. 
W wystąpieniach szyickich duchownych i Najwyższego Przywódcy 
problem nacisku gospodarczego na IRI nierozerwalnie jest łączony 
z domniemanymi dążeniami do pozbawienia Iranu niezależności i ar-
gumentami powtarzanymi w obecności różnych grup społecznych 
przy różnych okazjach:

Iran przyciąga uwagę tej aroganckiej i agresywnej siły z kilku powodów. Po pierw-
sze, Iran jest bogaty w zasoby naturalne: ropę i gaz. Po drugie, geografi czne po-
łożenie Iranu ma ogromne znaczenie, ponieważ posiada długi obszar wybrze-
ża nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską i jest też główną bramą Zachodu do 
Azji Centralnej… Niemniej jednak pierwotna przyczyna wrogości USA wobec 
naszego kraju to islamska tożsamość i fakt, że nasz system jest przeciwny opresji, 
dominacji, dyktaturze oraz politycznej, ekonomicznej i kulturalnej zależności od 
innych328.

Ropa naftowa odgrywa ogromną rolę w gospodarce Iranu. Po 
zwycięstwie rewolucji islamskiej wpływała na ceny paliw na rynkach 
światowych. Od roku 1979 głównym antagonistą IRI są Stany Zjed-
noczone, które starają się ograniczyć potencjał rozwojowy IRI, by 
zapobiec wzrostowi jej potęgi militarnej, a zwłaszcza rozwijaniu irań-
skiego programu atomowego. Stany Zjednoczone, a w ślad za nimi 
pozostałe państwa NATO, wykorzystywały sankcje jako instrument 
hamowania i kontrolowania irańskiego programu zbrojeń. Grigorij 
Starczenkow podkreślił rozmiar ograniczeń nakładanych na Iran, 
określając je mianem „gospodarczej blokady”:

Sankcje, które Stany Zjednoczone stosowały wobec Iranu, stopniowo były pod-
chwytywane przez sojuszników w bloku NATO i w ciągu ostatniego dziesięciole-
cia przybrały charakter masowy, na podobieństwo blokady gospodarczej329. 

IRI w swoich dążeniach do zajęcia pozycji mocarstwa regionalne-
go, i to takiego, które posiada misję religijną rozszerzenia szyickiego 

327  Н.М Мамедова, Санкционный режим…, s. 16.
328  Leader’s Address to Students at Shahid Beheshti University, 28 maja 2003, http://english.

khamenei.ir/news/125/Leader-s-Address-to-Students-at-Shahid-Beheshti-University 
(27.10.2018).

329  Г.И. Старченков, Нефтяная политика ИРИ в годы санкций, [w:] Н.М. Мамедова (red.), 
Санкции и их влияние на Иран, Москва 2012, s. 98.
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islamu na całą muzułmańską ummę bez względu na granice państw, 
będzie wykorzystywać swoje surowce energetyczne, by przeciwsta-
wiać się wpływom zarówno USA i Europy Zachodniej, jak i Federacji 
Rosyjskiej. Irańska ropa naftowa ma bez wątpienia znaczenie strate-
giczne jako surowiec niezwykle pożądany na rynkach światowych. Nie 
można jednak jej wartości sprowadzić wyłącznie do ceny za baryłkę, 
gdyż wówczas traci się z pola widzenia rozbudowaną i jak dotąd sku-
teczną strategię kulturową IRI. 

6.2. Położenie geografi czne
a misja Islamskiej Republiki Iranu

Geografi czne położenie IRI nadaje jej szczególne znaczenie w pers-
pektywie globalnej i regionalnej, na co zwrócił uwagę cytowany wyżej 
ajatollah Chamenei. Realizacja misji objęcia rewolucją islamską całej 
muzułmańskiej społeczności wymaga przede wszystkim stabilizacji 
wewnętrznej sytuacji w Iranie, głównie w obszarze jego obronności 
oraz gospodarki. Po okresie embarga ten cel wysuwa się na pierwszy 
plan. Jest on ściśle związany z kolejnym zadaniem – przekształcenia 
IRI w mocarstwo regionalne. I wreszcie cel najważniejszy i długo-
terminowy: uczynienie z IRI potęgi świata muzułmańskiego. Grada-
cja stopni rozwoju potęgi, od silnej gospodarki, przez silną pozycję 
polityczną w regionie, aż do transformacji w światową potęgę ideo-
logiczną, wyznacza kierunek polityki i determinuje działania systemu 
politycznego IRI. Dobór narzędzi i środków: od pokojowych, przez 
działania dywersyjno-wywiadowcze, aż po otwarte działania wojenne, 
jest podyktowany pragmatyzmem. 

Każdy system posiada co najmniej jeden kanał wyjściowy na gra-
nicy z innymi systemami, nazwany przez Mariana Mazura efektorem. 
Służy on do wywierania wpływu na otoczenie. IRI rozpowszechnia 
swój obraz świata, podobnie jak inne systemy państwowo- polityczne, 
za pośrednictwem środków masowego przekazu, dyplomatów i re-
prezentantów państwa odwiedzających inne państwa. Istnieje jednak 
narzędzie, które odróżnia IRI od innych państw ze względu na sku-
teczność i fanatyczne oddanie misji. Mowa tutaj o wspomnianej w po-
przednim rozdziale formacji Al-Qods. Do zadań jednostki należą:
fi nansowanie i udzielanie wszelkiego wsparcia organizacjom islam-
skim w całym świecie, udział w operacjach specjalnych mających na 
celu likwidację osób zagrażających reżymowi, tworzenie sieci agentów 
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w celach strategicznych i operacyjnych, organizowanie szkoleń bo-
jowników innych państw i delegowanie ich do pracy terrorystyczno-
-dywersyjnej, organizowanie systemu przygotowania bojowników 
samobójców do działań dywersyjnych na tyłach wroga w przypadku 
konfl iktu zbrojnego330. Na ile rozbudowana jest to sieć, można się 
zorientować, analizując strukturę organizacyjną: obejmuje ona obo-
zy szkoleniowe, oddziały do zadań specjalnych, zarówno męskie, jak 
i żeńskie, sieć zagranicznych rezydentur pod przykrywką oraz osiem 
centrów zarządzających różnymi regionami świata: Turcją i Zakau-
kaziem, Irakiem, Libią i terytoriami okupowanymi (tak IRI nazywa 
 Izrael), muzułmańskimi republikami byłego Związku Radzieckiego 
oraz Afganistanem, Pakistanem i Indiami; Północną Afryką, Euro-
pą oraz Ameryką Północną i Południową, Afryką Centralną i Połu-
dniową, państwami Zatoki Perskiej331.

Geografi czne położenie IRI nie może być rozpatrywane jedynie 
w narzucających się na pierwszy rzut oka kategoriach przestrzennych. 
Ze względu na sformułowaną misję przekracza ona granice państw, 
a pozostając państwem teokratycznym, sytuuje swoje prawdziwe ist-
nienie w przestrzeni sakralizowanej, którą widzialna rzeczywistość 
odzwierciedla w bardzo niedoskonałym stopniu.

330  Por. В.И. Сажин, Корпус стражей…, s. 100.
331  Ibidem, s. 100–101.
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Modernizacja Iranu nie jest wyborem, lecz koniecznością. Pomimo 
faktu, że minęło ponad półtora wieku od czasów pierwszego wyzwania
ze strony Zachodu, główne problemy pozostały nadal aktualne. Nale-
żą do nich: harmonizowanie tempa rozwoju ekonomicznego różnych 
grup społecznych, tak by uniknąć budzenia resentymentów w przy-
padku, gdy jedne z nich będą się rozwijały o wiele szybciej niż inne; 
stworzenie elity społecznej, która posiada jasną wizję przemian mo-
dernizacyjnych i szerokie poparcie społeczne; wyartykułowanie takiej 
wizji kultury irańsko-muzułmańskiej, by świat zachodni był w stanie 
ją zaakceptować.

Obecnie przed Islamską Republiką Iranu stoją trzy możliwe scena-
riusze modernizacji. Pierwszy z nich zakłada wykorzystanie potencja-
łu młodej części irańskiego społeczeństwa: ludzi w wieku produkcyj-
nym, wychowanych na ideałach islamskich, ale nieutożsamiających się 
z nimi, zaznajomionych z Zachodem za pośrednictwem internetu. Ich 
światopogląd zawiera zbiór sprzecznych elementów: z jednej strony 
są to założenia propagandowe szyickiego islamu, nakazujące trakto-
wać Zachód w najlepszym przypadku jako cywilizację obcą, a w naj-
gorszym – wrogą, a z drugiej strony – wyidealizowany obraz świata 
poza Iranem, w którym dominującymi elementami rzeczywistości jest 
wolność słowa, materialny dobrobyt i swoboda seksualna. Ten ostat-
ni element nie powinien być lekceważony jako czynnik napędzający 
pragnienia: w sytuacji gdy pozamałżeński kontakt między kobietą 
a mężczyzną grozi karą śmierci, tłumiony instynkt posiada duży po-
tencjał destrukcyjny. Jeśli chodzi o wizję modernizacji, warto podkre-
ślić, że to pokolenie nie ma alternatywnego wyobrażenia świata bez 
duchownych przywódców. W przypadku odrzucenia porządku stwo-
rzonego przez szyickie duchowieństwo młodzi ludzie będą oczekiwali 
wzorców z zewnątrz. Nie będzie mowy o wypracowaniu przez Iran 
własnej drogi przemian, ponieważ wyzwania, analizowane w poprzed-
nich częściach niniejszej książki, pozostaną intelektualną rozrywką tej 
części elity społecznej, która nie zdoła zająć miejsca wśród przedsta-
wicieli nowej elity ekonomicznej i politycznej. Biorąc pod uwagę fakt, 
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że kultywowanie kulturowej odrębności wymaga zasobów energe-
tycznych: fi nansów i surowców naturalnych, tożsamość Iranu, która 
w okresie ostatnich 200 lat oscyluje między tożsamością muzułmań-
ską a tożsamością perską (przedmuzułmańskiego Iranu), stanie pod 
znakiem zapytania, a państwowość irańska znajdzie się w stanie po-
głębiającego się kryzysu. Modernizacja oparta na młodym pokoleniu 
Irańczyków rozpoczęłaby się od rewolucji i przejęcia władzy przez 
elitę jakościowo nową, o praktycznym, areligijnym usposobieniu, po-
trzebującą doradców z zewnątrz. 

Drugi scenariusz modernizacji zakłada wykorzystanie tych sił poli-
tycznych, które obecnie znajdują się u władzy. Ich problem polega na 
dużej fragmentaryzacji grup wpływów i braku konsensusu w kwestii 
głównego kierunku rozwoju. Zwycięstwo grupy neokonserwatywnej, 
reprezentowanej w latach 2005–2013 przez centralną wówczas postać 
irańskiej sceny politycznej, Mahmuda Ahmadineżada, prowadziłoby 
do wzmocnienia tej struktury symbolicznej islamu, która stanowi fun-
dament IRI od 1979 roku, z naciskiem na import islamskiej rewolucji. 
Ahmadineżad, postrzegany jako przywódca biednych, o praktycznym 
usposobieniu, wierzący i praktykujący szyita, inżynier, prosty człowiek 
nieposługujący się skomplikowaną retoryką wykształconego duchow-
nego, uczestnik wojny Iranu z Irakiem 1980–1988, budził zaufanie 
niższych warstw społeczeństwa. W wyborach 2005 roku zaufaniem 
obdarzyło go 62% wyborców, głównie elektorat prowincji, małych 
miasteczek i wsi. Zwycięstwo Ahmadineżada na kolejną kadencję po-
kazało, że jego postać niesie ważne treści symboliczne, a Irańczycy 
poparli go nie tyle jako przywódcę politycznego, ile jako nadzieję na 
spełnienie swoich oczekiwań co do sprawiedliwości społecznej. Tego 
typu przywódca mógłby spróbować skonsolidować siłę militarną we 
własnym ręku i narzucić model despotyzmu wojskowego. W tym przy-
padku modernizacja odbywałaby się odgórnie i byłaby nakierowana 
na poprawę losu najbiedniejszej warstwy oraz wzmocnienie poten-
cjału militarnego Iranu. Ten wariant modernizacji, chociaż korzystny 
ze względu na pozycję Iranu na arenie międzynarodowej i zdolność 
państwa do ochrony swoich interesów, jest niebezpieczny dla regionu 
i świata. Skupienie władzy i fi nansów w ręku przywódcy, który nie 
kryje swoich militarnych ambicji, docelowo mogłoby prowadzić do 
rozbudowy potencjału jądrowego. Trudno też mówić w tym przypad-
ku o całościowej modernizacji, gdyż w perspektywie wyzwań, przed 
jakimi stanął Iran w XIX wieku, zaledwie niewielka ich część doczeka-
łaby się rozwiązania. Warto w tym miejscu zauważyć, że modernizacja 
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skupiona przede wszystkim na rozwijaniu potencjału militarnego, 
by zachować autonomię polityczną, była już wariantem stosowanym 
przez szachów z dynastii Kadżarów, a następnie – z dynastii Pahla-
wich. W obydwu przypadkach zakończyła się ona niepowodzeniem. 
Obecnie jest to tym trudniejsze, że porządkowanie społeczeństwa na 
wzór koszar jest możliwe wyłącznie w sytuacji bardzo dużej blokady 
informacyjnej, a przy obecnym stopniu rozwoju środków masowego 
przekazu taka blokada może okazać się w najwyższym stopniu nie-
skuteczna.

Trzeci scenariusz modernizacji zakłada aktywne uczestnictwo 
wykształconych duchownych, którzy obecnie dzierżą ster władzy 
w  Islamskiej Republice Iranu. Wymaga on wypracowania konsensusu 
na szczycie władzy i refl eksji zakończonej konkluzją, że obraz rze-
czywistości, w której główną rolę odgrywają symbole religijne, już się 
nie sprawdza. Irańskie społeczeństwo szybko się ateizuje, przedkła-
dając dobrobyt materialny nad zbawienie po śmierci. O ile jeszcze 
10 lat wstecz można było zakładać, że wątpliwości budzi nie tyle re-
ligia sama w sobie, ile duchowni przywódcy, którzy sprzeniewierzają 
się głoszonym wartościom, o tyle dzisiaj nieprzystawalność religij-
nych ideałów do wymagań rzeczywistości jest oczywista. Irańczycy 
potrzebują elit, które wypracują taki model modernizacji, gdzie będzie 
miejsce na wartości przyswojone przez Iran w czasie rewolucji kon-
stytucyjnej, a następnie – podczas rządów szacha Rezy i jego syna 
Mohammada. To część dorobku kulturowego Iranu, zawierającego 
również elementy jego przedmuzułmańskiej świetności. Druga część 
to spuścizna szyickiego islamu, której depozytariuszami są obecnie 
duchowni. Harmonijne połączenie wartości, chociaż wydaje się pla-
nem niezwykle idealistycznym, stanowi jedyną drogę udanej moder-
nizacji Iranu – procesu, w którym plan reform będzie miał solidne 
podstawy. Jego realizacja wymaga uświadomienia sobie wyzwań, które 
nie doczekały się odpowiedzi, przeanalizowania błędów oraz dołoże-
nia wysiłków, by przezwyciężyć dyktat matrycy binarnej, narzucającej 
manichejską wizję świata. Udana modernizacja wymaga opanowania 
emocji i wykroczenia poza reprezentacje symboliczne. By tak się jed-
nak stało, konieczne jest zrozumienie znaczenia ważnych dla kultury 
słów i symboli.

Reasumując, system kulturowo-polityczny Islamskiej Republiki 
Iranu stoi przed koniecznością ponownego otwarcia się na wpływy 
zewnętrzne z dwóch powodów:
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1) utrwalone po rewolucji islamskiej 1979 roku paradygmaty wy-
magają wzbogacenia, w przeciwnym przypadku system ulegnie 
petryfi kacji;

2) nowe siły społeczne, które już nie wpasowują się w układ trady-
cyjnych wartości, rozsadzą istniejący porządek drogą rewolucji.

Otwarcie się Iranu na wpływy zewnętrzne, bez względu na spo-
sób, w jaki ono się dokona, spowoduje ponowne zaktywizowanie 
się wyzwań, które nie doczekały się adekwatnej odpowiedzi przed 
 rokiem 1979. Do najważniejszych z nich należą:

1) określenie miejsca i roli elit, które przyswoiły sobie dorobek 
ideowy Europy Zachodniej i tamtejsze pojmowanie równości, 
demokracji, praw człowieka;

2) określenie funkcji religii w życiu społecznym i politycznym, 
a jednocześnie zagospodarowanie potencjału elit duchownych;

3) konieczność ponownego zdefi niowania narodu, ponieważ jeśli 
nie będzie on określany treściami przymiotnika „muzułmań-
ski”, to zaistnieje konieczność znalezienia głównej determinan-
ty o charakterze pozareligijnym.

Podejmując próbę podsumowania rozważań na temat systemu 
politycznego Islamskiej Republiki Iranu przez pryzmat zapropono-
wanego narzędzia teoretycznego – cybernetycznego modelu systemu 
autonomicznego – stwierdzamy następujące fakty:

– Wspomniany system polityczny, analizowany przez pryzmat in-
formacji zawartej w symbolach kulturowych islamu, jest ukła-
dem stabilnym. Wynika to z bardzo podobnych treści wszyst-
kich trzech modułów: korelatora, homeostatu i akumulatora. 
Nośnikami treści są często te same osoby i to one decydują, jakie
idee powinny być propagowane, mają narzędzia do ich rozpo-
wszechniania oraz środki materialne; te same osoby skupiają 
w swoim ręku władzę polityczną, są właścicielami ogromnych 
spółek i decydują o charakterze kultury.

– System jest w bardzo dużym stopniu autonomiczny, a jego ste-
rowność wynika z blokad informacyjnych na granicy systemu 
przy jego wejściu: kontrolowanie zawartości mediów społecz-
nościowych, działalności środków masowego przekazu i dez-
informacja społeczeństwa zapewniają niskie zużycie energii na 
porządkowanie i zarządzanie informacją przychodzącą.

– Tak duże zamknięcie systemu, oprócz niewątpliwej korzyści, 
jaką jest łatwość utrzymania homeostazy, stwarza również 
zagrożenia: jednym z nich jest nadmierne uporządkowanie 
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informacji, co sprawia, że nie generuje ona już nowych znaczeń 
i tym samym traci swój potencjał energetyczny. System zaczyna 
podlegać zasadzie inercji i zmierza w stronę petryfi kacji.

– Otoczenie bliższe systemu, jakim jest irańskie społeczeństwo, 
stanowi rezerwuar siły życiowej systemu, który wchłania zaso-
by ludzkie, tworząc z nich narzędzia sterowania i wywierania 
wpływu – zarówno na te elementy otoczenia bliższego, które 
są nośnikami informacji niekompatybilnej z reprezentowaną 
przez system, jak i wobec otoczenia dalszego, na które składa 
się cała społeczność międzynarodowa. Przykład zagospodaro-
wania zasobów ludzkich to Korpus Strażników Rewolucji. 

Z puntu widzenia zaburzenia zdolności sterowniczej, by przejąć 
system i zmienić jego tożsamość, najskuteczniejsze byłoby osłabie-
nie akumulatora: poprzez blokadę dopływu środków do systemu 
oraz utrudnienie ich przepływu w systemie. Takie próby były już po-
dejmowane w czasach embarga i sankcji gospodarczych i z dużym 
prawdopodobieństwem będą kontynuowane. Drugi, nieco trudniejszy 
i bardziej czasochłonny sposób zaburzenia zdolności sterowniczej to 
wojna informacyjna – poprzez rozpoznanie słabych punktów torów 
komunikacyjnych między modułami, rozbudowanie siatki szpiegów 
i agentów, a następnie wytworzenie narzędzi komunikowania się 
z tymi członkami społeczeństwa, którzy kontestują zastany porządek. 
Zaabsorbują oni informację i przyczynią się do jej rozpowszechniania. 
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Васильевич Осокин) 15

Pahlawi (dynastia) 12, 33, 34, 49, 50, 
54, 61, 63, 129

Pahlawi Mohammad Reza (szach) 74, 
75, 86, 94, 129

Pahlawi Reza (szach) 42, 49, 129
Paivandi Saeed 49, 50, 51
Parsons Talcott 17, 19

Qezelsofl  Mohammad 53
Qomi Aqa Hosejn 45

Rafsandżani Ali Akbar Haszemi 9, 75, 
77, 78, 79, 102, 114, 123

Rahimi Babak 99
Rahimkhani Kouroush 83
Rasulzade Mohammad Amin 28
Raven W. 69
Rawlinson Henry Creswicke 66
Reuter Julius de (baron) 66
Rodrigues António 61
Rouhani Fuad 66
Rouhani Hasan 68, 82, 83, 112
Rowe James 22
Rumi (poeta) 50
Rushdie Ahmed Salman 43

Sa’adi (poeta) 50
Sabzewari Hasan (mirza) 45
Sadowski Wadim 19
Sadri Mahmoud 57
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Sahrawardi (fi lozof) 50
Saidi Mohammad Reza (ajatollah 

sejjed) 77
Saint-Simon Henri de 29
Sażyn Władimir I. (Владимир И. 

Сажин) 109, 110, 115, 126
Schapiro Leonard 48
Sepahsalar Hosejn-chan (mirza) 39
Shahbazi A. Shabhur 61
Shahriari Kamyab 34, 35
Shariati Ali 69, 70
Shorish M. Mobin 50
Sinaiee Maryam 97
Siniawski Andriej Donatowicz 84
Skyttner Lars 19
Smurzyński Marek 99
Soltan Neda 88, 105, 106
Sorusz Abdolkarim 53
Stage Carsten 106
Starczenkow Grigorij I. (Григорий И. 

Старченков) 124
Szariati Ali 53, 69, 70
Szirazi Mohammad Hasan (mirza) 39, 

44
Szirazi Mohammad Taqi (mirza) 45

Tabatabai Mohammad Kazem (sejjed) 
45

Tafesh Abdul Qader 97
Talebzade Abd al-Rahim 28
Taqizade Hasan 28
Tehrani Hosejn Chalili (mirza) 41
Tiefenbrun Susan W. 64
Toynbee Arnold Joseph 26, 42, 46, 

101, 106
Trentowski Bronisław F. 21
Triandis Harry C. 16

Vahabi Mehrdad 102
Vakil Valla 53
Varzi Roxanne 70

White Leslie A. 16, 17
Wiener Norbert 21, 22
Wolf  Fritz 59

Woods Kevin M. 71
Wright Robin 53

Yergin Daniel 67

Zawadzki Janusz 18
 Zotow Wiktor Konstantynowicz 

(Виктор Константинович Зотов) 
71

Zürcher Erik J. 114

Агаев Семен Львович 63
Анаркулова Дильшот Мирзоба-

баевна 63

Балаян Борис 40

Жуков Дмитрий 64

Зотов Виктор Константинович zob. 
Zotow Wiktor Konstantynowicz

Кожанов Николай Александрович 
115, 123

Койчуев Айтек 85
Кошкин Анатолий 109
Кязимов Мехти Давуд 71

Лаптев В.А. 122
Лотман Юрий Михайлович, zob. 

Łotman Jurij Michajłowicz

Малиновский Б., zob. Malinowski 
Bronisław

Мамедова Нина Михайловна, zob. 
Mamiedowa Nina Michajłowna

Морозова С.В. 15

Оболонски Александр, zob. Obołon-
ski Aleksandr

Окуджава Булат, zob. Okudżawa Bułat
Осокин Юрий Васильевич, zob. 

Osokin Jurij Wasiljewicz
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Пелипенко Андрей Анатольевич 15

Рыжков В.П. 15
Рыжков Ю.В. 15

Сажин Владимир Игоревич, zob. Sa-
żyn Władimir I. 

Соколов Александр Васильевич 84
Старченков Григорий И., zob. Star-

czenkow Grigorij I.

Талипов Нурмат Абдуллаевич 32

Фадеев Анатолий Всеволодович 40

Хмелинец Сергей.Михайлович 112
Хомейни М.Р., zob. Chomeini Ruhol-

lah Musawi

Чайкин Константин Иванович 29

Шестаков Анатолий Павлович 114
Шишов Алексей 40
Шостакович Сергей Владимирович 

40

Юзефович Т. 40

Яковенко Игорь Григорьевич 15
Якушкина Наталья Викторовна 15
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