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حوزه های علمیه؛ 
مدیریت سازمانی یا 

نهادی؟
فرآیند توسعه بی مهار دیوان ساالری یکی از 
عوارضی است که این روزها در گفتار بزرگان 
ح��وزه ب��دان اش��اره می شود. تذکر حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای در دیدار شورای 
عالی حوزه مبنی بر »پرهیز از دیوان ساالری های 
شبه دولتی« را می توان در همین چارچوب 
دریافت. چنان چه مرکز مدیریت، برنامه ریزی 
برای نهاد حوزه را از طریق رسمیت بخشی 
روزاف��زون ساختار های حوزه و توسعه قوانین 
رسمی آن پی گیری نماید، به جهت ناسازگاری 
با ماهیت نهادی حوزه، بدون دست یابی به نتایج 
مورد انتظار، تخریب آداب و هنجارهای سنتی 

حوزه های علمیه را نیز در پی خواهد داشت.

سید فرید حاج سیدجوادی

به بهانه دیدار اعضای شورای عالی حوزه های 
علمیه با مقام معظم رهبری

نهادهای اجتماعی نظام هایی از ارزش ه��ا، 
هنجارها، آداب و رسوم و الگو های تعاملی اند 
که نقش آن استقرار رفتارهای مناسب برای 
ایفای ک��ارک��ردی معین در یک جامعه است. 
این ساختارهای اجتماعی، مؤسس مشخص 
و معینی ندارند و براساس نیازهای اجتماع به 
م��رور زم��ان شکل گرفته اند. قواعد و ضوابطی 
که مناسبات افراد مشارکت کننده در یک نهاد را 
تعیین می کند، خاستگاه رسمی ندارند و روابط 
میان ایشان نیز مبتنی بر سلسله مراتب حقوقی 
و قانونی نیست. آن چه نظم نهادهای اجتماعی 
را ب��رآورده می سازد، مقبولیت قواعد و آداب آن 

نزد کنش گران آن نهاد است. در مقابل نهادها 
م��ی ت��وان از س��ازم��ان ه��ای رسمی ی��اد ک��رد که 
براساس ضوابط و قواعد از پیش تعریف شده و با 
اراده افراد مشخص و محدودی تأسیس می شوند. 
روابط و ضوابط درون سازمان ها مبتنی بر قانون 
رسمی است و سلسله مراتب حقوقی خاصی بر 

آن ها حاکم است.
در ط��ول س��ال��ی��ان م��ت��م��ادی، ح��وزه ه��ای 
علمیه بی تردید نهادی اجتماعی بوده اند که 
هنجارها و الگوی رفتاری و تعاملی خود را در 
مرور زمان مبتنی بر نظام ارزش های اسالمی 
تکمیل و تثبیت ک��رده ان��د. مناسبات میان 

عالمان و اساتید حوزه با طالب بدون وجود 
ساختارهای حقوقی و قانونی نظم یافته بود 
و کارویژه  مورد انتظار از حوزه، یعنی تربیت 
عالمان دینی، به شکل قابل قبولی انجام 
می گرفت. الزم است توجه نماییم روحانیت 
را نمی توان با ح��وزه علمیه برابر انگاشت. 
حوزه علمیه نهادی برای تربیت عالمان دینی 
است و روحانیت محصول نظام حوزه به شمار 
می رود. البته درهم تنیدگی فعالیت علمی و 
اجتماعی روحانیان باعث شده در بسیاری 
موارد رسالت های روحانیت و حوزه یکسان 

انگاشته شود.
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در گذشته سازمانی به عنوان مدیریت برای 
حوزه تعریف نشده بود و آن چه با عنوان زعیم 
حوزه های علمیه مطرح بود، به جایگاه مناسبات 
درونی نهاد حوزه اشاره داشت که ضمن تأمین 

ن��ی��ازه��ای م���ادی 
حوزه، صیانت آن را از 
آسیب ها و حرکت در 
جهت تحقق اهداف 

برعهده داشت.
نفوذ قدرت و اراده 

زعیم حوزه علمیه برخاسته از یک نظام رسمی و 
قراردادی میان افراد نبود، بلکه مبتنی بر همان 
آداب و رسوم پذیرفته شده میان طالب و اساتید 
حوزه علمیه بود. از این رو ساختار مدیریت سنتی 
حوزه را نمی توان یک سازمان رسمی تلقی کرد.

آن چه امروز به عنوان مدیریت حوزه  علمیه 
می شناسیم، وی��ژگ��ی ه��ای ی��ک س��ازم��ان 
رسمی را داراس���ت ک��ه مبتنی ب��ر ق��واع��د و 
ضوابط ق��راردادی برپا شده. ضرورت هایی 
که به شکل گیری چنین سازمانی درون نهاد 
حوزه انجامید را می توان با مطالعه در تحول 
مناسبات اجتماعی ح��وزه و روحانیت در 
سال های پس از پیروزی انقالب شناسایی 
نمود؛ اما فارغ از علل و عوامل تشکیل مرکز 
مدیریت، دیگر نمی توان اداره حوزه علمیه را 
بدون مرکز مدیریت انتظار داشت. گسترش 
جغرافیایی و اف��زای��ش جمعیت طالب 
به گونه ای است که اداره آن در ساختار زعامت 

سنتی حوزه های علمیه را ممتنع می نماید.
با وج��ود ض��رورت رسمیت یافتن سازمان 
مدیریت حوزه، آن چه نمی توانیم از آن غفلت 
ورزی��م، باقی ماندن ح��وزه به عنوان نهادی 
اجتماعی است. پدیدآمدن سازمان مدیریت 

درون نهاد حوزه به معنای آن نیست که تمامی 
مناسبات حوزه های علمیه را بتوان در قالب 
قانون گذاری رسمی سازمان دهی کرد. بخش 
قابل توجهی از آداب رفتاری و نظامات علمی 
ح����وزه ک��م��اک��ان در 
ساختار غیررسمی 
و غیرمتمرکز نهاد 
ح��وزه تعیین و تثبیت 
می شود. از آن ج��ا که 
سازمان های رسمی 
براساس قواعد اداری که از آن به دیوان ساالری 
تعبیر می شود اداره می شوند، در تعامل با محیط 
خود تالش دارن��د رفتار عوامل محیطی را در 

قالب های دیوانی تغییر دهند.
 راه حل هایی که سازمان های اداری برای حل 
مشکالت درونی و محیطی ارائه می دهند غالبًا 
– بلکه همواره – به توسعه و گسترش شیوه های 

رسمی و دیوان ساالرانه متکی است.
فرآیند توسعه بی مهار دی��وان س��االری یکی از 
عوارضی است که این روزها در گفتار بزرگان حوزه 

بدان اشاره می شود. تذکر 
حضرت آیت الله العظمی 
خ��ام��ن��ه ای در دی���دار 
ش����ورای ع��ال��ی ح��وزه 
م��ب��ن��ی ب��ر »پ��ره��ی��ز از 
دیوان ساالری های شبه 
دول��ت��ی« را م��ی ت��وان 
در همین چ��ارچ��وب 

دریافت.
چنان چه مرکز مدیریت، برنامه ریزی برای 
نهاد حوزه را از طریق رسمیت بخشی روزافزون 
ساختار های حوزه و توسعه قوانین رسمی آن 
پی گیری نماید، به جهت ناسازگاری با ماهیت 

نهادی حوزه، بدون دست یابی به نتایج مورد 
انتظار، تخریب آداب و هنجارهای سنتی 
حوزه های علمیه را نیز در پی خواهد داشت. 
آسیب هایی که نظام امتحانات و اعطای 
م��دارک علمی بر رویه های تحصیلی طالب 
وارد ساخته، امروز در صورت های گوناگونی 
آشکار می شود؛ مانند فراگیری ناقص متون 
درسی و بی رغبتی طالب به شرکت در دروس 
ح���وزه. ام��ا متأسفانه شاهدیم ک��ه به جای 
بازاندیشی در علل و عوامل این آسیب ها و 
ناهنجاری ها، سازوکاری را از جنس رویه های 
اداری برای ترمیم آن پیشنهاد می دهند که 
نتیجه آن، سامانه ثبت نام و حضور و غیاب 

دروس حوزه است!
آن چه در برنامه ریزی سالیان اخیر حوزه از آن 
غفلت ش��ده، از یک سو بی توجهی به سنت ها 
و  آداب��ی است که رشد علمی و معنوی طالب 
را تأمین می کرده و از سوی دیگر تالش برای 
جایگزین کردن آن ها با فرآیندهای قانونی و رسمی 
است. نگرانی اساتید و مراجع حوزه از غلبه قواعد 
نظام دانشگاهی بر 
ح���وزه ه���ای علمیه 
از همین ج��ا نشأت 

می گیرد. 
ب��ای��د ام��ی��د داش��ت 
م��دی��ران جدید حوزه 
ب����ا درک ت���ف���اوت 
ب��رن��ام��ه ری��زی ب��رای 
س���ازم���ان م��دی��ری��ت 
حوزه و برنامه ریزی برای نهاد ح��وزه، بتوانند 
ظرفیت های منابع معرفتی اس��الم را برای 
پاسخ  گویی به نیازهای جامعه به فعلیت نزدیک 

نمایند.

نفوذ قدرت و اراده زعیم حوزه علمیه 
برخاسته از یک نظام رسمی و قراردادی 

میان افراد نبود، بلکه مبتنی بر همان 
آداب  و  رسوم پذیرفته شده میان طالب  و 

اساتید حوزه علمیه بود.



تشکیالت حوزوی

7

نسخه مکتوب   - شماره 6

انگیزه بانوان از 
طلبگی چیست؟

اش��اره: »سنخ شناسی زن��ان طلبه براساس 
انگیزه های ایشان برای تحصیل در حوزه های 
علمیه« عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی 
ارشد رشته ی جامعه شناسی در دانشگاه تهران 
است که چندی پیش دفاع شد. »مباحثات« با 
نویسنده ی این پایان نامه سرکار خانم»الهه نوری« 
درباره دالیل نگارش، ویژگی ها و یافته های این 

پایان نامه به گفت وگو نشسته است.

گفت وگو با نویسنده پایان نامه »سنخ شناسی 
زن��ان طلبه براساس انگیزه  های ایشان از 

تحصیل در حوزه های علمیه«

لطفًا در ابتدا درباره دالیل انتخاب 
این موضوع به عنوان پایان نامه رشته ی 

جامعه شناسی توضیح بدهید.
واقعیت امر این است که من در قم بزرگ شدم و 
پدرم در حوزه تحصیل کردند؛ البته معّمم نیستند. 
بنابراین همیشه یک دغدغه از فضای روحانیت 
در ذهن بنده بود. از دوره ی دبیرستان بسیاری 
از دوستانم به دبیرستان هدی رفتند؛ اما بنده 
نرفتم؛ خانواده هم مرا تشویق به رفتن می کردند؛ 
اما بنا به دالیل مختلف و  آن پایه ی دانشگاهی که 
خانواده ام داشتند که بر تحصیالت حوزوی مقّدم 
بود، بیش تر در جهت انتخاب دانشگاه تشویق 
شدم. من در رشته ی جامعه شناسی تحصیل کردم 
و از توفیقات بزرگ زندگی بنده آن بود که با خانم 
دکتر شریعتی درس های مختلفی را گذراندیم و 
از آن جا با جامعه شناسی دین آشنا شدم؛ رشته ای 
که بسیار با زمینه های اجتماعی و تربیتی قم بود 

تطابق داشت؛

بنابراین به آن عالقه مند شدم و آن را انتخاب 
کردم. از آن سو پایان نامه های دوستان خوب خود 
در دوره ی کارشناسی که در ح��وزه ی علمیه ی 
مردان کارهایی انجام داده بودند نیز روی بنده 
تأثیر گذاشت. بسیاری از فعالیت های کارشناسی، 
نظیر تکنیک ها و روش های مختلف را از دوره ی 
کارشناسی شروع کردم؛ بدین معنا که سعی کردم 
از دوره ی کارشناسی تا مقداری مسیر پژوهشم 
مشخص ش��ود. ای��ن مسأله از طریق نوشتن 
توصیف، یادداشت میدانی و… در جامعه الزهرا، 

مدرسه ی معصومیه و… انجام می شد.

هنگامی که پروپوزال موضوع را 
برای تصویب ارائه دادید، اساتید نظر 

خاصی داشتند؟
بله؛ من از راهنمایی ها و مشورت های خانم 
دکتر شریعتی بسیار استفاده کردم. نقش دکتر 
اعتمادی فرد نیز بسیار پررنگ بود؛ خود ایشان 

بسیار با حوزوی ها آشنا بودند؛ در جامعه الزهرا 
تدریس می کردند.

مقدار زیادی از این کار در مرحله ی قبل از 
پروپوزال بود؛ چون نظر اساتید بر آن بود که 
ابتدا یک کار توصیفی اولیه ارائه شود یا این که 
یک بخش مهمی از کار صرف این موضوع 
شود؛ به این معنا که هرچه آمار و اطالعات 
راجع به حوزه ی زنان وجود دارد جمع آوری 
ش��ود. آن هم به ای��ن دلیل ب��ود که هیچ کار 
پژوهشی اولیه ای روی این موضوع انجام 

نشده بود.
 بنابراین بنده هم دغدغه های مختلفی که روی 
این موضوع داشتم – نظیر بحث فقه زنان، بحث 
جایگاه حوزه های علمیه ی زنان، ساختار کلی و 
دینی کشور – را مقداری کم رنگ تر کرده و بیش تر 
به سمت انگیزه هایی نظیر این که به چه دلیل زن ها 
طلبه می شوند یا چرا دانشگاه را انتخاب نمی کنند، 

حرکت کردم.



8

سایت فکری، تحلیلی حوزه و  روحانیت
نسخه مکتوب   - شماره 6

 این موضوع نیز برای تعداد بسیاری از زنان در 
حال تحصیل در حال اتفاق افتادن است.

بنابراین به طور کلی مجموع این دغدغه ها 
باعث نگارش چنین پایان نامه ای شد.

لطفاً کمی پیرامون خود پایان نامه 
توضیح دهید، اینکه این کار با چه 
روشی انجام شد و به چه موضوعاتی 

پرداخته شد؟
پ���س از م��ش��خ��ص ش��دن س���ؤال ه���ا، یک 
روش شناسی کاماًل مشخص از مجموع سؤاالت 
حاصل شد. به هیچ عنوان امکان جمع کردن کار 
با کار کّمی و این که یک پرسش نامه ای تهیه شده و 
به فیلد برود، وجود نداشت. کار پژوهشی هم در این 

مورد یا اصاًل انجام نشده بود یا بسیار کم بود.

بنابراین ما خیلی نمونه ی مشابه با 
توصیف شما در پایان نامه های دانشگاه 

نداشتیم؟
خیر؛ نزدیک ترین 
ک���اره���ا، ک��اره��ای 
دوس��ت��ان��ی ب���ود که 
درب������اره ی م���ردان 
ح���وزوی ان��ج��ام شد. 
اساسًا یک خأل بسیار 

جدی در بحث مطالعات جامعه شناختی تشّیع 
و مشخصًا جامعه شناسی نهاد روحانیت وجود 
دارد؛ این مسأله در جامعه شناسی کمبود به حساب 
می آید؛ چون ممکن است همگی الهیاتی، کالمی 
و یا کارهای معمولی باشند که بسیار به آن ها پرداخته 
شده است. این سبک فعالیت ها نیز بیش تر با دید 
تاریخی به موضوع نگاه می کنند؛ اما مطالعات 
جامعه شناختی سهم بسیار اندکی در این کارها دارد.

بنابراین من تنها رویکرد کیفی را انتخاب کرده 
و مرتب با فیلد پژوهشی ام ارتباط داشتم. خودم 
به جامعةالزهرا رفتم و آزمون دادم. سپس از دو 
سه سال قبل در دوره ی غیرحضوری شروع به 

گذراندن ترم ها کردم.
من در پایان نامه بسیار اشاره کردم که به دلیل 
کمبود منابع در این ح��وزه و دور ب��ودن فضای 
حوزویان از ساختارهای دانشگاهی، استفاده 
از فیلد بسیار تفاوت دارد؛ به این معنا که بنده 
همیشه برچسب دانشگاهی بودن، امنیتی بودن 
و… را می خوردم و بنابراین سطح همکاری با 

بنده بسیار کم بود.

از سمت مسئولین یا خود طالب؟
از سمت مسئولین. واقعیت این است که باید 
روابطی نزدیکی با اساتید یا دوستان حوزوی 
داشته باشید که به شما اعتماد کرده و شما را در 
مجموعه بپذیرند و حاضر شوند با شما مصاحبه 

کنند یا به شما اطالعاتی دهند.
م��������ن ب��������رای 
جمع آوری  اطالعات 
آم���اری، مخصوصًا 
در م��رک��ز مدیریت 
خ��واه��ران، با این که 
از ط���رف دان��ش��گ��اه 
نامه نگاری های فراوانی انجام شد، بسیار با 

مشکل روبه رو بودم و این اتفاق نیفتاد.
می گفتند ک��ه م��ا خ��ودم��ان هیچ اطالعات 
آماری نداریم یا اگر داریم بسیار محدود است یا 
این که نمی توانیم در اختیار شما قرار دهیم؛  زیرا 
خودمان نیز محدودیت دسترسی داریم! البته از 
این قبیل مشکالت در همه جا وجود دارد؛ اما در 

کل جلب اعتماد بسیار کار سختی بود.

واکنش خود خانم های طلبه – چه 
در جامعه الزهرا چه حوزه ی خواهران 

– چگونه بود؟
م��ن ب��ا ۲۵ م���ورد در ش��ه��ر ت��ه��ران و قم 
مصاحبه ی عمیق داش��ت��م. خانم هایی که 
انتخاب شدند نیز متعلق به چند مدرسه ی 
مشخص )در قم: جامعه الزهرا، مدرسه ی 
معصومیه و تربیت م��درس و در ت��ه��ران: 
مدرسه ی فاطمیه  و یک مدرسه در وحدت 
اسالمی( بودند. انتخاب کارم نیز به طور کلی 
بر مبنای تکنیک نمونه گیری – نظری بود؛ به 
این معنا که من ابتدا سعی می کردم اعتماد 
محیط را به خود جلب کنم؛ یعنی اگر دوستان 
حوزوی داشتم به آن ها می گفتم که اگر کسی 
را می شناسید که حاضر به مصاحبه با بنده 

است به من معرفی کنید؛
در مرحله ی بعد نیز بر مبنای داده هایی 
که ج��م��ع آوری م��ی ک��ردم سعی م��ی ک��ردم به 
سراغ موردهای متفاوت تری ب��روم. همه ی 
محدوده ها به لحاظ سنی، اطالعات سیاسی، 
مذهبی و زمینه ای، سطح درآمد اقتصادی، 
تحصیالت و… در نمونه های ج��م��ع آوری 
داده ه��ای من وجود داش��ت. بنابراین با یک 

تکنیک روش شناسی کار انجام شد.

اگر می شود توضیحی درباره ی 
موضوع اصلی، سؤال اصلی، فرضیه و 
پرسش های فرعی پایان نامه  تان نیز 
بفرمایید که خواننده آشنایی بیش تری 

پیدا کند.
پرسش اصلی این بود که »چرا خانم ها حوزه 
را انتخاب می کنند؟« و »آیا امکان آن وجود 
دارد که بر اساس انگیزه های تحصیلی آن ها 

یک خأل بسیار جدی در بحث 
مطالعات جامعه شناختی تشّیع و 

 جامعه شناسی نهاد روحانیت 
ً
مشخصا

وجود دارد.
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یک سنخ شناسی تیپولوژی از زنان حوزوی 
ارائ��ه دهیم؟«. من در کار خود به دو سنخ 
کلی رس��ی��دم: »سنخ تعالی گرا« و »سنخ 
رشدگرا«. اگر بخواهم س��اده بگویم برای 
»سنخ تعالی گرا« مسأله ی اصلی استفاده 
از فضای حوزه جهت رشد معنوی – مذهبی 
اس��ت و ب��رای »س��ن��خ رش��دگ��را« مسأله ی 
اص��ل��ی دس��ت ی��اب��ی ب��ه ان���واع سرمایه های 
اق��ت��ص��ادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی 
نمادین است. البته این بدان معنا نیست که 
همه ی م��ورده��ای من به طور قطعی عضو 
یکی از این سنخ ها باشند؛  مسأله ی صفر 
یا صد نیست؛ بلکه این دو سنخ برساختی از 
جامعه ی مورد مطالعه ی من و نیز موضوع 
اصلی پایان نامه ی بنده در بخش یافته ها 
بودند. ممکن است یک بخش دیگری مهم تر 
از این ها هم باشد و آن این که من مقداری 
درب��اره شرایط شکل گیری ای��ن سنخ ها و 
پیامدهای احتمالی آن ها صحبت می کنم؛ 
یعنی زمینه های اجتماعی که این خانم های 
طلبه تجربه ک��ردن��د و در جامعه پذیری 
مذهبی آن ها چه اتفاقی می افتد که به سمت 
ح��وزوی ش��دن و شکل گیری ای��ن دو سنخ 
می روند و در نهایت پیامدهای این ها در 

زندگی فعلی و آینده ی آن ها چه خواهد بود.

این موضوع بیش تر حالت گزارشی 
دارد یا به تحلیل این یافته ها نیز پرداخته 

و نتایجی گرفته اید؟
تحلیل است؛ مخصوصًا این که من یک مدل 
نظری ارائه دادم که کاماًل تبیین است؛ شرایط عّلی 
گفته می شود و در مورد شرط مداخله گر و پیامدها 

صحبت می شود.

امکان دارد یکی دو مورد از نتایج 
تحلیلی خود و این که به چه یافته هایی 

رسیدید را نیز برای ما بیان بفرمایید؟
اگر بخواهم از بین م��وارد بیان کنم، من 
به مقوله ای رسیدم که ن��ام آن را »ت��وازن 
نقشی« گ��ذاش��ت��ه ام. بحث م��ن در آن این 
است که زنان حوزوی – چه در سنخ رشدگرا 
و چه سنخ تعالی گرا – به دنبال توازن نقش 
هستند. م��ا در بحث های جامعه شناسی 
زنان و جنسیت، مخصوصًا در جامعه های 
مدرن و یا کشورهایی مانند کشور خودمان 
ک��ه ع��رص��ه ه��ای اج��ت��م��اع��ی ب��ا س��رع��ت 

بسیار زیادی در حال 
گشوده شدن به سوی 
زنان است، بسیار در 
م��ورد تعارض  نقشی 
ب��ح��ث م��ی ک��ن��ی��م؛ 
ی��ع��ن��ی درب������اره ی 

این مسأله بحث می کنیم که ممکن است 
ع��رص��ه ه��ای خ��ان��وادگ��ی و ع��رص��ه ه��ای 
شغلی – اجتماعی، ارزش ه��ای متناقضی 
را از زنان بخواهد که به آن ها – زیر بار این 
ارزش ه��ا – فشارهای اجتماعی وارد شود. 
بحث من در پایان نامه ام  به جای اصطالح 
»تعارض نقشی«، اصطالح »توازن نقشی« 

را استفاده کردم. 
بحث من در »ت��وازن نقشی« ای��ن اس��ت که 
هنگامی که زندگی یک زن حوزوی را مشاهده 
می کنیم از جایی که ارزش های خانوادگی برای 
این زنان بسیار پررنگ است و رضایت مندی 
که از این ارزش ها دارند برای آن ها مسأله ی 
مهمی است و زنی موفق است که هم بتواند 
به ارزش ه��ای خانوادگی و هم به ارزش های 

اجتماعی اش ب��ه ص��ورت مناسب رسیدگی 
کند، بنابراین در زندگی این زنان، نارضایتی 
زی��ادی از زندگی خانوادگی و مسئولیت های 
بسیار آن ها نمی بینیم؛ هرچند ممکن است این 
زنان بسیار زود ازدواج کنند؛ زیرا معمواًل سن 
ازدواج آن ها پایین تر است؛ بسیار زود فرزند 
می آورند و تعداد فرزندان زیادتری دارند؛ اما 
از جایی که ارزش ه��ای خانوادگی برای آن ها 
بسیار پررنگ است و از سوی دیگر به دلیل 
سنخ جامعه پذیری آن ها و مطرح شدن مسائل 
اجتماعی دوست دارند فعالیت های بسیاری 
در عرصه ی اجتماعی داشته باشند و صرفًا 
خود را به ارزش های 
خ��ان��وادگ��ی محدود 
ن��ک��ن��ن��د، ت���الش 
روزم�������ره ی آن���ان 
رس���ی���دن ب���ه یک 
ن��وع ت���وازن اس��ت؛ 
توازن بین ارزش های خانوادگی و ارزش های 
اجتماعی؛ به همین دلیل من بحث »تعارض 
نقشی« را به آن معنا برای آن ها مناسب ندیدم 
و از اصطالح »ت��وازن نقشی« استفاده کردم. 
همچنین سعی کردم به این مفهوم برسم که 
این زنان سعی می کنند با مدیریت و برنامه ریزی 
بهتر بین این دوعرصه پل زده و به هر دو عرصه 

از نقش های خود رسیدگی کنند.

نکته ی جالبی در این پژوهش 
برای خود شما وجود داشت که اصاًل در 
پایان نامه به آن نپرداخته باشید؟ یعنی 
فارغ از بحث پایان نامه، اگر نکته ی 
جالبی در این موضوع به ذهنتان می رسد 

بفرمایید.

در زندگی این زنان، نارضایتی زیادی از 
زندگی خانوادگی و مسئولیت های بسیار 
آن ها نمی بینیم؛ هرچند ممکن است این 

زنان بسیار زود ازدواج کنند.
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نکته های این چنینی بسیار هستند؛ شاید  یکی 
از جالب ترین قضایا همین بحث ارزشمندی 
ارزش ه��ای خانوادگی باشد. من خود متأهل 
هستم و فرزند ندارم؛ مسأله ی بسیار جالب این 
بود که آن قدر بار ارزش های خانوادگی و اهمیت 
و ارزشمندی آن بین خانم های حوزوی زیاد بود 
که شاید هنگامی که ما در زمان مصاحبه با هم 
صمیمی می شدیم، بالفاصله می پرسیدند که 
شما ازدواج کردید؟ چرا فرزند ندارید؟ حتمًا زود 

فرزند بیاورید؛ فرزند داشتن بسیار خوب است.
 بنابراین س��ؤال ه��ا یا دغدغه هایی وجود 
داش��ت که شاید در محیط دانشگاهی خیلی 
وجود نداشته باشد. منظور این است که دو تیپ 

جهان بینی کاماًل متفاوت وجود دارد؛
ش��ای��د در جهان بینی دانشگاهی ب��رای 
شما به عنوان زنی که بخواهید در عرصه ی 
اجتماعی پیشرفت کنید بسیار مهم تر این باشد 
که  در دانشگاه خوب قبول شوید، نمره های 
خوبی بگیرید، در هر رشته ای کتاب یا مقاله 
بنویسید، ارتباطات خوبی داشته باشید، با 
اساتیدتان پژوهش کنید، پس از آن یک شغل 
خوب و درآمد ثابت داشته باشید و… در کنار 
آن ارزش های خانوادگی هم هست. در کل در 

دانشگاه این  مسائل حرف اول را می زنند.
 اما تجربه ی من از حوزه کاماًل عکس این 

موارد بود؛
تحت تأثیر آم��وزه ه��ای اسالمی، عرصه ی 
خانواده بسیار وسیع و پررنگ به نظر می رسید. 
َة َرْیَحاَنٌة َو َلْیَسْت 

َ
مرا مرتب به آن حدیث »اْلَمْرأ

ِبَقْهَرَماَنٍة« ارجاع می دادند یا این که »بهترین 
جهاد زن، شوهرداری است«. یعنی عرصه ی 
خانواده بسیار پررنگ است و طبیعتًا کامیابی 
هم در آن پررنگ تر. این که شما بتوانید به 

نیازهای همسرتان توجه کنید، حتمًا زود فرزند 
بیاورید و به یکی دوتا هم اکتفا نکنید، فرزندان 
بیش تری داشته باشید و از همه ی این ها مهم تر 
این که عرصه ی اجتماعی را ت��رک نکنید. 
همچنین به نظرم رسید که خانم های طلبه با 

گذشتگان خود نیز بسیار متفاوت هستند؛
بدین معنا که آن ها دیگر آن زن سنتی نیستند 
که خود را به آن ارزش های خانوادگی محدود 
کنند؛ بلکه ارزش های اجتماعی نیز برای آن ها 

مطرح شده است.

محدود نیستند؛ اما در عین حال 
پایبند هستند.

ب��ل��ه؛ ی��ک تیپ ک��ام��اًل م��ت��ف��اوت اس���ت. من 
خواسته های م��ورده��ای مصاحبه ام را نیز در 
عرصه های شغلی به طور مفّصل آورده ام؛ این که 
اص��اًل نگاه آن ه��ا به مسأله ی اشتغال چگونه 

است؛ یا این که ُنگاه 
آن ها به عرصه های 
اج��ت��م��اع��ی  نظیر 
م��ج��ت��ه��د  ش���دن 

چیست.
ای���ن ه���ا م��ق��والت 
متفاوتی دارد و مربوط 

به فعالیت های فرعی پایان نامه ی من می شود؛ اما 
به طور کلی این مسأله برای من جالب بود.

از نظر شما پایبندی به مسائل 
خانوادگی از یک سو و تالش برای 
رشد جایگاه اجتماعی از سوی دیگر،  
در جامعه ی پژوهشی شما باعث ایجاد 
تناقض نشده بود یا با آن مشکلی پیدا 

نکرده بودند؟

این اتفاق هم افتاده بود. من بسیار گفتم 
که عرصه ی زندگی خود آن ها هم عرصه ای 
هست که خیلی الگوی قبلی نداشته است. 
در خالصه هایی که از پایان نامه من آورده 
شده است می گویند که یک حیات زنانه ی 
جدیدی است که شاید ما خیلی شکل قبلی 

آن را ندانیم؛ 
بدین معنا که اگر شما بسیار متشّرع باشید 
و به شدت به عرصه ی دینی پایبند باشید، 
عرصه ی دینی در آن گفتمانی که در آن قرار 
دارید، خیلی راحت با فعالیت های اجتماعی 

شما کنار نمی آید.
از آن سو نیز عرصه ی خانوادگی به شدت 
سپهر قدرتمندی برای شما دارد؛ تا این حد 
که شما اگر در زندگیتان تأهل را تجربه نکرده 
باشید و فرزند نداشته باشید فاقد حیات 
هستید! در عین حال به شدت دوست دارید که 
در عرصه ی اجتماع 

فعالیت کنید.
قطعًا تناقض وجود 
دارد و ف��ش��اره��ای 
زی��ادی نیز به اف��راد 
وارد م����ی آورد؛ اما 
س��ای��ر ع��رص��ه ه��ای 

اجتماعی نیز پر از تناقض است. 
نکته ی جالب آن برای خود من این بود که 
این زندگی با تیپ هم نوعان خود یا حتی همان 
خانم های دانشگاهی بسیار متفاوت است؛ 
خواسته ها، کنش ها، استراتژی هایی که 
برای آن چیده می شود و جهان بینی آن کاماًل 

متفاوت بود.

تشکر

خانم های طلبه با گذشتگان خود 
نیز بسیار متفاوت هستند؛ بدین معنا 
که آن ها دیگر آن زن سنتی نیستند 

که خود را به آن ارزش های خانوادگی 
محدود کنند.
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در میان آنچه امروزه به نام شیوه های عزاداری � 
پذیرفته و یا نپذیرفته � میان جوامع شیعیان رواج دارد، 
برخی رسوم قدمت چندانی ندارند و به سبب مسائلی 
که در حاشیه آن ها وجود داشته، گاه مورد اختالف 
نظر فقها قرار گرفته اند. قمه زنی یکی از این دست 
مظاهر است که به عقیده بسیاری از پژوهشگران، 
عمر آن حداکثر به دوران صفویه می رسد. در عین 
حال در دو قرن اخیر رواج بسیاری در میان عوام 
شیعیان در برخی جوامع پیدا کرده و مورد تقابل شدید 
آراء علما قرار گرفته است؛ تا جایی که از فتوا به حرمت 

تا وجوب کفایی درباره آن دیده می شود.
این رسم عزاداری که احتمااًل از قرن نوزدهم در 

نجف اشرف رواج پیدا کرده بوده]۱[.
 در اوائل قرن بیستم، به اختالفی گسترده در 
جامعه نجف � از طبقه عموم مردم تا خطبا و فضال 
و مراجع آن حوزه � کشیده شد. نوشتار حاضر به 
گزارشی از نقطه شروع این نزاع و آنچه در حوزه 

نجف در پی داشت پرداخته است.

بسیاری گمان می کنند نقطه شروع نزاع و 
اختالف های عمیقی که در نجف بر سر مسئله 
شیوه های عزاداری پیش آمده بود، به سید محسن 
امین )م ۱۳۷۱ ه� ق(]۲[ و رساله مشهور او یعنی 
»التنزیه« و مسئله قمه زنی بازمی گردد، در حالیکه 
برخالف آنچه عمومًا تصور می شود، نخستین 
جرقه نزاع و اختالف درباره مظاهر عزاداری، 
به خاطر خصوص مسئله قمه نبوده است بلکه 
واکنشی بوده به مقاله ای که از سید مهدی قزوینی 
)م ۱۳۸۵ ه� ق(]۳[ در مجله »األوقات العراقیة« 
بصره � که مجله ای سیاسی بود � منتشر شد و در 
آن به انتقاد از شیوه های عزاداری و خصوص 

شبیه گردانی پرداخته شده بود.
وی در سال ۱۳۴۵ ه� ق کتابی مستقل به نام 
»صولة الحّق علی جولة الباطل« منتشر کرد و در آن 
به تندی از آنچه در میان دسته های عزاداری رایج 
بود به »محرمات و منکرات و سخافات و حماقات« 
یاد کرد و علی الخصوص از تشبیه انتقاد کرد که 

مایه تمسخر »الملل الخارجیة« و موجب استهزای 
شیعیان شده و اشاره کرد که پیش از هجرت به 
بصره و در دوران حضورش در کویت، این کار را 

حرام اعالم کرده بوده است.]۴[
انتقاد دیگر او که در یکی از مقاالتش در مجله 
االوقات چاپ شده بود و به شدت مورد اعتراض 
علمای پس از او قرار گرفت تعارض دسته های 
عزاداری با وحدت میان فرق اسالمی بود، 
به گونه ای که دسته های عزاداری را باعث و 
نمادی برای خرق این وحدت می دانست: »إن 
هذه المواکب هی عامل من عوامل التفرقة و رمز 
یشیر إلیها«.]۵[ وی در کتاب صولة الحق خود 
هرچند در پی تبیین تحریم تشبیه بود، اما در ادامه 
اشاره ای به بحث قمه  زنی داشت که از نگاه او 
افعال وحشیانه ای بود که دلیل شرعی نیز برای آن 

وجود نداشت.]۶[
از سویی دیگر سید محسن امین که در دمشق 
سکونت داشت، پس از برخوردهایی که با 

ت��ن��ق��ی��ح م��ب��ان��ی 
فقهای نجف در امر 

عزاداری
قمه زنی در اوائل قرن بیستم، به اختالفی 
گسترده در جامعه نجف � از طبقه عموم مردم 
تا خطبا و فضال و مراجع آن حوزه � کشیده 
شد. نوشتار حاضر به گزارشی از نقطه شروع 
این نزاع و آنچه در حوزه نجف در پی داشت 

پرداخته است.

فقه عزا )1(
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دسته های عزاداری در زینبیه دمشق داشت، به 
نشر انتقادات خود از وضعیت عزاداری ها پرداخت و 

عالوه بر نوشتن مقاله 
در مجله العهد الجدید 
بیروت، با تألیف کتاب 
»المجالس السنیة« 
ضمن اعتراض به 
جعلیاتی که در منابر 
رواج داشته، به تألیف 

تاریخی برای واقعه کربال که تنها بر منقوالت 
صحیح تکیه دارد پرداخت. هرچند کتاب او 
صراحتًا متعرض شیوه های عزاداری نشده بود، 
اما در مقدمه کتاب خود با اشاره به قمه زنی، آن را از 
وسوسه های شیطان می خواند که موجب غضب 

سید الشهدا )ع( نیز می شود.]۷[
سیره عملی پیشین او برای درک زمینه های 
نوشتارهای او بسیار حائز اهمیت است؛ در سال 
۱۳۲۰ ه� که وی وارد دمشق شد و پس از چند ماه 
اقامت در این شهر اعالم کرد که در برنامه عزاداری 
عمومی روز عاشورا در زینبیه که با سینه زنی و 
قمه زنی همراه بوده شرکت نخواهد کرد و خود در 
مجلسی مستقل، به مقتل خوانی اکتفا خواهد 
کرد. این رفتار هرچند در سال نخست طرفداران 
چندانی پیدا نکرد، اما پس از سه سال و با تحکیم 
موقعیت علمی او در دمشق، بساط دسته های 
عزاداری توسط طرفداران او برچیده شده و مقرر 
شد به خواندن روضه و زیارت سید الشهدا )ع( اکتفا 

شود.]۸[
کالم سید مهدی قزوینی به سرعت موجب 
اختالفی گسترده در میان اهل بصره شد و 
استفتاهای بسیاری به سوی علمای نجف از این 
شهر سرازیر شد. در پاسخ و نقد اعتراض های 
او، عالوه بر فتاوایی که از نجف صادر شد، 

کتاب های مستقلی نیز در رد او نوشته شد. شیخ 
عبد الله مامقانی )م ۱۳۵۱ ه� ق( کتاب »المواکب 
الحسینیة« را نوشت، 
شیخ مرتضی آل یاسین 
)م ۱۳۹۸ ه� ق( کتاب 
»نظرة دامعة حول 
مظاهرات عاشوراء« را 
تألیف کرد، شیخ حسن 
مظفر )م ۱۳۸۸ ه� ق( 
با »نصرة الظلوم« و شیخ محمد حسین کاشف الغطاء 
)م ۱۳۷۳ ه� ق( نیز با نگارش سه رساله که به نام 
»المواکب الحسینیة« منتشر شد به مخالفت با او 
پرداختند. از سوی دیگر شیخ محمد جواد حچامی 
)م ۱۳۷۶ ه� ق( با تألیف »کلمة حول التذکار 
الحسینی« فتاوای دیگر علمای نجف مانند سید 
محمد فیروزآبادی )م ۱۳۴۵ ه� ق(، شیخ مرتضی 
کاشف الغطاء )م ۱۳۴۹ ه� ق( و عالمه محمد جواد 

بالغی )م ۱۳۵۲ ه� 
ق( را نقل و به فتاوای 
بسیاری دیگر نیز اشاره 

کرد.]۹[
اما مهم ترین واکنش 
را  عطف  نقطه  و 
می توان فتوایی دانست 
که میرزای نائینی )م 
۱۳۵۵ ه� ق( در پاسخ 
به استفتاهای مکرر 
اهالی بصره صادر کرد. 
ایشان در این فتوا با 

اشاره به کثرت تلگراف ها و نامه هایی که از 
سوی بصره آمده و در باب شیوه های صحیح 
عزاداری پرسش کرده است، به تفصیل 
نظر خود در باب مظاهر عزاداری را در چند 

بند بیان می کند که خالصه آن چنین بوده 
است:

۱- خروج دسته های عزاداری در روز عاشورا 
بدون شک جائز و از بارزترین جنبه های عزاداری 
است]10[ و البته باید در این دسته ها از امور حرام 

مانند غناء و یا نزاع های محلی اجتناب شود.
۲- اشکالی در سینه زنی و یا زنجیرزنی حتی اگر 
موجب کبودی بدن شود نیست، وهمچنین است 
اگر موجب جراحت و یا خون ریزی مختصری شود. 
قمه زدن نیز مادامی که خون ریزی آن موجب 
صدمه جدی نشود – چنانکه اهل این فن بر آن خبره 

هستند – علی األقوی جایز است.
۳-  شبیه گردانی، تعزیه و مانند این ها جایز است و 
باید از امور محرمه در کنار این ها پرهیز کرد، هرچند 
حرمت این امور به اصل جواز شبیه گردانی و مانند 

آن تسری پیدا نمی کند.]۱۱[
این فتوا به تاریخ پنجم ربیع االول ۱۳۴۵ ه� 
ق صادر شد و به 
سرعت تبدیل به 
متنی پایه برای 
در  فتوا  ابراز 
مسائل مربوط به 
عزاداری های 
دهه محرم شد؛ 
اکثر فقهای بعدی 
تا دوران معاصر 
بر فتوای میرزای 
نایینی حاشیه تأیید 
زدند و همین باعث 
شد فضای عمومی 
حوزه به سمت تأیید این قبیل مظاهر عزاداری 
برود.]12[ در میان مراجع و فضالی نجف که 
به تأیید میرزا برخاستند، نام چهره های برجسته 

         کالم سید مهدی قزوینی به 
سرعت موجب اختالفی گسترده در 

میان اهل بصره شد و استفتاهای 
بسیاری به سوی علمای نجف از این 

شهر سرازیر شد.
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حال و آینده نجف آن دوران دیده می شد: سید 
عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم، 
سید محمود شاهرودی، سید ابوالقاسم خوئی، 
سید محمدحسن مظفر، سید محمد حسین 
کاشف الغطاء، سید علی مدد قائنی، سید جمال 
الدین گلپایگانی، سید مرتضی فیروزآبادی، سید 
عبداالعلی سبزواری، سید نصر الله مستنبط، سید 
محمد مفتی الشیعه، سید رضا صدر، شیخ مرتضی 
حائری، سید شهاب الدین مرعشی، سید محمد 
شاهرودی، میرزا جواد تبریزی و شیخ حسین 
وحید و دیگر چهره های بارز نجف، تا جایی که سید 
عبدالهادی شیرازی در ضمن تأیید فتوای میرزای 
نایینی، اتفاق میان »علماء اعالم« بر سر این فتوا 
را نیز نقل می کند: »جمیع العلماء األعالم قاموا 

بتصدیقه و تأییده«.]13[
اما از سوی دیگر، فتوایی از سید ابوالحسن 
اصفهانی که از بارزترین چهره های علمی 
نجف بود، منتشر شد که در آن به حرمت 
قمه زنی و زنجیرزنی تصریح شده بود.]14[ 

هرچند از همان زمان 
در اصل صدور این 
فتوا و نیز مفاد دقیق 
آن تشکیک های 
بسیاری شده بود و 
چندین نظر متفاوت 
از سید نقل شد]15[، 

اما اشتهار آن که حامیان اندکی مانند سید هبة 
الدین شهرستانی داشت، به شدت به وجهه سید 
ابوالحسن اصفهانی صدمه زد و به اعتقاد بسیاری 
همین موضع گیری در تضعیف جایگاه مرجعیت 

ایشان اثر مشهودی گذاشته بود.
با وجود استفتاهایی که در نجف صادر شده بود 
و در فضای ملتهب آن دوران، سید محسن امین 

که مخالفین خود را گروهی می دانست که صرفًا 
باعث تهییج عوام و قشریون شده اند]16[، با 
انتشار کتاب معروف خود با نام »التنزیه ألعمال 
التشبیه« در سال ۱۳۴۷ ه� ق، آتش بحث را 
شعله ور کرد و دامنه جدال را به میان عوام شیعیان 
که داغ دار ماجرای تخریب بقیع در همان سال ها 
بودند، کشاند، تا جایی که بسیاری طرح سخنان 
سید محسن امین و پیش از او سید مهدی قزوینی 
را امتداد همان داغ و مصیبت بقیع معرفی کردند. 
پیش تر، شیخ عبد الحسین صادق العاملی 
( که از علمای نبطیه بود، در  )ت ۱۳۶۱ ه�
سال ۱۳۴۵ ه� ق در کتاب »سیماء الصلحاء« به 
رد سید مهدی قزوینی و نوشتارهای قبلی سید 
محسن امین پرداخته بود و به شدت از تمام مظاهر 
عزاداری، از اصل حزن و بکاء تا تشبیه و قمه زنی 
دفاع کرده بود. وی در این کتاب بدون اشاره به نام 
گوینده، عبارات مخالفین را با تعبیر »قالوا« آورده و 
سپس به نقادی آن ها می پرداخت. نکته عجیب در 
میان اشکاالتی که وی در کتاب خود از ایشان نقل 
کرده است، هرچند به 
نام گویندگان تصریح 
نشده است، تعابیری 
است که شباهت 
عجیبی با نقدهای 
وهابیت بر مذهب 
شیعه در باب عزاداری 
و گاه کاماًل متناسب با ادبیات عامه، دارد و اگر نبود 
استنادهای مکرر به منابع حدیثی شیعه، خواننده 
به این یقین می رسید که منتقدین اساسًا تناسبی 
با مذهب شیعه ندارند. البته از آنجا که نویسنده 
نه به نام صاحبان اشکال اشاره کرده و نه امروزه 
به مقاالت سید محسن امین که پیش از این 
کتاب منتشر شده بوده است، دسترسی وجود 

دارد، نمی توان منقوالت او را دقیقًا تعیین کرد.
پس از انتشار کتاب سیماء الصلحاء بود که سید 
محسن امین در مقام پاسخ، رساله معروف التنزیه 
را منتشر کرد. او در ابتدای این رساله با اشاره به 
وسوسه های شیطان، موارد حرام قطعی در باب 
عزاداری ها را چنین می شمرد: نقل قول های 
دروغ از واقعه کربال، غناء در هنگام روضه و 
مصیبت خوانی، ایذاء نفس به قمه زنی، زنجیرزنی 
و مانند این ها که حرمتش به عقل و نقل ثابت شده 
و مخالفت شریعت سهله و سمحه نیز هست، 
استعمال آالت لهو، محرماتی که در شبیه گردانی 
و تعزیه ها رخ می دهد، بلند شدن صدای شیون 
زن ها در جایی که مردان حضور دارند، هرگونه 
شیون و ناله که صدای ناهنجاری دارد و به طور کلی 
هرآنچه موجب هتک و سبکی می شود که البته 

نسبت به هر مکان و فرهنگی تفاوت دارد.]17[
او سپس به کتاب سیماء الصلحاء و نقدی که به او 
و سید مهدی قزوینی داشته اشاره می کند و در ابتدا 
با نقل قول های مکرر از عبارات سیماء الصلحاء 
و نشان دادن ضعف های ادبی او، پس از آوردن 
شواهدی از اخبار مکذوبه در منابر، به پاسخ دادن به 
نقدهای او در باب قمه زنی و جواز استفاده از طبل و 

مانند این ها اکتفا می کند.
کتاب در سال ۱۳۴۷ ه� و در زمانی که نجف 
در التهاب نزاع بر سر ماجرای مظاهر عزاداری و 
علی الخصوص قمه زنی بود، به چاپ رسید و در 
کمتر از یک هفته به نجف رسید. به محض وصول 
آن به نجف اشرف، کتاب و نویسنده آن به شدت 
مورد حمله و انتقاد واقع شدند و نه تنها بزرگان جبل 
عامل مانند سید شرف الدین نیز به مخالفت جدی 
برخاستند، بلکه فضالی جبل عامل نیز عمومًا 
برعلیه او موضع شدیدتری گرفتند. نجف که خود 
تازه از دعوای مشروطه – استبداد فارغ شده بود، 

          فتوایی از سید ابوالحسن 
اصفهانی که از بارزترین چهره های 

علمی نجف بود، منتشر شد که در آن 
به حرمت قمه زنی و زنجیرزنی تصریح 

شده بود.
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این بار با خط کشی علوی – اموی مواجه شد و دیری 
نگذشت که عالوه بر خطبا و شعرا، در میان عوام نیز 
برخی به لعن علنی سید محسن امین دست زدند و 

فضای نجف کاماًل علیه او شد.]18[
اما مخالفت با سید محسن امین در حوزه – 
خصوصًا پس از آنکه فتاوای جواز از اکثر بزرگان 
نجف صادر شده بود و فتوای عدم جواز سید 
ابوالحسن اصفهانی نیز در همان زمان هم مورد 
تشکیک قرار گرفته بود و گویا ایشان نیز به مانند 
سید محمد حسن بجنوردی در نهایت از مخالفت 
علنی دست برداشتند – به فتاوا منحصر نشد و 

کتاب های بسیاری در رد او نوشته شد، من جمله:
۱� ارشاد األمة للتمسک باألئمة ع نوشته شیخ 

عبدالمهدی مظفر
۲� رسالة فی الشعائر الحسینیة نوشته سید 

محمد هادی بجستانی
۳� النقد النزیه نوشته شیخ عبدالحسین قاسم 

الحلی
۴� کلمات جامعة حول المظاهر العزائیة نوشته 

شیخ محمدعلی غروی اردوبادی
۵� الشعار الحسینی نوشته شیخ محمد حسین 

مظفری
۶� اقالة العاثر فی اقامة الشعائر نوشته سید علی 

نقی نقوی لکهنوی
از سوی دیگر برخی مانند عالمه شیخ محمد جواد 
بالغی با باال گرفتن این نزاع ها و با وجود کهولت 
سن، خود در پیشاپیش دسته های سینه زنی که 
طبل و علم و مانند این ها داشتند به راه افتادند تا 

مخالفت خود با جریان مقابل را نشان دهند.
هرچند سید محسن امین از سوی اغلب جامعه 
شیعه به شدت طرد شد، اما موافقانی چند نیز 
داشت که از بارزترین آن ها شیخ محسن شرارة )م 
۱۳۶۵ ه�( از علمای جبل عامل بود که در دفاع از 

او در مجالت به نوشتن پرداخت و نیز شیخ محمد 
گنجی )م ۱۳۶۰ ه�( که با نوشتن کتاب »کشف 

التمویه عن کتاب التنزیه« از او پشتیبانی کرد. 
همچنین در جانب غیر حوزوی، مقاالتی عمومًا 
با نام های مستعار مانند حبیب بن مظاهر، ابی 
فراس و مانند این ها در مجالت مختلف منتشر 
و به حمایت از او می پرداختند. اما این حمایت ها 
در مقابل موج گسترده مخالفت صریح علما سود 
چندانی نبخشید و سید محسن امین حتی در 
سرزمین مادری خود یعنی جبل عامل نیز مورد 
غضب اکثریت جامعه شیعه قرار گرفت و نظرات 
او که داعیه اصالحی داشت به شدت مورد انکار 
و طرد واقع شد. او هرچند عماًل شروع کننده نزاع 
بر سر مظاهر عزاداری و خصوصًا تشبیه و قمه زنی 
نبود، اما با اصرار خود بر مبارزه با این مظاهر، به 
چهره اصلی نقدها تبدیل شد، تا جایی که امروزه 

عمومًا گمان می کنند تمام آنچه در نجف اشرف رخ 
داد، به خاطر تدوین رساله التنزیه او بوده؛ رساله ای 
که عماًل چندین سال پس از نزاع های بصره و 

فتاوای مشهور علما تدوین شده بوده است!

توضیحات تکمیلی
۱.  قرائة فی رسالة التنزیه، شیخ محمد حسون به 
نقل از مقاله “من تأریخ الشعائر الحسینیة فی النجف 

األشرف”نوشته علی الشرقی، مجله الموسم
۲.  سید محسن ابن سید عبد الکریم العاملی معروف به 
سید محسن امین، در ۱۲۸۳ ه� ق در جبل عامل به دنیا 
آمد و در همانجا به فراگیری علوم مقدماتی حوزه مشغول 
شد. او سپس به نجف هجرت کرد و تحصیالت عالیه 
خود را در آن شهر به پایان رساند و با سفر به شام، آنجا را به 
عنوان مستقر نهایی خود اختیار کرد. کتاب اعیان الشیعه 

یکی از تالیفات مشهور اوست.
۳. سید مهدی ابن سید صالح الموسوی القزوینی 
الکاظمی البصری، در سال ۱۲۷۲ ه� در کاظمین به دنیا 
آمده و تا پیش از هجرت در سال ۱۳۰۰ ه� به سامراء، در 
همانجا درس خواند. در سال ۱۳۱۴ ه� به کویت رفت و 
پس از آن در سال ۱۳۴۳ ه� به بصره مهاجرت کرد و به 

وعظ و ارشاد و تألیف کتاب مشغول شد.
۴.  صولة الحق علی جولة الباطل )المطبوع ضمن 

رسائل الشعائر الحسینیة( ج ۱ ص ۱۸۴ به بعد.
۵.  به نقل از کلمة حول التذکار الحسینی )المطبوع 
ضمن رسائل الشعائر الحسینیة( ج ۱ ص ۲۷۹ و نیز نصرة 
المظلوم )المطبوع ضمن رسائل الشعائر الحسینیة( ج 

۱ ص ۴۱۸
۶. صولة الحق علی جولة الباطل )المطبوع ضمن 

رسائل الشعائر الحسینیة( ج ۱ ص ۱۹۱.
۷. المجالس السنیة ج ۱ ص ۷

۸. اعیان الشیعه ج ۱۰ ص ۳۶۳، ثورة التنزیه 
)المطبوعة ضمن رسائل الشعائر الحسینیة( ج ۳، ص 

۴۲۳
۹. کلمة حول التذکار الحسینی )المطبوع ضمن رسائل 

الشعائر الحسینیة( ج ۱ ص ۲۹۲ – ۳۰۵
۱۰. سید مهدی قزوینی خروج عموم دسته های 
عزاداری را به دالیلی منجمله اختاللی که ایجاد می کردند 
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جایز نمی دانست. )جولة الحق المطبوع ضمن رسائل 
الشعائر الحسینیة، ج ۱ ص ۱۸۹(

۱۱. متن کامل عربی استفتا: 
بسم الله الرحمن الرحیم

إلی البصرة وما واالها:
بعد السالم علی إخواننا األماجد العظام أهالی القطر 
البصری ورحمة الله وبرکاته. قد تواردت علینا فی )الکرادة 
الشرقیة( برقیاتکم وکتبکم المتضّمنه للسؤال عن حکم 
المواکب العزائیة وما یتعلق بها إذ رجعنا بحمده سبحانه إلی 
النجف األشرف سالمین، فها نحن نحّرر الجواب عن تلک 

السؤاالت ببیان مسائل:
األولی: خروج المواکب العزائیة فی عشرة عاشوراء ونحوها 
إلی الطرق والشوارع مما ال شبهة فی جوازه ورجحانه وکونه 
من أظهر مصادیق ما یقام به عزاء المظلوم. وأیسر الوسائل 
لتبلیغ الدعوة الحسینیة إلی کل قریب وبعید، لکن الالزم. 
تنزیه هذا الشعار العظیم عما ال یلیق بعبادة مثله من غناء أو 
استعمال آالت اللهو والتدافع فی التقدم والتأخر بین أهل 
تین، ونحو ذلک، ولو اتفق شیء من ذلک، فذلک الحرام  محلَّ
الواقع فی البین هو المحّرم، وال تسری حرمته إلی المواکب 
العزائی، ویکون کالناظر إلی األجنبیة حال الصالة فی عدم 

بطالن ها.
الثانیة: ال إشکال فی جواز اللطم باألیدی علی الخدود 
والصدور حّد اإلحمرار واإلسوداد، بل یقوی جواز الضرب 
کتاف والظهور، إلی الحد المذکور،  بالسالسل أیضًا علی األ
بل وإن تأدی کل من اللطم والضرب إلی خروج دم یسیر علی 
األقوی، وأما إخراج الدم من الناصیة بالسیوف والقامات 
فاألقوی جواز ما کان ضرره مأمونًا. وکان من مجرد إخراج 
الدم من الناصیة بال صدمة علی عظمها وال یتعقب عادة 
بخروج ما یضر خروجه من الدم، ونحو ذلک، کما یعرفه 
المتدربون العارفون بکیفیة الضرب، ولو کان عند الضرب 
مأمونًا ضرره بحسب العادة، ولکن اتفق خروج الدم قدر ما 
یضر خروجه لم یکن ذلک موجبًا لحرمته ویکون کمن توضأ أو 
اغتسل أو صام آمنًا من ضرره ثم تبین ضرره منه، لکن األولی، 
بل األحوط، أن ال یقتحمه غیر العارفین المتدربین وال سیما 
الشبان الذین ال یبالون بما یوردون علی أنفسهم لعظم 
المصیبة وامتالء قلوبهم من المحبة الحسینیة. ثّبتهم الله 

تعالی بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی اآلخرة.
الثالثة: الظاهر عدم اإلشکال فی جواز التشبیهات 
والتمثیالت آلتی جرت عادة الشعة اإلمامیة باّتخاذها إلقامة 

العزاء والبکاء واإلبکاء منذ قرون وإن تضمنت لبس الرجال 
مالبس النساء علی األقوی فإّنا وإن کّنا مستشکلین سابقًا فی 
جوازه وقیدنا جواز التمثیل فی الفتوی الصادرة منا قبل أربع 
سنوات لکنا لما. راجعنا المسألة ثانیًا اتضح عندنا أن المحّرم 
من تشبیه الرجل بالمرأة هو ما کان خروجًا عن زی الرجال 
رأسًا وأخذًا بزی النساء دونما إذا تلبس بمالبسها مقدارًا من 
الزمان بال تبدیل لزیه کما هو الحال فی هذه التشبیهات، وقد 
استدرکنا ذلک أخیرًا فی حواشینا علی العروة الوثقی. نعم یلزم 
تنزیه ها أیضًا عن المحرمات الشرعیة، وإن کانت علی فرض 

وقوع ها ال تسری حرمت ها إلی التشبیه، کما تقدم.
الرابعة: الدّمام المستعمل فی هذه المواکب مما لم یتحقق 
لنا إلی اآلن حقیقته فإن کان مورد استعماله هو إقامة العزاء 
وعند طلب االجتماع وتنبیه الراکب علی الرکوب وفی 
الهوسات العربیة ونحو ذلک وال یستعمل فیما یطلب فیه 
اللهو والسرور، وکما هو المعروف عندنا فی النجف األشرف 

فالظاهر جوازه، والله العالم.
۵ ربیع األول سنة ۱۳۴۵ ه 

حرره األحقر / محمد حسین الغروی النائینی
12.  برای اصل فتوای میرزای نایینی و بسیاری از 
مراجع نجف ن ک: الشعائر الحسینیة بین األصالة 
والتجدید – الشیخ محمد السند – ص ۴۲۵ – ۴۳۱، عالوه 
بر مواردی که شیخ محمد سند نقل کرده، متن فتاوای 
دیگر علما و فضالی نجف در کتاب های بسیاری مانند 
عزاداری از دیدگاه مرجعیت شیعه تألیف علی ربانی 
خلخالی و نیز تصاویر این فتاوا در سایت های اینترنتی 

یافت می شود.
13. در میان تاییدات و انکارهای فتوای میرزای نایینی 
نامی از آقا ضیاء عراقی دیده نمی شود، هرچند شیخ 
محمد حجامی در کتاب خود، اسم ایشان را نیز در جمله 
موافقین میرزای نایینی آورده است: کلمة حول التذکار، 

ص ۳۰۴
14. جعفر الخلیلی که از حامیان سرسخت سید محسن 
امین بوده است، در مقام دفاع از او، فتوای سید ابوالحسن 
اصفهانی را نقل می کند و در عین حال به نقل به مضمون 
بودن این فتوای مشهور نیز اشاره می کند: “قال ما مضمونه 
اناستعمال السیوف والسالسل والطبول واألبواق وما یجری 
الیوم أمثاله فیمواکب العزاء بیوم عاشوراء انما هو محرم وهو 

غیر شرعی.” اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۳۷۸
15. بعنوان نمونه شیخ محمدرضا طبسی نجفی نقل 

می کند که در کفشداری حرم حضرت ابوالفضل ع از 
ایشان درباره جواز قمه زنی پرسیده بوده و سید نیز پاسخ 
داده بودند: “نعم جائز”، همچنین شیخ محمد حجامی 
در کلمة حول التذکار ص ۳۰۵ می گوید آنچه از سید 
منتشر شده بر بیش از تعظیم عزاداری تصریحی ندارد 
و در مورد خصوص قمه نیز سکوت کرده است، نکته ای 
که به شکلی مشهود با آنچه به عنوان مضمون فتوای 
سید توسط مخالفین میرزای نایینی نقل شده است در 

تعارض است.
16. تعبیری که سید محسن امین در مورد مخالفین 
خود در یادداشت های بعدی خود داشت، نیز بسیار تند 
بود: “وقام لها بعض الناس وقعدوا وأبرقوا وارعدواوجاشوا 
وأزبدوا وهیجوا طغام العوام والقشریین ممن ینسب 
للدین فذهبزبدهم جفاء ومکث ما ینفع الناس فی 

األرض.” اعیان الشیعه، ج ۱۰ ص ۳۶۳.
17. رساله التنزیه بصورت مستقل و نیز در ضمن 
کتاب های دیگر، بارها به چاپ رسید. همچنین توسط 
جالل آل احمد به فارسی نیز ترجمه شد. هرچند شیخ 
محمد حسون بعدتر نشان داد که برخی عبارات و گاه یک 
صفحه از کتاب، در چاپ دوم به بعد کتاب که منبع تمام 
نقل قول های بعدی و ترجمه ها بوده و توسط موافقان 
سید چاپ شده بوده است، حذف شده بوده است. وقفة مع 
رسالة التنزیه )المطبوع ضمن رسائل الشعائر الحسینیة( 
ج ۱ ص ۱۱۶. در نوشتار حاضر بر متن چاپ شده در ضمن 
رسائل الشعائر الحسینیة که شیخ محمد حسون منتشر 
کرده و شامل محذوفات چاپ های بعدی است، اعتماد 

شده است.
18. به نظر می رسد با وجود آنکه اصل طرد و برخورد 
سخت حوزه علمیه با رفتارهای سید محسن امین صحت 
دارد )أحیوا أمرنا – السید جعفر مرتضی العاملی – ص ۳۵ – 
۳۶( اما در عین حال از سوی طرفداران و موافقان وی که 
عمومًا صاحبان قلم روزنامه ای بودند نیز مبالغه زیادی در 
این زمینه شده است. بطور مثال جعفر خلیلی که صاحب 
مجله هاتف بود و به شدت به دفاع از سید می نوشت، با وجود 
گزارش هایی که از تهدید به قتل خود او بعنوان حامی سید، 
نقل کرده، در عین حال وقتی سخن از سفر سید محسن به 
نجف پس از قضایای تطبیر می نویسد، گزارش از استقبال 
شدید و بی سابقه علما، فضال، تجار و مردم نجف از او 

می دهد! )اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۳۸۰(
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نگاهی به فعالیت های تبلیغی 
خطبا و روحانیون نجف در امر 

عزاداری
 جز در یک دوره کوتاه در 

ً
نجف فضایی سنتی داشته است و اساسا

دوره آخوند خراسانی چندان روی خوشی به تجددگرایان نشان 
 برعکس بود و 

ً
نداده است. در مسئله قمه زنی اما اجماع تقریبا

اکثریت علما به حلیت قمه زنی تا زمانی که ضرر معتد به نداشته 
باشد فتوا دادند و تعداد زیادی از طالب نیز در این مراسم شرکت 
کردند. خطبا نیز در این میان نقش مهمی ایفا نمودند. در این جریان 
 سید صالح حّلی خطیب مشهور نقش مهمی در تحریک 

ً
خصوصا

مردم علیه سید امین و حامیانش داشت.

سید علیرضا موسوی

فقه عزا  )2(

ب��ا ان��ت��ش��ار ن��ظ��ری��ات ساختارشکن سید 
محسن امین درب��اره ع��زاداری، و رسیدن 
خبر آن به نجف، آتش بلوایی که مقدمات 
آن آغاز شده بود شعله ور شد. سید محسن 
خود از شاگردان حوزه نجف و از شاگردان 
آخوند خراسانی ب��ود. متأسفانه از آنجا که 
وقایع نیمه اول قرن بیستم در نجف با دقت 
ضبط نشده، جزئیات این مسئله نیز به نوعی 

در ابهام است.
 با این حال، قطعًا می توان گفت که عماًل 
تنها مرجعی که حامی سید محسن امین بود، 
دوست نزدیک سید امین و شاگرد ویژه آخوند 
خراسانی یعنی حاج سید ابوالحسن اصفهانی 

بود. البته ظاهرًا مرحوم حاج سید ابوالحسن 
حکم صریح مکتوبی مبنی بر حرمت قمه زنی 
منتشر نکرده است و آنچه ام��روز در منابع 
مکتوب و در نوشته های اینترنتی موجود 
اس��ت، گ��زارش��ی اس��ت از »مضمون حکم 
سید« که مربوط است به نقل جعفر خلیلی در 

موسوعة اعیان الشیعه که می گوید:
ف��أف��ت��ی ال��م��رح��وم ال��س��ی��د أب��وال��ح��س��ن 
األصفهانی بحرمة الضرب بالسیف، و قال 
ما مضمونه أن استعمال السیوف والسالسل 
والطبول واألبواق و ما یجری الیوم أمثاله فی 
مواکب العزاء بیوم عاشوراء إنما هو محرم و 

هو غیر شرعی.]۱[

برخی نیز تصور کرده اند که فتوای سید 
در کتاب أنیس المقلدین ایشان منتشر 
شده که مجموعه ای از استفتائات فارسی 
ی��ن کتاب  ی��ش��ان اس��ت، ول��ی اس��اس��ًا در ا ا
استفتائی درباره حرمت یا حلیت قمه زنی 
وج��ود ن��دارد و نمی توان به دقت گفت که 
بوالحسن اصفهانی دقیقًا چه  حکم سید ا

بوده است.
ولی به هر حال با توجه به شواهد تاریخی در 
اینکه ایشان مخالف با انجام قمه زنی بودند 
بحثی نیست. مرحوم آیت الله العظمی بهجت 
نیز در جریان نقل قولی که از ایشان شده بود بر 

این مسئله تصریح نمودند.
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ورای این بحث، فتوای سید امین در نجف 
بلوایی به وجود آورد و اکثریت مردم و علما با آن 
مخالفت کردند و اتفاقًا در آن سال عزاداری و 
قمه زنی پررنگ تر از سال های پیش انجام شد.

نباید فراموش کرد 
که نجف فضایی سنتی 
داشته است و اساسًا جز 
در یک دوره کوتاه در 
دوره آخوند خراسانی 
چندان روی خوشی 
به تجددگرایان نشان 
ن��داده است. حتی در 

دوره آخوند خراسانی نیز سید کاظم یزدی باز هم 
صاحب نفوذ بود و عدم همراهی وی با مواضع 
سیاسی آخوند در قبال ایران و مشروطه خواهان، 
خود یک خرق اجماع محسوب می شد. در مسئله 
قمه زنی اما اجماع تقریبًا برعکس بود و اکثریت 
علما به حلیت قمه زنی تا زمانی که ضرر معتد به 
نداشته باشد فتوا دادند و تعداد زیادی از طالب نیز 

در این مراسم شرکت کردند.
خطبا نیز در این میان نقش مهمی ایفا نمودند. 
در این جریان خصوصًا سید صالح حّلی خطیب 
مشهور نقش مهمی در تحریک مردم علیه سید 
امین و حامیانش داشت. سید صالح، حافظه بسیار 
قوی ای در شعر و تاریخ داشت و همو بود که در 
این غائله مردم را به دو دسته »اموی« و »علوی« 
تقسیم کرد و در ذّم سید امین اشعار شنیعی سرود. 

از جمله:
یا صاحبی اّما مررت بُجّلِقفابصق بوجه أمینها 

المتزندق]۲[
ای دوست من اگر از محله سید محسن گذشتی 
به روی امین آن محله که رنگ کفر به خود گرفته 

آب دهان بینداز!

جرئت سید صالح به اندازه ای بود که ظاهرًا در 
مقابل سید ابوالحسن نیز ایستاد. سید صالح حّلی 
اما علی رغم آنکه جایگاه علمی و مذهبی اش از 
سید ابوالحسن اصفهانی به مراتب پایین تر بود، 
از موضع خ��ود کوتاه 
نیامد. این مسئله البته 
در زن��دگ��ی وی چیز 
جدیدی نبود. وی یک 
بار دیگر یعنی در سال 
۱۳۲۵ ه�. ق/۱۹۰۷ م. 
یعنی زمانی که بحث 
بین مشروطه خواهان 
و مخالفان آنان باال گرفته بود و سید صالح از آخوند 
خراسانی حمایت می کرد، در مخالفت با سید کاظم 
یزدی آن قدر تند رفته بود که پس از وفات آخوند 
خراسانی، مجبور شد تا زمان جنگ جهانی اول به 
کاظمین پناه ببرد! او پس از افتتاح »مدرسة الغری 
األهلّیة« نیز با آن مخالفت کرد و در منابر خویش 
این حضور در این مدرسه را مخالفت با دین معرفی 

نمود و حکومت مجبور 
ش��د وی را ب��ه خاطر 
این دخالت هایش، به 

بصره تبعید نماید.]۳[
س��ی��د اب��وال��ح��س��ن 

که با تاریخ زندگی سید صالح از نزدیک آشنا بود، 
استماع سخنان سید صالح را منع کرد. و از سوی 
دیگر از شیخ محمد علی یعقوبی که سخنران 
توانا و اهل فکری بود، دعوت شد به نجف بیاید. 
سخنرانی های یعقوبی که به لحاظ سطح محتوای 
علمی باالتر از سخنان احساسی سید صالح بود، 
توانست مردم را جذب کرده و با سید ابوالحسن 
همراه سازد. رفته رفته کار سید صالح بی رونق شد 

و کسی به او توجهی نمی کرد.

 سید پس گرفتن فتوای خود را منوط به توبه 
سید صالح بر روی منبر کرد اما وی نتوانست 
این کار را انجام بدهد و سرانجام سکه این 
خطیب توانا از رونق افتاد. پس از این بود که 
بزرگان و اش��راف نجفی دیگر به او توجهی 
نکردند. سید صالح در اثر این موضوع از نجف 
خارج شد و به کوفه رفت و در آنجا مریض شد 

و از دنیا رفت.
سید ابوالحسن اصفهانی همچنین در جریان 
سفر سید محسن امین به نجف، ب��رای تدوین 
موسوعه اعیان الشیعه دستور به لزوم استقبال از 
وی داد و به دنبال این حکم، از وی استقبال به 
عمل آمد وجالب اینجا بود که یکی از سرکردگان 
جماعت »علویین« به نام بکلو الحبیب نیز در جمع 

استقبال کنندگان قرار داشت.
 جعفر خلیلی نقل می کند که وقتی وی سید محسن 
امین را دید پیش وی رفت. او را می بوسید و می گفت: 
»خدا لعنت کند کسی را که من را گمراه کرد و تو 
رابه شکل یک »اموی« در ذهن من در آورد؛ این 
همان روی نورانی 
است که به نور ایمانش 
هویداست! پس سوء 
ظن مرا ببخش و از من 

درگذر!…«]۴[
نقل تمام این جریانات به معنی موفقیت کامل 
سید ابوالحسن نیست، بلکه همان طور که پیش تر 
اشاره شد وضعیت در قبال شکل عزاداری در نجف 

تغییر چندانی نکرد.

پی نوشت ها:
۱.  اعیان الشیعه، سید محسن امین، ج ۱۰، ص ۳۷۸

۲. تاریخ القزوینی، دکتر جودت القزوینی، ج ۲۰، ص ۲۶۳
۳. نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، آقا بزرگ طهرانی، ج ۲، ص ۸۸۴

۴. هکذا عرفتهم، جعفر خلیلی، ج ۱، ص ۲۱۶

نمی توان به دقت گفت که حکم 
 چه 

ً
سید ابوالحسن اصفهانی دقیقا

بوده است. ولی به هر حال با توجه 
به شواهد تاریخی در اینکه ایشان 

مخالف با انجام قمه زنی بودند بحثی 
نیست.

سید ابوالحسن که با تاریخ زندگی 
سید صالح از نزدیک آشنا بود، استماع 

سخنان سید صالح را منع کرد.
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تاریخ صحیح ساخت 
بین الحرمین

اصطالح بین الحرمین که به صحن یا میدان 
میان حرم امام حسین و حضرت ابوالفضل 
علیهما السالم گفته می شود، در چند دهه اخیر، 
در ادبیات عاشورایی بسیار مورد استفاده قرار 
گرفته است. سوای حرمین، خود بین الحرمین 
هم تقدس و جایگاهی در میان دوستداران اهل 
بیت)ع( یافته است. در اشعار و نوحه خوانی 
مداحان، واژه بین الحرمین به وفور دیده و 
شنیده می شود. اما این اصطالح، اصطالحی نو 

است و تا چند دهه پیش گفته نمی شد.

سید اکبر موسوی

رج��وع به کتب تاریخی، زندگینامه ها و حتی 
دانشنامه ها و اشعار قدیمی آیینی نشان می دهد 
که تا پیش از تخریب خانه های میان حرمین، نام 
بین الحرمین مرسوم نبوده است. تنها نامی که از 
بین الحرمین دیده می شود، بازار بین الحرمین 
تهران است که در زمان قاجار ساخته شده و میان 

دو مسجد شاه و جامع تهران است.
پیش از ساخت بین الحرمین، آن جا محله ای 
مثل دیگر محالت کربال ب��وده و بافتی قدیمی 
داشته اس��ت؛ کوچه پس کوچه های باریک و 
پیچ در پیچ و خانه ها و مغازه های مردم.  آیت الله 
سید محسن حکیم در این اندیشه بود که دو حرم 
را توسعه دهد و به یکدیگر متصل کند؛ اما تملک 
خانه ها و مغازه ها، هم هزینه هنگفتی داشت و هم 
رضایت مالکان سخت و دور از دسترس بود. در این 
میان، وجود برخی مدارس و مساجد نیز مسأله را 

دشوارتر می کرد.

  مراحل ساخت بین الحرمین
در ۱۳۹۳ق اداره عتبات عالیات در عراق را 
وزارت اوقاف عراق به دست می گیرد و در سال 
۱۴۰۰ق  کارگروهی برای بازسازی و توسعه 

حرمین تشکیل  می شود.
صدام در محرم ۱۴۰۵ق/۱۹۸۴م با حضور در 
کربال اعالم می کند که ده ها میلیون دینار برای 
توسعه حرمین و نیز اتصالشان به میدان واحدی 
اختصاص خواهد داد.  در این طرح اراض��ی و 
محالت اط��راف حرم خریداری شد. مبلغ یک 
میلیون دینار عراقی – معادل ۱۰ میلیون دالر- 
برای توسعه حرمین و احداث بین الحرمین به 

استاندار کربال داده شد.]1[
پ��س از دو س���ال، در س��وم جمادی الثانی 
۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م بین الحرمین به همراه دیگر 
طرح های توسعه حرمین – مانند تجدید طالکاری 

گنبد حرم امام حسین)ع( –  افتتاح شد.]2[

در ط��رح توسعه حرمین، خانه ها، ب��ازار و 
مغازه ها به عرض ۴۰ متر از بین رفت. در این 
میان برخی آث��ار تاریخی، م��دارس علمیه و 
مساجد قدیمی و نیز برخی مقبره های  بزرگان 

تخریب شد.]3[
در دو ط��رف بین الحرمین، ساختمان های 
تجاری ساخته ش��د. ای��ن ساختمان ها تا سال 
۱۹۹۱م بودند. پس از انتفاضه با تخریب این 

ساختمان ها، بین الحرمین گسترده تر شد.

  اهمیت سیاسی و دیپلماتیک کربال
بازسازی و توسعه عتبات عالیات، برای 
حکومت ص��دام نه تنها از جهت به دست 
آوردن حمایت شیعیان و قبایل شیعه اهمیت 
داش��ت، بلکه بسیاری از رؤس��ا و مسئوالن 
کشورهای اسالمی در سفر به عراق به کربال 
و دیگر عتبات می رفتند. بازدید مسئوالن 

تصحیح یک اشتباه پژوهشی
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دیگر کشورها، نوعی انگیزه سیاسی بود تا 
حکومت صدام به عمران و بازسازی عتبات 

توجه کند. چه در دوره احمد حسن البکر 
و چه در دوره ص��دام، بسیاری از رؤس��ای 
جمهور و مقامات دیگر کشورهای اسالمی 

به کربال آمدند. 
جعفر النمیری و مشیر سید سوار رؤسای 
ج��م��ه��ور س����ودان، ع��ل��ی س��ال��م الربیعی 
رئیس جمهور ی��م��ن، م��أم��ون عبدالقیوم 
رئیس جمهور م��ال��زی، محمد داوود خان 
رئیس جمهور افغانستان و بعدها حسن 
کونجی رئیس جمهور نیجریه و ج��ودت 
صونای رئیس جمهور ترکیه در سفرشان به 
ع��راق، به زی��ارت امام حسین)ع( در کربال 

نیز رفتند. 
در رژی��م گذشته خ��ان��دان پهلوی مانند 
رضاشاه و محمدرضاشاه، غالمرضا، اشرف 
و فرح دیبا بارها به کربال سفر کردند.  صدام 
خود بارها در مناسبت های گوناگون به کربال 
سفر کرده است. این مسأله نشانگر آن است 
که کربال نه تنها از جهت مذهبی، بلکه از 

جهت سیاسی نیز اهمیت دارد. اهمیت 
مذهبی و سیاسی – چه سیاست داخلی و 
چ��ه خ��ارج��ی – حکومت 
را به ب��ازس��ازی ترغیب 

می کرد.

  انتفاضه ۱۹۹۱م
دو ج��ن��گ ص����دام با 
ایران و کویت و در نتیجه 
انزوای بین المللی، صدام 
زی��ارت ه��ای دیپلماتیک 
از کربال را تعطیل کرد و 
این ُبعد از اهمیت سیاسی 
ک��رب��ال ب���رای حکومت 

صدام از بین رفت.
 قیام شیعیان در انتفاضه ۱۹۹۱م و حمله به 
کربال، صدمات بسیاری به حرمین کربال وارد 
ساخت. اگرچه سال های بعد، حکومت صدام در 

پی بازسازی برآمد، اما 
تا زمان پس از صدام 
آث��ار حمله به حرمین 
کربال دی��ده می شد. 
پ��س از ان��ت��ف��اض��ه و 
ص��دم��ات ف���راوان به 
ح��رم، بین الحرمین 

توسعه یافت.
 در ۱۴۱۵ق/۱۹۹۴م به همت شیعیان بغداد 

درختکاری بین الحرمین انجام شد.
در هر صورت بنای بین الحرمین به زمان دولت 
صدام بازمی گردد که با تملک ساختمان های 
میان دو حرم انجام گرفت و پس از آن اصطالح 
»بین الحرمین« وارد ادبیات عاشورایی و آیینی 

شد.

  نقد تاریخ بین الحرمین در دانش نامه 
امام حسین)ع(

در برخی منابع، ساخت بین الحرمین به پس 
از انتفاضه ۱۹۹۱م و خرابی های حرم ربط داده 
شده است؛ چنان که در دانش نامه امام حسین)ع( 

این گونه آمده است:
آخرین هجوم و تخریب و ایجاد تغییرات در 
حرم امام حسین)ع( و ابوالفضل العّباس)ع(، 
در حکومت بعثی ها ، در شعبان ۱۴۱۲ق )مارس 
۱۹۹۱م( ، در انتفاضه و قیام مردم علیه حکومت 
بعثی اّتفاق افتاد و چندین روز متوالی در شهرهای 
شیعه در جنوب عراق ، به ویژه شهرهای مقّدس 
کربال و نجف، میان نیروهای بعثی و مردم، 
درگیری وجود داشت. در کربال، بسیاری از مردم 
در خانه های میان حرم امام حسین)ع( و حرم 
حضرت عّباس)ع(، پنهان شده بودند. زمانی که 
بعثی ها غلبه کردند، تمام این محّله و بازار میان 
آن )موسوم به بازار بیُن الَحَرمین( را تخریب و 
فضای میان دو حرم را 
کاماًل مسّطح نمودند؛ 
جایی که اکنون آن 
را »بین الحرمین« 

می نامند.]4[
با توجه به آن چه گفته 
شد، آن چه در دانشنامه 
آمده     �   و هیچ منبعی نیز 
ندارد � صحیح نیست و بین الحرمین پیش از انتفاضه 

ساخته شده بود.

پی نوشت ها:
۱.  دائرة المعارف الحسینیة، تاریخ المراقد الحسین و اهل بیته و انصاره، 

الجزء الثالث، صص ۱۲۶-۱۲۵.
۲.  همان، ص ۱۵۵.

۳.  همان، ص ۱۳۵ )پانوشت(.
۴.  دانشنامه امام حسین)ع(، ج۱۲، ص۳۷۶.

بنای بین الحرمین به زمان 
دولت صدام بازمی گردد که با 

تملک ساختمان های میان دو حرم 
انجام گرفت و پس از آن اصطالح 

»بین الحرمین« وارد ادبیات 
عاشورایی و آیینی شد.
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مرامنامه  ظلم ستیزی 
در تمام اعصار و 

عرصه ها

اش��اره: نوشتار حاضر، تقریر سخنرانی 
ع��ل��ی اش��رف فتحی )اس��ت��اد ح���وزه و 
مدیرمسئول مجله تقریرات( است که در روز 
پنجم محرم الحرام ۱۴۳۸ق در یکی از هیئات 

مذهبی شهر تهران ایراد شده است.

تامالتی در »نسبت میان ما و زیارت عاشورا«

یکی از نکات مهم در موضوع زی��ارت امام 
حسین)ع( این است که در همه اعمال عبادی 
طول س��ال، زی��ارت و سالم بر ام��ام حسین)ع( 
به عنوان یکی از اعمال مستحب مورد سفارش 
ائمه)ع( ذکر شده است که می تواند حاکی از 
اعتنای ویژه ائمه ما به جایگاه امام حسین)ع( 

باشد.
درباره ایشان مشخصًا از عبارت »ثار الله و ابن 
ثاره« استفاده شده است که تعبیر ویژه ای است. 
در شهادت و ریخته شدن خون دو امام ما )امام 
علی و امام حسین علیهماالسالم( هیچ شک و 

تردیدی وجود ندارد.
درباره بقیه ائمه، مورخین اهل سنت گاه ایجاد 
شک و تردید کرده اند؛ اما اعتقاد ما شیعیان این 
است که بقیه ائمه هم مسموم شده  اند. به هرحال، 
امام حسین)ع( دارای جایگاه ویژه ای در مذهب 
ماست؛ چه وقتی بخواهیم نگاه اعتقادی و 
کالمی داشته باشیم، چه نگاه سیاسی بکنیم و 
چه نگاه مان اجتماعی باشد. حتی در بحث سیر و 

سلوک و مسائل اخالقی نیز توسل و توجه به امام 
حسین)ع( نقش ویژه ای ایفا می کند. لذا بخش 
مهمی از شیعه بودن ما مرهون ایشان است. شاید 
شنیده باشید که در هند، شیعیانی داریم که تنها 

رفتار دینی آن ها عزاداری امام حسین)ع( است.
حال این پرسش مطرح است که زیارت و عزای 
حسینی در این زمانه به چه کار ما می آید؟ در یک 
قرن اخیر به تناسب ورود مباحث جدید به جهان 
اسالم، ضرورت نگاه تحلیلی و عقالنی به قضیه 
عاشورا بیش تر حس شده است. می دانید که تاریخ 
تا پیش از دوره مدرن – که به صورت علمی مطرح 
شده است – در حد قصه و داستان مطرح بود و از 
زمان ارسطو همیشه این دعوا وجود داشته که آیا 

می شود تاریخ را یک علم دانست یا خیر.
به هرحال در دوره جدید با نگاه تحلیلی و توجه 
به یافته های باستان شناسی، تاریخ به مثابه یک 
علم، قابل دف��اع و طرح شده اس��ت. در قضیه 
عاشورا هم در دهه های اخیر پرسش هایی حول 
دلیل حرکت امام حسین)ع( مطرح شده و مورد 

بحث و حتی جدال جدی قرار گرفته است. حاصل 
این بحث و جدل ها صدها کتاب و مقاله است که 
می تواند نسبت ما و عاشورا و حسین بن علی)ع( 

را روشن تر کند.
نکته مهم دیگری که درب��اره ع���زاداری امام 
ح��س��ی��ن)ع( م��ی ش��ود گفت ای��ن اس��ت ک��ه این 
عزاداری، طوالنی ترین عزاداری برای یک انسان 
در تاریخ بشر است. ما شیعیان چهارده  قرن است که 
به معنی واقعی کلمه برای امام سوم خود عزاداری 
می کنیم؛ آن هم طوری که انگار همین امروز یکی 
از عزیزان خود را از دست داده ایم؛ برخالف مرگ 
خویشان و نزدیکان خود که بعد از چندروز یا چندماه 
ع��زاداری، داغ او را فراموش می کنیم؛ اما عزای 
حسینی و گریه بر داغ عاشورا با گذشت چهارده قرن 
هنوز عادی نشده و از طرف ائمه)ع( توصیه شده که 

گریه و عزا باید موضوعیت داشته باشد.
البته این بدان معنا نیست که کل جامعه ما به نگاه 
عقالنی و تحلیلی به عاشورا اهمیت داده باشد؛ هنوز 
هم بخش های زیادی از جامعه ما در رفتارهای 
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خود لزومًا به دنبال نگاه عقلی نیست. این فقط 
منحصر به مباحث دینی هم نبوده و در بسیاری از 
وجوه فرهنگی و هنری، شاهد گسترش آن چه 
که سطحی، مبتذل و »زرد بودن« خوانده می شود 
هستیم. هر کسی مطابق سلیقه، توان و روحیه 
خود از وجوه مختلف فرهنگ و هنر بهره می برد. 
در قضیه عاشورا هم به همین دلیل می بینیم 
که سلیقه ها و روحیه های مختلف، منجر به 
شکل گیری انواع ع��زاداری و تحلیل شده  و هر 
بخش جامعه، به سمت یکی از این انواع گرایش 
پیدا کرده است. فردی فقط نیاز به گریه دارد و در 
همین حد از عاشورا بهره می برد؛ فرد دیگری 
نیاز به آرامش درونی دارد و با شرکت در جلسات 
عزاداری، به این آرامش درونی دست پیدا می کند؛ 
فردی نیاز به اطالعات تاریخی و نگاه تحلیلی دارد 
و در جلسات متناسب با نیاز خود شرکت می کند. 
عاشورا مثل دریایی است که سخاوتمندانه، به نیاز 

تک تک افراد جامعه پاسخ می دهد.
دیگرنکته ی مهم این است که به ما سفارش شده 
این مصائب را برای خود تکرار کنیم؛ ولو این که 
روضه ها را حفظ باشیم؛ باز هم این قضایا برای ما 
تکراری نشده است. البته باید قبول کنیم که همه 
ابعاد قضیه عاشورا قابل درک و فهم عقالنی ما 
نبوده و نیست و جنبه ماورایی و غیبی هم دارد. 
فداکاری عظیم امام حسین)ع( سبب شده که 
جایگاه ویژه ای در میان ما پیدا کنند؛ وگرنه افراد 
دیگری هم بوده اند که برای دین زحمت کشیده، 
فداکاری کرده و مصیبت دیده اند. باید توجه کنیم 
که اگر فداکاری عاشورا نبود، توطئه بنی امیه و 
آل  ابی سفیان می توانست برای همیشه، توحید و 
اساس دیانت را مورد هدم و تخریب قرار دهد. البته 
اکنون هم ما بخش مهمی از میراث روایی خود را 
در اختیار نداریم و حوادث گوناگون باعث شده که 

آن ها را از دست بدهیم. حتی متن کامل نخستین 
مقتل امام حسین)ع( – یعنی مقتل ابی مخنف – گویا 

در اثر حمله مغول از 
میان رفته اس��ت و ما 
تنها بخش هایی از 
آن را در تاریخ طبری 
می بینیم. اگر فداکاری 
عظیم امام حسین)ع( 
نبود، ضربات اساسی 
از ن��اح��ی��ه دی��ان��ت و 

یکتاپرستی خود متحمل می شدیم.
در میان متونی که به عنوان »زیارت نامه امام 
حسین)ع(« شناخته می شوند، زیارت نامه مربوط 
به روز عاشورا که به نام »زیارت عاشورا« شناخته 
می شود، جایگاه ویژه ای دارد. در همین دهه های 

اخیر که نگاه عقالنی به عاشورا رواج یافته است.
یکی از موضوعاتی که مورد بحث و ایراد قرار 

گرفته، همین زیارت عاشوراست که از نظر سند 
و متن مورد خدشه واقع شده است. این ایرادها 
حاصل همان دغ��دغ��ه ای اس��ت که می کوشد 
نسبت میان زمانه ما و واقعه عاشورا را مورد 
بررسی ق��رار ده��د. این منتقدین می گویند که 
متن زیارت عاشورا چندان با سیره ائمه شیعه 
سازگار نیست و سند آن نیز اطمینان آور محسوب 

نمی شود.

درباره سند زیارت عاشورا مقاالت و تحقیقاتی 
داری��م که نشان می دهد با معیارهای عرفی و 
منطقی، ای��ن زی��ارت را 
می شود با درصد باالیی 
از اطمینان، ب��ه ائمه 
شیعه )ام��ام باقر و امام 
صادق علیهماالسالم( 
نسبت داد. اگ��ر ق��رار 
ش��ود در سندیت زی��ارت 
ع��اش��ورا خدشه کنیم، 
باید در اعتبار خیلی چیزهای دیگر خدشه 
کنیم که یقینًا منتقدین تن به ای��ن میزان از 
اعتبارزدایی نمی دهند. اساسًا در اعتبارسنجی 
داده ه���ای تاریخی و نقلی، غالبًا نمی شود 
به یقین ص��ددرص��دی رسید؛ وگرنه باید کل 
تاریخ بشر را کنار گذاشت و هیچ انسانی به این 
نتیجه تن نمی دهد. گذشته از این که ام��روزه 
یافته های باستان شناسان بر صحت بسیاری از 
نقلیات تاریخی صحه گذاشته اند. حتی درباره 
تاریخ علمی بشر کنونی هم نمی شود از یقین 
صددرصدی سخن گفت. درب��اره متن زیارت 
عاشورا که نمی شود کار باستان شناختی کرد. 
البته درب��اره ی ق��رآن، سه نسخه پیداشده در 
آلمان، بریتانیا و یمن می تواند اطمینان علمی 
)به معنی امروزی علم( به ما بدهد که متن کنونی 
قرآن تقریبًا همان متن اولیه است )فارغ از یقین 
درون دینی که خودمان داریم(. پس به طور کلی 
اگر بنا بر یقین در تاریخ باشد، دچار خأل تاریخی 
خواهیم شد که مقبول نیست. پس طبق همین 
متدها، زیارت عاشورا را می شود تا حد زیادی به 
امام محمدباقر)ع( نسبت داد. اختالفات جزئی 
در نسخه کامل الزیارات و شیخ طوسی نیز خللی 

به این نتیجه وارد نمی کند.

درباره سند زیارت عاشورا مقاالت 
و تحقیقاتی داریم که نشان می دهد با 
معیارهای عرفی و منطقی، این زیارت 
را می شود با درصد باالیی از اطمینان، 
به ائمه شیعه )امام باقر و امام صادق 

علیهماالسالم( نسبت داد.
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اما نکته مهم محتوایی که مورد ایراد قرار گرفته، 
وجود لعن های متعدد در زیارت عاشوراست که 
گفته می شود توهین به بزرگان اهل سنت است. 
می گویند که اساسًا لعن در سیره ائمه)ع( جایی 
نداشته اس��ت. ج��واب این اشکال خیلی آسان 

است. ما در قرآن موارد 
متعددی از لعن نسبت 
به ظالمین، کاذبین 
و کتمان کنندگان 
حقایق الهی داری��م. با 
جست وجوی واژه لعن 
و مشتقات آن در قرآن 

می شود این موارد را دید. پس لعن با آموزه های دینی 
و اسالمی منافاتی ندارد و اختراع شیعه نیست؛ لعن 
بدین معنی است که ما از خدا بخواهیم فرد یا افرادی را 
مورد رحمت و مهربانی خود قرار ندهد. این که عوامل 
جنایت عاشورا لعن و نفرین شوند و از خدا بخواهیم 
که به آن ها مهربانی نکند، با کدام آموزه دینی و یا حتی 
انسانی می تواند مخالف باشد؟! آیا مخالفت با لعن 
ظالمین به خاندان پیامبر)ص( را نمی توان ناشی از 
فرهنگ مرجئه و ارجاء دانست که از سوی بنی امیه و 
معاویه برای حکمرانی آسان این حاکمان نامشروع 
جعل و نهادینه شد؟ بی طرف ماندن در قضیه ای 
مثل عاشورا و محکوم نکردن عوامل این جنایت )در 
حد لعن( چیزی جز همان عقیده مرجئه نیست که 
می گفتند یزید و یزیدیان هر جنایتی که کرده اند، چون 
مسلمان بودند، باید کار آن ها را به خدا واگذار کنیم و 

قضاوتی درباره آن ها نداشته باشیم.
نکته مهم دیگر زیارت عاشورا دوگانه ی »ظالم« و 
»مظلوم« است که مورد تأکید ویژه این زیارت نامه است. 
این دوگانه اهمیت ویژه ای در درک نسبت ما با قضیه 
عاشورا دارد. ما در زیارت عاشورا عده ای را لعن و محکوم 
می کنیم و از عده  دیگری دفاع کرده و به آن ها سالم  

و درود می فرستیم. این یعنی این که عاشورایی بودن، 
به معنای تعیین تکلیف با هر دو سوی ماجراست. 
نمی شود بی طرف ماند و به دفاع از مظلوم اکتفا کرد. 
دفاع انسانی از مظلوم، کم هزینه ترین کار ممکن 
در مواجهه با یک ظلم است. اما حسینی بودن و 
عاشورایی شدن جز 
ب��ا م��ظ��ل��وم ن��وازی و 
ظالم ستیزِی هم زمان 

محقق نمی شود.
زی��ارت عاشورا به ما 
می گوید که »ظلم« 
ن��ق��ش پ��ررن��گ��ی در 
ماجرای عاشورا دارد. هر ظلمی دو رکن دارد: ظالم 
و مظلوم. خیلی از ماها در این قضیه می لنگیم و کاری 
با ظالم نداریم و عافیت طلبانه برخورد می کنیم. 
ظلم ستیزی پررنگ ترین جنبه عاشوراست. امام 
حسین)ع( در روز عاشورا با یک ظلم بزرگ مواجه 
بود. لذا می بینیم که طبق روایات موجود، ایشان 
در آخرین لحظات به فرزندشان امام سجاد)ع( که 
در خیمه به دلیل بیماری یا مجروحیت، بستری 
بوده اند، وصیت می کنند: »فرزندم! مبادا به کسی 
که جز خدا یاوری ندارد، ظلم کنی!«. زیارت عاشورا 
هم همین را می گوید که ظلم عظیم و کم سابقه ای 
در تاریخ بشریت اتفاق افتاده و در اثر حاکمیت اوباش 
و اراذل، حتی به جنازه و حریم شخصی محترم ترین 
فرد و خاندان  یک جامعه بدترین جسارت ها شده و 
عوامل آن جنایت به نام دین، بدترین جنایت را علیه 

متدین ترین افراد جامعه مرتکب شده اند.
چه بسا تکرار زبانی عباراتی مثل »حسین مظلوم« 
و »حسین عریان« باعث شده که این واقعیات تلخ 
تاریخی برای ما عادی و روزمره شود و مظلومیت 
حسین و جنایت فجیع عریان کردن پیکر زخمی 
ایشان را چندان درک نکنیم. شما حتی به منابع اهل 

سنت پیش از قرن هفتم و حمله مغول نگاه کنید؛ 
به راحتی می شود عمق این جنایت و اوباشی گری را 
در این منابع دید. چون گاهی شیعه را متهم می کنند 
که بعد از حمله مغول و شیعه شدن ایلخانان و سیطره 
صفویان، به سود خود در منابع تاریخی دست برده اند. 
اما منابعی که من گفتم )همچون تاریخ طبری و 
مقتل خوارزمی( پیش از حمله مغول تدوین شده اند. 
حداقل در این نمی شود شک کرد که با بریدن سر 
اعضای خاندان پیامبر و چرخاندن آن ها در شهرها 
برای قدرت نمایی و ایجاد رعب، جنایت بی سابقه ای 
رخ داد که پس از اسالم شاهد نبوده ایم و نیم قرن، 
چنین رسم هایی از بین رفته بود. پس ظلم یک جنبه 

پررنگ قضیه عاشوراست.
پیام زیارت عاشورا به ما در راستای این ظلم ستیزی 
این است که اگر می خواهید حسینی زندگی کنید، باید 
در عین دفاع از مظلومان، در برابر ظالمان نیز بایستید 
و موضع خود را روشن کنید. مگر در قرآن نداریم که 
کتمان کنندگان حقایق الهی ملعون هستند؟ عاشورا 
بزرگ ترین نماد کتمان حقایق الهی بود. این می تواند 
نسبت ما را با زیارت عاشورا روشن کند و به ما نشان 
دهد که اگر گروهی به نام دین، دست به جنایت و حمله 
به دین و انسانیت زدند و حتی نسبت به چنین جنایتی 
»تبرک« جستند و آن ظلم را مقدس جلوه دادند، شما 
هم نباید بی طرف بمانید و عافیت طلبی پیشه کنید. 
باید در قبال دو رکن ظلم – یعنی ظالم و مظلوم – فعاالنه 
رفتار کنید. هر کسی باید طبق توانش از مظلومان دفاع 
کند و در برابر همه ظالمان بایستد؛ حتی اگر این ظالم، 
برادرمان باشد که به دیگری ظلم کند و حقش را زیر 
پا بگذارد. این ظلم ستیزی منحصر به امور سیاسی و 
اجتماعی نیست. توان حسین)ع( این بود که با همه 
وجود، بایستد. شاید توان دیگران در آن اندازه نباشد 
)که نیست( اما این رافع تکلیف نیست و باید در حد 

توان خود، حسینی شویم.

لعن با آموزه های دینی و اسالمی 
منافاتی ندارد و اختراع شیعه نیست؛ 

لعن بدین معنی است که ما از خدا 
بخواهیم فرد یا افرادی را مورد رحمت 

و مهربانی خود قرار ندهد.
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آغ��ازگ��ر حرکت اصالحی در 
شیوه های عزاداری

مرحوم آیت الّله سیدمحمدمهدی قزوینی یکی از پیشروان اصالحات 
مجالس ع��زاداری بوده است و علی رغم تهمت های ف��راوان، در دفاع از 
عزاداری در هجمه های وهابیت بسیار کوشیده است؛ چنان که با مطالعه دو 
کتاب کشف الحق لغفلة الخلق و دولة الشجرة الملعونة الشامیة این حقیقت 
بر همگان روشن می شود. اما متأسفانه عدم مطالعه مستقیم آثار ایشان و 
مراجعه به گزارش هایی که مخالفان آن را تنظیم کرده اند، موجب شده که هنوز 
نیز عده ای ایشان را مخالف اصل عزاداری به حساب آورند و دیدگاه های 

اصالحی ایشان را درباره عزاداری با دیگران متفاوت فرض کنند. 

مروری بر نظرات آیت الله سیدمحمدمهدی قزوینی درباره عزاداری

مهدی مسائلی

در تاریخ معاصر هنگامی که سخن از 
اصالح مجالس عزاداری به میان می آید  
بیش تر افراد آغاز آن را به حرکت اصالحِی 
مرحوم سیدمحسن امین می شناسند؛ 
همچنان که در گزارش های مکتوبی که 
درای��ن ب��اره به نگارش درآم��ده نیز بیش 
تر درب��اره مواضع موافقان و مخالفان 
سیدمحسن ام��ی��ن در ج��ری��ان اص��الح 
مجالس عزاداری سخن به میان می آید. 
ای��ن درحالی اس��ت که موضوع ض��رورت 
اص���الح م��ج��ال��س ع����زاداری در سطح 
عمومی آن شاید ب��رای اولین بار توسط 
آیت الّله سیدمحمدمهدی قزوینی مطرح 

شد. ]۱[
مرحوم سیدمحسن امین در پایان کتاب التنزیه 

به این موضوع اشاره نموده و می نویسد:

   شخص بصری ک��ه ]شیخ عبدالحسین 
صادق در کتاب س�یماء الصلحاء[  به او اشاره 
می کند و او را به مخالفت با ائمه و علمای امت 
نسبت می دهد، سید جلیل القدری از بزرگان 
علما و فضال و از فرزندان حضرت طاهره است 
که خداوند اجر رسالت را در م��وّدت و دوستی 
با آنان قرار داده است؛ و ایشان همان عالمه 
سیدمهدی کاظمی ]قزوینی[ صاحب تألیفات 
در دفاع از مذهب اجداد طاهرینش، می باشد. 
وی منکرات و انحرافاتی را ]در عزاداری ها[ 
دید و از آن ها نهی نمود. او در بصره امر زشت و 
نامبارکی را بر روی شتر دید و غیرِت هاشمی 
او در دفاع از اجداد طاهرینش تحریک شد و از 
هتک حرمت ایشان منع نمود. ماجرا چنین بود 
که در محرم سال گذشته یعنی سال ۱۳۴۵ ه� ق 
مراسم شبیه خوانی در بصره اجرا شد و در آن زنی 

بدکاره از اهالی بصره را ]با سری ُعریان و باز[ در 
هودج نشاندند و در نظاره انبوهی از تماشاگران 
او را به حضرت زینب دختر امیرالمؤمنین 
علیهما السالم تشبیه نمودند. این کردار زشت و 
ناروا نسبت  به حضرت زینب دختر امیرالمؤمنین 
و محترم ترین بانوی هاشمی بعد از مادرش 
حضرت زهرا علیها السالم موجب شد تا این سید 
جلیل القدر و راست کردار تعزیه ای را که چنین 
منکراتی در آن انجام شود، منع کند و از منکراتی 
همچون قمه زنی و آزاردادن بدن، استفاده از 
آالت موسیقی همچون طبل و نی و این گونه 
تشبیه کردن زشت به دختران رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نهی نماید. او این مطالب را در 
رساله ای نوشته و منتشر نمود و به این دلیل حاال 
به مخالفت با ائمه اطهار و علمای امت متهم 

می شود. ]۲[   
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در شرح اقدامات آیت الّله سیدمحمدمهدی 
قزوینی  ]۳[ ب��ای��د گفت ای��ش��ان از علمای 
جلیل القدر ساکن کویت بود که در سال ۱۳۴۳ 
قمری )۱۹۲۵( پس از هفده سال اقامت در 
کویت، به اصرار مردم بصره بدانجا رفت و مقیم 

این شهر شد.
 ایشان پس از ورود به بصره انحرافاتی را در 
مراسم ع��زادارِی آن ه��ا دید که عزم وی را بر 
اص��الح مراسم س��وگ��واری امام حسین علیه 
السالم  برانگیخت. همان گونه  که در گزارش 
مرحوم سیدمحسن امین بیان شد، یکی از این 
انحراف ها آن بود که در تعزیه ای در بصره زن 
بدکاره ای را بدون حجاب و با وضع نامناسبی 
بر روی شتر نشانده و او را به حضرت زینب 

علیهاالسالم تشبیه نمودند.
 برپایی تعزیه به این صورت زشت که با منکرات 
و انحراف های دیگری نیز همراه بود، موجب شد 
تا آیت الّله سیدمحمدمهدی قزوینی انجام تعزیه و 

شبیه خوانی را در بصره به این صورت منع کند. ]۴[
همچنین در همان سال ها هنگام راهپیمایی 
و خ���روج ع����زاداران در ک��وچ��ه و خیابان، 
درگیری ها و منازعه هایی میان دسته های 

ع����زاداری چند محّله 
رخ داد ک��ه متأسفانه 
اف�����رادی م���ج���روح و 
کشته شدند. همچنین 
ب���ا ت��وج��ه  ب���ه اوض���اع 
مذهبی بصره و بغداد 
ک��ه جمعیت درخ��ور 

توجهی از اهل سنت نیز در ای��ن شهرها 
زندگی می کنند، در بعضی از سال ها، هنگام 
خ��روج دسته های ع��زاداری، میان بعضی 
از اهل سنت متعصب ن��اآگ��اه و ع��زاداران 

درگیری هایی ب��ه وج��ود م��ی آم��د و در این 
فتنه های مذهبی نیز اف���رادی مجروح، 

کشته و دستگیر می شدند.
 همه این ها موجب شد تا مرحوم  سیدمحمدمهدی 

ق��زوی��ن��ی ب���ا خ���روج 
و راه���پ���ی���م���ای���ی 
دسته های ع��زاداری 
با این ص��ورت خاص، 

مخالفت ورزد.  ]۵[
پ��س از ش���روع ای��ن 

اقدامات اصالحی، یکی از مسئوالن یا خبرنگاران 
نشریه االوقات العراقیه با ایشان مالقاتی داشت و 
درباره بعضی از مسائل دینی و اجتماعی و ازجمله 
مسائل ع���زاداری با وی گفت وگو نمود. مرحوم 
سیدمحمدمهدی قزوینی در آن گفت وگو درباره 
ضرورت اصالح مجالس عزاداری سخن گفت و نظر 

خویش را دراین باره تبیین نمود. 
ام��ا بعدها ای��ن گفت وگو ب��دون اط��الع و آگاهی 
مرحوم سیدمحمدمهدی قزوینی خالصه شده و 
به صورت یادداشتی در شماره ۱۶۶۱ این نشریه با 

عنوان »یوم عاشورا« منتشر می شود.
 مرحوم سیدمحمدمهدی قزوینی دراین باره 

می گوید:
     میان من و فردی 
ک��ه ب��ه ن��زد م��ن آم��ده 
ب��ود،    درب��اره بعضی 
از ام��ور   دینی و غیر 
دی��ن��ی گفت وگویی 
پیش آمد و پس از مدتی 
این گفت وگو در صفحات نشریه االوقات العراقیه 
منتشر گردید؛ ولی بیش تر بحث من به صورت 
خالصه درآمده بود و از جمله این مباحث سخن 
از تعزیه و خروج دسته های عزاداری بود. این 

در حالی است که اگر من می دانستم که این 
مطالب را می خواهند در نشریه منتشر کنند 
به آن ها هشدار م��ی دادم و آن ها را از این کار 
منع می کردم؛ زیرا اطالع از این امور مربوط 
به علماست و ربطی 
ب��ه دی��گ��ران ن��دارد. 
ب���اای���ن ح���ال ای��ن 
صحبت ها ن��ی��ز به 
 صورت اختصار بیان 
شده بود و هرکسی 
می توانست تفسیر خاص خود را از آن ها بیان کند؛ 
چنان که غرض ورزان چنین کردند و افراد ناآگاه 

را بر من شوراندند. ]۶[   
ه��م��ان گ��ون��ه ک��ه پیش بینی م��ی ش��د پس 
از انتشار مطالب نشریه اوق��ات العراقیه، 
موضع گیری های تند و شدیدی علیه مرحوم 
سیدمحمدمهدی قزوینی ص��ورت گرفت و 
عده ای با سوءاستفاده از اجمال و ابهامی که 
در سخنان منسوب  به ایشان ب��ود، بیان این 
سخنان را در راستای مخالفت با اصل عزاداری 

و سوگواری تفسیر می کردند. 
ای����ن م���وض���وع م��وج��ب ش���د ت���ا م��رح��وم 
سیدمحمدمهدی قزوینی دست به قلم شود و با 
تنظیم رساله ای با عنوان »صولة الحق علی جولة 
الباطل« ضمن مشخص کردن مواضع انتقادی 
خویش، به اتهام مخالفت با اصل عزاداری پاسخ 
دهد. در این رساله وی به تبیین انحراف هایی 
می پردازد که موجب شد تا وی شبیه خوانی و 
خروج دسته های عزاداری را در بصره منع کند 
و متذکر  شود که علی رغم تبلیغات منفی افراد 
غرض ورز یا ناآگاه، وی هیچ گاه مخالف سینه زنی 
نبوده است و با خروج دسته های ع��زاداری نیز 
به صورتی که مفسده ای نداشته باشند، مخالف نیست:

یکی از انحراف ها آن بود که در 
تعزیه ای در بصره زن بدکاره ای را 

بدون حجاب و با وضع نامناسبی بر 
روی شتر نشانده و او را به حضرت 

زینب )ع( تشبیه نمودند.

پس از انتشار مطالب نشریه اوقات 
العراقیه، موضع گیری های تند و 

شدیدی علیه مرحوم سیدمحمدمهدی 
قزوینی صورت گرفت.
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   اما مسأله ی سینه زنی، پس من آن را حرام 
اعالم ننموده و منع نکردم؛ بلکه آن چه صراحتًا 
بر فراز منبر و غیر آن بیان داشتم این بود که 
سینه زنی باید در مجالس عزاداری باشد و این 
به خاطر گزارش هایی از ترتب بعضی محرمات 
در  هنگام خروج دسته های ع��زاداری بود که 
موجب ایجاد فتنه و فساد و زد و خورد و کشتار 

می شد.  ]۷[   
وی سپس با بیان نمونه ای از این مفاسد تصریح 

می کند:
   ب��ل��ه، اگ���ر اف���راد 
بادرایت و باتقوا و آگاه 
به راهپیمایی بپردازند، 
در سینه زنی آن ه��ا در 
خ��ی��اب��ان ه��ا م��ح��ذور و 
منعی وجود ن��دارد؛ زیرا 
خروج و راهپیمایی آن ها 
با حالت خشوع ب��وده و 
صورت اندوهناکی دارد 
که قلب هر تماشاگری 
را م��ح��زون ن��م��وده و 
اشک های او را جاری 
م��ی ک��ن��د و ای ک��اش 
ه��م��ه ی ع������زاداران و 
سینه زنان این گونه رفتار 

می کردند… . ]۸[   
متأسفانه مخالفان مرحوم سیدمحمدمهدی 
قزوینی درحالی او را به مخالفت با ع��زاداری 
متهم می کردند که وی کتابی مستقل در مقابل 
هجمه ها و شبهات وهابی ها به عزاداری نگاشته 
و در آن دفاعی سرسختانه از مراسم سوگواری 
امام حسین علیه السالم  و روش ه���ای ع��زاداری 
همچون سینه زنی دارد. وی در کتاب کشف الحق 

لغفلة الخلق پس از برشمردن فواید برپایی مجالس 
سوگواری و عزاداری می نویسد:

   با بیان این مقدمه مشخص شد که برپایی عزاداری 
برای امام حسین علیه السالم از جهات مختلفی 
پسندیده و نیکوست که یک جهت از آن ه��ا برای 
حکم به استحباب شرعی ع��زاداری کافی است؛ 
چه برسد به همه آن ها. پس باید دانست که مصیبت 
امام حسین علیه السالم آن گونه که بیان آن گذشت، 
بزرگ ترین مصیبِت واقع در عالم بوده است و چنان چه 
اندوه و حزن تمام عالم را بر این مصیبت شناختی، 

پس محبان امام حسین علیه السالم هنگامی که آن 
را درک می کنند حزن و اندوهی بزرگ و دائمی برای 
ایشان ایجاد می شود؛ خصوصًا ازآن جهت که ظلمی 
فاحش بر محبوبشان وارد شده است و این موضوع 
موجب شّدت گریه ها، فریادها، ضجه ها و بر سر و 
صورت و سینه زدن های آنان در این مصیبت می شود؛ 
بلکه حق ُمحب آن است که به خاطر شدِت اندوه این 

مصیبت جان از تن تهی کند. ]۹[   

ایشان در ادامه نیز به شبهات وهابی ها درباره 
حرمت سینه زنی پاسخ داده و بر روای��ات مورد 
استناد آن ها برای حرمت سینه زنی در عزای 

امام حسین علیه السالم اشکال می گیرد.
البته مرحوم آیت الّله سیدمحمدمهدی قزوینی 
معتقد است در انجام عزاداری نباید از روش هایی 
که اهل بیت علیهم السالم آن ه��ا را در بین 
شیعیانشان ترویج نموده و بر آن راضی هستند، 
تجاوز ک��رد؛ زی��را دلیلی شرعی ب��رای تجاوز از 
این روش ه��ا وج��ود ن��دارد و عموماِت رجحان 
ع��زاداری نیز دالل��ت بر 
پسندیده بودن همه ی 
ان�����واع ع���زاداری ه���ا 
ندارند؛ بلکه ع��زاداری 
امام حسین علیه السالم 
ن��������زد اه����ل ب����ی����ت 
علیهم السالم ام��ری 
مهم ب��وده که به تبیین 
آن پ��رداخ��ت��ه ان��د و از 
تأکیدات آن ه��ا درب��اره 
ص���ورت ه���ای خاصی 
از ع���زاداری، همچون 
ش��ع��رخ��وان��ی و ب��ک��اء و 
ابکاء می توان فهمید که 
اهل بیت علیهم السالم 
چهارچوبی خ��اص ب��رای ع����زاداری درنظر 

داشته اند.
 همچنین وی معتقد است ازآنجاکه عزاداری 
نوعی عبادت اس��ت باید از روای��ات و نصوص 
پیروی کرد و در انجام آن نمی توان به اباحه و عدم 

وجود ضرر تمسک نمود.  ]۱۰[
ای���ن ن��گ��رش م��وج��ب م��ی ش��د ت��ا آی��ت ال��ّل��ه 
سیدمحمدمهدی قزوینی قمه زنی را نیز روشی 
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نادرست برای عزاداری بداند که بعضی از محبان 
ناآگاه امام حسین علیه السالم آن را به وجود 
آورده اند. ایشان در کتاب دولة الشجرة الملعونة 
الشامیة درباره فرودآوردن ضربه هایی به بدن با 

آهن می نویسد:
   مسأله ضربه زدن به بدن با آهن تقریبًا 
نزدیک به یک قرن پیش به وجود آمده است 
و تأسیس کنندگان  آن کسانی بودند که علم 
و آگاهی چندانی به ام��ور دینی نداشتند 
و آن��ان به خاطر محبت ب��ه امام حسین 
علیه السالم پنداشتند ک��ه ب��ا ای��ن ک��ار 
می توانند به سیدالشهدا علیه السالم و 
اهل بیت و اصحاب او اقتدا و تأسی کنند؛ 
زی��را دشمنان با ضربه های آهنین، آن 
ب��زرگ��واران را به شهادت رساندند. پس 
این عده از روی محبت، شدِت ضربه های 
آهنین را به بدن های خویش می چشاندند تا 
این گونه به آن ها تأسی کرده باشند؛ اما از این 
نکته غفلت دارند که دلیل تأسی به اهل بیت 
علیهم السالم  تا بدین حد نبوده و شامل این 
رفتارها نمی شود و برای اهل علم و معرفت 
مشخص است که آن چ��ه درب��اره رجحان 
و استحباب ع��زاداری روای��ت شده شامل 
این م��وارد نمی شود. ان شاء الّله خداوند 

ه��م��ه آن ه���ا را بر 
تبعیت از اهل بیت 
علیهم السالم در 
روشی که آن ها در اندوه 
ای���ن مصیبت دن��ب��ال 
م��ی ک��ردن��د، ه��دای��ت و 

موفق نماید؛ زیرا حرکت بر مسیری که از اهل بیت 
علیهم السالم درب��اره ع��زاداری صادر شده حق 

است و نه روش های دیگر. ]۱۱[   

اگرچه آیت الّله سیدمحمدمهدی قزوینی در 
کتاب دولة الشجرة الملعونة الشامیة نیز به دفاع 
از عزاداری و دیگر شعائر مذهبی شیعه در مقابل 
شبهات وهابیت می پردازد، همین مخالفت با 
روش هایی همچون قمه زنی به تنهایی کافی 

بود تا خشم عده ای 
برانگیخته ش��ود و 
بکوشند تا اقدامات 
اصالحی وی را در 
راس��ت��ای مقابله با 
اص���ل ع�����زاداری و 
همسو با هجمه های 
وهابیت جلوه دهند. 
ازای���ن رو ردّی��ه ه��ای 

فراوانی علیه ایشان نوشته و در میان مردم توزیع 
شد. متأسفانه شرایط مکانی و زمانی نیز به 
کمک تخریب کنندگان آمد و موجب بیش ترشدن 
سوء برداشت ها شد؛ زی��را این اصالحات همزمان با 
قدرت گرفتن وهابیت در عربستان و رفتارهای شنیع آنان 
ازجمله تخریب بارگاه ائمه بقیع علیهم السالم در ۸ 
شوال ۱۳۴۳ قمری صورت می گرفت و از طرفی 
بعضی شبهات وهابیت در میان اهل سنت عراق 
نفوذ نموده بود. همین باعث شده بود تبلیغات 
مخالفان علیه سیدمحمدمهدی قزوینی مؤثر 
اف��ت��د و ب��س��ی��اری از 
جامعه مذهبی عراق 
به اشتباه سخنان و 
مواضع اصالحِی وی 
را در راستای اقدامات 
وهابیت در مخالفت با 
شعائر مذهبی شیعه بدانند و خواستار موضع گیری 
صریح مراجع وقت در مقابل آن شوند. ازهمین رو 
سؤال های فراوانی درای��ن ب��اره از بصره و دیگر 

شهرهای عراق  به نزد مراجع نجف ارسال شد و 
آن ها خواستار موضع گیری صریح مراجع وقت در 
مقابل سیدمحمدمهدی قزوینی و دفاع از عزاداری 

و نصرِت آن بودند.
در چنین ش��رای��ط��ی دو ت��ن از م��راج��ع 
بزرگ آن زمان یعنی 
آی��ت ال��ّل��ه م��ی��رزای 
نائینی و آی��ت ال��ّل��ه 
سیدمحمدحسین 
ک��اش��ف ال��غ��ط��اء به 
نامه ها و تلگراف های 
فراوان مردم بصره 
و دیگر نقاط عراق 
پ��اس��خ دادن���د و با 
تأیید و توجیه بیش تر صورت های ظالغطاء 
پیش تر در پاسخی حکم قمه زنی را از جهت 
استنباط فقهی حرمت دانسته بود و همین 
پاسخ را نیز در س��ال ه��ای پایان حیاتش 
تأیید نموده و به عنوان نظر نهایی خویش 

برگزید. ]۱۲[
البته بعدها این پاسخ ها که مربوط به فضای 
هیجانِی بصره بودند، از سوی طرفداران 
قمه زنی در مقابل آیت الّله سیدمحسن امین 
نیز استفاده شد و اگرچه مرحومین میرزای 
نائینی و کاشف الغطاء در مقابل رساله التنزیه 
اظهارنظری نکردند، طرفداران قمه زنی از 
پاسخ آن ها به مردم بصره در مقابل کتاب 

التنزیه نیز بهره جستند.
اما مرحوم آیت الّله سیدابوالحسن اصفهانی 
سیاستی متفاوت در پیش گرفتند و ب��رای 
آرام ساختن فضای متشنج بصره و کاستن التهاب 
آن، با صدور بیانیه و منشوری، بدون آن که به تأیید 
و توجیه رفتارهایی همچون قمه زنی بپردازند، 

دو تن از مراجع بزرگ آن زمان 
ه میرزای نائینی و 

ّ
یعنی آیت الل

ه سیدمحمدحسین کاشف 
ّ
آیت الل

الغطاء با تأیید و توجیه بیش تر 
صورت های رایج عزاداری در آن 

زمان و ازجمله قمه زنی خواسته ی 
مردم را دراین باره اجابت نمودند.

بسیاری از جامعه مذهبی عراق به 
 اشتباه سخنان و مواضع اصالحِی وی را 
در راستای اقدامات وهابیت در مخالفت 

با شعائر مذهبی شیعه می  دانست.
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بر اقامه ع��زاداری و برپایی شعائر مذهبی تأکید 
نموده و خواستار اصالح مراسم عزاداری از موارد 

غیرمشروع شدند.
 محتوای ای��ن بیانیه  
به گونه ای بود که از یک 
طرف بر ضرورت برپایی 
ع��زاداری تأکید نموده و 
سوء تفاهم ها را درب��اره 
مقابله با اصل عزاداری 
ب��ی اع��ت��ب��ار می ساخت 
و از ط��رف��ی دی��گ��ر نیز 
نمی توانست به اب��زاری 

ب��رای هجمه علیه عالمی فرهیخته همچون 
سیدمحمدمهدی قزوینی تبدیل شود.

از همین رو سیدمحمدمهدی قزوینی در 
کتاب صولة الحق علی جولة الباطل به حمایت 
مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی از خویش 
اشاره نموده و بیان می دارد وقتی خبر آن چه 
که وی حرمت آن ه��ا را در ع��زاداری اعالم 
داشته ب��ود، به عتبات عالیات رسید، سید 
مشاهیر مجتهدین آن عصر، یعنی مرحوم 
آیت الّله سیدابوالحسن اصفهانی، این حکم را 
امضا نموده و نظری مخالف وی در حرمت این 

اعمال ارائه نداده است.
 درواق��ع بیانیه آیت الله سیدابوالحسن 
اصفهانی ب��ه ن��وع��ی  سیدمحمدمهدی 
قزوینی به حساب می آمد؛ زیرا در آن بیانیه 
هیچ تأییدی ب��ر قمه زنی و م���واردی که 
مرحوم قزوینی آن ها را انحراف می نامید، 
صورت نگرفته بود. البته این حمایت برای 
مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی هزینه نیز 
داشت و به گزارش آیت الله شبیری زنجانی 
در اثر همان عدم مخالفت، اهالی بصره 

از تقلید آسیدابوالحسن به آق��ای نائینی 
برگشتند.  ]۱۳[

در ج��م��ع ب��ن��دی ای���ن گ����زارش ب��ای��د گفت 
م��رح��وم آی��ت ال��ّل��ه 
سیدمحمدمهدی 
ق��زوی��ن��ی ی��ک��ی از 
پ�����ی�����ش�����روان 
اصالحات مجالس 
ع�������زاداری ب���وده 
اس���ت و علی رغم 
ت���ه���م���ت ه���ای 
ف��راوان، در دفاع 
از ع���زاداری در هجمه های وهابیت بسیار 
کوشیده اس��ت؛ چنان که با مطالعه دو کتاب 
کشف الحق لغفلة الخلق و دول��ة الشجرة 
الملعونة الشامیة این حقیقت بر همگان روشن 
می شود. اما متأسفانه عدم مطالعه مستقیم آثار 
ایشان و مراجعه به گزارش هایی که مخالفان 
آن را تنظیم کرده اند، موجب شده که هنوز 
نیز عده ای ایشان را مخالف اصل عزاداری 
به حساب آورن��د و دیدگاه های اصالحی 
ایشان را درباره عزاداری با دیگران متفاوت 

فرض کنند. ]۱۴[

پی نوشت ها:
۱. البته اگر مطالب سیدمحسن امین در کتاب مجالس  السنیه را 
درنظر بگیریم، می توان گفت این دو بزرگوار همزمان حرکت اصالحی 
خویش را آغاز کردند؛ اگرچه عکس العمل ها به حرکت اصالحی مرحوم 

سیدمحمدمهدی قزوینی زودتر صورت گرفت.
۲. سیدمحسن امین، التنزیه العمال الشبیه، ص30و31.

۳. آیت الله سیدمحمدمهدی بن سیدصالح موسوی کاظمی قزوینی 
در سال  1272قمری در کاظمین به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات 
علوم حوزوی در کاظمین به سامرا هجرت نمود و در آنجا به تحصیل در 
دروس خارج حوزه پرداخت. سپس به نجف رفت و مدتی در آن جا تحصیل 
کرد؛ اما پس از مدتی دوباره به سامرا بازگشت و علوم منقول و مقعول را 

از محضر اساتید بزرگی همچون میرزای بزرگ شیرازی، میرزا محمدتقی 
شیرازی، میرزای نوری و… فراگرفت. وی در سال 1314 قمری به ایران 
مسافرت نمود و پس از تهران و قم، به مشهد رفت و چند سال در آن جا اقامت 
نمود. سپس به مصر و شام مسافرت نمود و از آن جا برای انجام فریضه حج 
به مکه رفت. بعد از انجام حج به عراق بازگشت. در نجف به توصیه بعضی از 
علما و درخواست مردم کویت بدان جا رفت و امور شرعی و دینی مردم کویت 
را برعهده گرفت. در سال 1343قمری )1925( پس از هفده سال اقامت در 
کویت، قصد زیارت عتبات عالیات را نمود. مردم بصره از این فرصت استفاده 
نمودند و ایشان را به بصره آوردند و به اصرار آن ها مقیم بصره شد. وی افزون بر 
گاهی های فراوانی داشت؛  علوم دینی، در علوم دیگری ازجمله طب سنتی آ
همچنان که از ایشان تألیفات فراوانی نیز برجای مانده است. ایشان 8 ذی 
القعدة 1358 قمری )19دسامبر۱۹۴۰( در بصره رحلت نمودند و پیکرشان 
را پس از انتقال به نجف در جوار حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم به 

خاک سپردند.
۴. قزوینی، سیدمحمدمهدی، صولة الحق علی جولة الباطل، 
بصره: مطبعة الوطنیة، 1345ق )1926م(، ص4و5؛ حسون، 
محمد، رسائل شعار الحسینیه، ج۱، چ۱، قم:  رافد، 1432ق، 

ص184تا186.
۵. قزوینی، سیدمحمد مهدی، همان جا، صص ۸ و ۹؛ حسون، محمد، 

همان جا، صص189تا190.
۶. قزوینی، سیدمحمدمهدی، همان جا، ص2؛ حسون، محمد، 

همان جا،صص180تا183.
۷. قزوینی، سیدمحمدمهدی، همان جا، ص8؛ حسون، محمد، 

همان جا، ص189.
۸. قزوینی، سیدمحمدمهدی، همان جا، ص9؛ حسون، محمد، 

همان جا، ص190.
۹. قزوینی، سیدمحمدمهدی، کشف  الحق لغفلة الخلق، بغداد، مطبعة 

دارالسالم، 1345ق، ص108.
۱۰. قزوینی، سیدمحمدمهدی، همان جا، صص112و113.

۱۱. قزوینی، سیدمحمدمهدی قزوینی، دولة الشجرة الملعونة الشامیة، 
بغداد: مطبعة دارالسالم، 1346ق، ص137.

۱۲. همچنان که مرحوم میرزای نائینی نیز در پاسخ خویش 
تصریح می کند که درباره بعضی از احکام عزاداری همچون 
احکام تعزیه نظری دیگر داشته ؛ ولی نظر خویش را تغییر داده  

است.
۱۳. شبیری زنجانی، موسی، جرعه ای از دریا؛ مقاالت و مباحث 
شخصیت شناسی و کتاب شناسی، ج۱، قم، مؤسسه کتاب شناسی شیعه، 

1389، ص565.
۱۴. برای اطالع بیش تر درباره ابعاد گوناگون قمه زنی ر.ک: مسائلی، 
مهدی، عار یار شعار، قمه زنی در ترازوی عقل و شرع، اصفهان: آرما، 

1395ش.

بیانیه آیت الله سیدابوالحسن 
اصفهانی به نوعی حمایت از مرحوم 
سیدمحمدمهدی قزوینی به حساب 

می آمد؛ زیرا در آن بیانیه هیچ تأییدی 
بر قمه زنی و مواردی که مرحوم 

قزوینی آن ها را انحراف می نامید، 
صورت نگرفته بود.
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مقتل جامع سیدالشهداء

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت )ع( وابسته به پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی در آستانه ماه محرم و صفر؛ اقدام به برگزاری سلسه 
جلسات کرسی  نقد و معرفی کتب عاشورایی کرد که این جلسات 
از دوشنبه ۵ مهرماه آغاز و تا پنج شنبه ۸ مهرماه با نقد و بررسی چهار 
کتاب ادامه داشت. اولین کرسی درباره نقد و بررسی کتاب »تاریخ 
قیام و مقتل جامع سیدالشهداء« با حضور اساتید و فضال و همچنین 
حجت االسالم والمسلمین محسن رنجبر ارائه دهنده بحث و از 
نویسندگان این مقتل و همچنین ناقدین، آیت الله محمدهادی یوسفی 
غروی و دکتر محمد اسفندیاری در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

برگزار گردید. در ادامه، مشروح اولین کرسی از نظر شما می گذرد.

سید حسین میرخلیلی

   معرفی اجمالی کتاب
تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء)ع(، 
مجموعه ای دوجلدی است که توسط گروهی 
از تاریخ پژوهشان زی��ر نظر حجت االس��الم و 
المسلمین مهدی پیشوایی تألیف شده و مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( آن را به زیر 

طبع آراسته است.
این کتاب ارائه دهنده گزارش جامع و مستندی 
از تاریخ قیام عاشورا برای عموم عالقه مندان به 
تاریخ کربال به ویژه طالب و خطباست. این مقتل 
با تأکید بر منابع موجود تا پیش از قرن هفتم نوشته 
شده است؛ زیرا با بررسی های انجام شده از سوی 
محققان، در موضوع قیام سیدالشهدا)ع( تنها 
گزارش های منابعی که تا قرن هفتم به نگارش 
درآمده اند، قابل اتکا و اعتمادند و منابع پس از آن، 

گزارش های چندان معتبری را شامل نمی شوند.
جلد اول این کتاب شامل چهار بخش اصلی 
اس��ت: سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری 

عاشورا از آغاز تا عصر حاضر؛ امام حسین)ع( 
و معاویه؛ نهضت عاشورا از آغ��از تا ورود امام 

حسین)ع( به کربال؛ امام حسین)ع( در کربال.
برخی از عناوین جلد دوم نیز عبارتند از:  حوادث 
پس از ع��اش��ورا، اه��ل بیت)ع( در مسیر شام، 
تداوم نهضت حسینی به رهبری امام سجاد)ع(، 
پیامدهای قیام عاشورا، مباحث پیرامونی نهضت 

عاشورا، پژوهشی در اربعین سیدالشهدا)ع( و... .
از وی��ژگ��ی ه��ای ای��ن اث��ر، مباحثی اس��ت که 
مقتل های پیشین کم تر بدان پرداخته اند؛ مانند 
پاسخ به پرسش های مربوط به تاریخ عاشورا؛ 
ریشه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی واقعه  
عاشورا؛ بحث تاریخی درباره ی اربعین و بازگشت 

اهل بیت)ع( از شام و… .
در بخش کتابنامۀ انتهای کتاب، نام ۵۴۴ عنوان 

کتاب قدیم و جدید و ۱۵ مقاله دیده می شود.
در ادامه به مشروح سخنان حاضران در جلسه 

می پردازیم:

    حجت االسالم والمسلمین رنجبر
این مقتل شامل دو جلد و هرکدام از مجلدات 
شامل چهار بخش است. نگارش این دو جلد 
ی��ازده س��ال ط��ول کشیده اس��ت که البته این 
طوالنی شدن، دالیل خودش را دارد و اکنون 
مجال پرداختن به آن نیست. نکته ای که باید 
درباره چرایی نگارش این مقتل )با وجود کتب 
متعدد از قیام سیدالشهدا)ع(، اهداف آن و… 
در مجامع علمی، به ویژه کتب متعدد در حوزه 
عاشوراپژوهشی خصوصًا در دهه های اخیر( 
گفته ش��ود، این است که اصل نگارش مقتل 
در ده��ه هشتاد توسط استاد حجت االسالم 
والمسلمین مهدی پیشوایی در گ��روه تاریخ 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی پیشنهاد 
داده شد. با توجه به مدیریت استاد در این گروه، 
ایشان چند طرح دادند که یکی از آن ها نگارش 
مقتل جامع و تاریخ عاشورا بر اساس معیارهای 
مقبول تاریخ نگاری بود. بعد از آغاز و انجام این 

گزارش جلسه ی اول از سلسله جلسات کرسی نقد و معرفی کتب عاشورایی
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پژوهش مشکالتی پیش روی ما قرار داشت؛ 
از جمله کمی ِعده و ُعده بود. همچنین ارسال 
نسخه  به اع��الم و بزرگان جهت اع��الم نظر و 
مشورت )که بزرگان نقطه نظراتی داشتند که 

ما نیز اعمال کردیم( 
و ایضًا فرایند ویرایش 
و نشر و… که همگی 
باعث شد سرعت کار 

کمی کند شود.
ه��رب��خ��ش ک��ت��اب 
خ��ودش چند فصل را 

دربر می گیرد. مباحث بسیار بکری در این کتاب داریم. 
از بخش سوم، تاریخ قیام شروع می شود؛ این 
بخش به حوادث قیام و حرکت امام حسین)ع( 
از مدینه تا ورود به کربال می پردازد. سعی شده 
است جلد اول تا پایان حوادث و وقایع کربال را در 
برگیرد. حوادث بعد از واقعه، از جمله حوادثی که 
در مسیر بازگشت به شام و کوفه اتفاق افتاده، 
همگی در جلد دوم است. بحث های پیامدهای 
تکوینی این واقعه نیز در همین مجلد است. البته 
قرار بود مباحث را در ُنه فصل بیاوریم و همگی 
در جلد اول باشد؛ اما بعد از جلسات متعدد قرار 
شد برخی را در جلد دوم بیاوریم؛ از جمله بحث 
تاریخچه ع��زاداری که بر اساس نظرخواهی  و 
مشورت سنجی در جلد دوم قرار گرفت و از جمله 

نقش یاران که در جلد دوم آمده است.
از ویژگی های این مقتل این است که تالش 
ش��ده تا از منابع و مآخِذ تا ق��رن هفتم بسیار 
استفاده شود؛ زیرا منابع اولیه و کهن تر، قابل 
اعتمادترند. از منابع قرن هشتم و نهم به بعد 
که کم تر قابل اعتماد بوده، استفاده نشده است.

ویژگی بعدی این است که سیری جامع در 
مقتل نگاری نیز صورت گرفته است؛ به گونه ای 

که مخاطبین این مقتل که مبلغین ج��وان و 
روحانیون هستند با خواندن آن، تقریبًا بی نیاز 
باشند؛ البته نمی گوییم تمام مقاتل را کنار 
بگذارند؛ اما به هرحال سعی شده مقتل جامعی 
ب���اش���د. ب��ن��اب��رای��ن 
ویژگی دوم این است 
ک��ه پیشینه ی این 
ک��ار را ب��ه مخاطب 
ارائه می دهد و برای 
این کار فهرستی از 
مقاتل تا قرن هفتم 
ارائ��ه ش��ده اس��ت. البته ممکن اس��ت همگی 
مقتل نباشند و برخی صرفًا تاریخ نگاری باشند؛ 
اما سعی شده هر مقتلی که بوده آورده شود. 
بنابراین فهرست جامع از آثار موجود و آثاری 
که دیگر فقط نامی از آن ها باقی مانده، آورده 
شده اس��ت؛ به همراه معرفی مهم ترین آثار 
تحریف گستر و تحریف گری که از عصر صفویه 

در حوزه مقتل نگاری وارد شده است.
ذک��ر ای��ن نکته ض���روری اس��ت ک��ه م��ا در 
نمونه هایی که ذکر کردیم، اساسًا به دنبال نقد 
و بررسی نبودیم و سعی کردیم رویکرد اثباتی 
داشته باشیم. البته گزارش های مشهور، در 

پاورقی ذکر شده اند.
ویژگی دیگر این است که در بحث چرایی و 
فلسفه قیام که مخصوصًا در دهه های اخیر به 
آن دامن زده شده است، ما به سراغ سخنان 
رهبر این قیام یعنی امام حسین)ع( رفتیم تا 
ببینیم هدف حضرت از قیامش چه بوده و آن را 
تحلیل کردیم. بنابراین سعی شده تمامی کلمات 
و بیانات حضرت که مشتمل بر هدف قیام است 
بیان شود. در کنار این، به دیدگاه های مختلف 

نیز رسیدیم.

با وج��ود همه تالش ها به نظر می رسد در 
ویراست دوم، باید برخی اشکاالت به حق نیز 

برطرف شود.

   آیت الله یوسفی غروی
اگ��ر مقتل ام��ام حسین)ع( م��رح��وم سید 
م نجفی  عبدالّرزاق بن محمد موسوی ُمَقَرّ
)مقتل الحسین او حدیث کربالء( را آخرین 
مقتل حوزه نجف بدانیم، این مقتل را نیز باید 
آخرین مقتل تحقیقی حوزه قم بنامیم. طبیعتًا 
بحث و تحقیق در این حوزه دشواری های خود 
را دارد؛ زیرا در برخی حوزه های اعتقادی باید 
با دقت وارد شد؛ کمااین که نظر مراجع بزرگوار 
نیز بر این بود و برخی ناقد این قضیه بودند و 
معتقد بودند چیزی که موجب وهن عقاید شود 
نباید بیان شود؛ به ویژه آن چه که شهرت دارد 
در بین مردم و بالتبع کنکاش و تحقیق در این 
زمینه ها باید بادقت باشد. البته این کتاب، اثر 
تحقیقی است و به مالکات تحقیق عمل شده 

است.
ب��ن��ده ب���ا ت��وج��ه ب���ه س��اب��ق��ه ی تحقیق 
بیست ساله  ای که بر روی مقتل ابی مخنف 
ک��رده ام، اعتقاد دارم این که گفته ش��ود به 
فالن چیز دست نزنید و تحقیق نکنید چون 
چیزی از آن نمی ماند، این گونه نیست؛ بلکه 
بنده انگیزه ام از نوشتن وقعة الطف البی 
مخنف این بود که دقت تاریخی کنم و اثبات 
کنم اگر بر روی مواضع تاریخی تحقیق کنیم، 
مطالب بسیار معتبر و با کیفیت بسیار خوب 
به دست می آید؛ اگرچه کمیت کم تر شود. 
بنابراین نباید به گونه ای باشد که به دنبال 
حجم باشیم؛ باید به دنبال تحقیق کیفی 

باشیم.

سیری جامع در مقتل نگاری نیز 
صورت گرفته است؛ به گونه ای که 

مخاطبین این مقتل که مبلغین جوان 
و روحانیون هستند با خواندن آن، 

 بی نیاز باشند.
ً
تقریبا
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 دک��ت��ر محمد اس��ف��ن��دی��اری )ن��اق��د(
)اسالم پژوه و تاریخ نگار(

کتاب، کتاب نفیسی است و بنده سومین 
جلسه ای که اس��ت که به عنوان ناقد در آن 
شرکت می کنم و ای��ن نشان دهنده اهمیت 

کتاب است.
 این کتاب در جشنواره دعبل خزاعی به عنوان 
کتاب سال انتخاب شد و بنده نیز امتیاز بسیار 
باالیی به آن دادم و در یک کتاب شناسی که 
داشتم، صد کتاب مقتل را ذکر کردم؛ از جمله 

این کتاب.
اگر بخواهیم پیشینه ای برای این کتاب 
ذک��ر کنیم، می توانیم ب��ه نفس المهوم 
محدث قمی و مقتل الحسین مقرم اشاره 
کنیم؛ اما وقتی بررسی می کنیم می بینیم 
دو دنیای متفاوت است. البته نمی گویم 
ضد یکدیگر هستند؛ نفس المهوم آخرین 
مقتل کالسیک اس��ت و مقاتل بعدی 
همگی با دیدگاه های جدید نوشته شده 

است.
از ویژگی های این کتاب، به کار گرفتن 
عقل و خرد جمعی در تدوین آن است. ویژگی 
دیگر ای��ن اس��ت که اف��راد بسیاری کتاب 
را دیدند و دلسوزانه نقد و بررسی کردند؛ 
بنابراین کتاب چکش کاری و صیقل داده 

شده است.
ب��ا همه اهمیت کتاب نفس المهموم، 
نمی توانید آن را به دست خواننده و نسل 
ج���وان ام����روزی ب��ده��ی��د؛ زی���را شبهات 
گوناگونی برایش پدید می آید. ما نیاز داشتیم 
نفس المهموم و مقتل الحسیِن ویژه ی عصر 
خودمان را داشته باشیم؛ این کتاب چنین 

چیزی است.

  نقدها
کتاب شناسی  تقریبًا  کتاب،  از  فصلی    
مقتل ها و بررسی مقایسه ای است که الزم 
نبوده است در این کتاب بیاید؛ زی��را این 

کتاب مقتل است؛ نه کتاب شناسی؛ 
نهایتًا یک پیشینه مختصر باید ارائه 

می شد.
  در فصل دیگری؛ سیر تاریخی 
ع��زاداری از دوره ه��ای متقدم تاریخ 
تا زم��ان رضا شاه آورده شده که به 
مقتل ارتباطی ندارد. آن چه اهمیت 
دارد این است که شما باید درب��اره 
بنویسید؛  مطلب  حسین)ع(  ام��ام 
ن��ه پ��ی��رام��ون وی. وق��ت��ی ع��ن��وان 
کتاب قیام و مقتل است، عزاداری 
جایش این جا نیست. می شود ربط 
داد؛ اما باید فصل ها و اب��واب ربط 
وثیق به یکدیگر داشته باشند. دکتر 
زرین کوب می گوید: اصل مهم در 
نوشتن ای��ن اس��ت که بدانید چه را 

نباید بنویسید.
  در ف��ص��ل��ی ک��ه ب��ه ری��ش��ه ه��ای 
قیام  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی 

امام حسین)ع( می پردازد، باید به اختالف 
بیش تر  بنی هاشم  و  بنی امیه  قبیله ای 
پرداخته و درب��اره  ی آن ها بیش تر مناقشه 

شود.
   تاریخ م��ا، تاریخ مذکر اس��ت و در هر 
کتابی مذکر حضور داشته اس��ت. ام��ا در 
تاریخ اسالم، از عجایب آن است که تاریخ 
مذکر نیست و زنان نقش بسیاری داشتند 
)مانند حضرت خدیجه ، حضرت فاطمه  و 
حضرت زینب سالم الله علیهم(. در تاریخ 

عاشورا نقش دوم را حضرت زینب)س( 
به عهده داش��ت؛ اما یک فصل این کتاب 
ت���داوم نهضت حسینی ب��ه ره��ب��ری ام��ام 
سجاد)ع( اس��ت؛ در حالی که باید نوشته 

می شد به رهبری حضرت زینب)س(. گواه 
تاریخ ای��ن اس��ت که ت��داوم نهضت توسط 

حضرت زینب)س( بود.
   در ب��خ��ش ح����وادث خ��ارق ال��ع��اده و 
پیامدهای تکوینی بعد از شهادت، مواردی 
نظیر این که خورشید را خون گرفت، زیر 
سنگ خون ف��وران کرد و… که در منابع 
شیعه و اه��ل سنت زی��اد آم��ده اس��ت، باید 
دقیق تر بررسی می شد؛ زیرا اثبات آن ها با 

معیارهای علمی کمی سخت است.
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ش��ه�ادت ن�ام�ه
 امام حسین )ع(

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت )ع( وابسته به 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در آستانه ماه 
محرم و صفر، اق��دام به برگزاری سلسله جلسات 
کرسی  نقد و معرفی کتب عاشورایی کرده است که 
این جلسات از دوشنبه ۵ مهرماه آغاز شد و تا پنج شنبه 
۸ مهرماه با نقد و بررسی چهار کتاب ادامه داشت. 
دومین کرسی با نقد و بررسی کتاب »شهادت نامه 
امام حسین)ع(« با حضور اساتید و فضال و همچنین 
حجت االسالم سیدمحمود طباطبائی نژاد ارائه دهنده 
بحث و از همکاران نویسنده این کتاب و همچنین 
دکتر نعمت الله صفری فروشانی ناقد کتاب، در 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی برگزار گردید که 

گزارش آن در ادامه می آید.

سید حسین میرخلیلی

   معرفی اجمالی کتاب
ش��ه��ادت  ن��ام��ه ام���ام ح��س��ی��ن)ع(، کتابی 
اس��ت دو جلدی، به زب��ان فارسی که زی��ر نظر 
آیت الله ری شهری و با همکاری سیدمحمود 
طباطبایی نژاد و س��ی��دروح ال��ل��ه سیدطبایی 
گردآوری شده است. این کتاب، تقریبًا گزیده ای 
از مباحث موجود درباره حادثه کربال از دانشنامه 
۱۴ جلدی امام حسین)ع( است که قباًل منتشر 

شده است.

این کتاب دربردارنده تمامی بخش  های مرتبط 
با حماسه کربال از دانش نامه یاد شده است  که 
جهت آگاهی عموم عالقه  مندان و اهل مطالعه 
و تحقیق، به ویژه خطبا و حماسه  سرایان کربال، 

گزینش و بازتدوین شده است.
مؤلفان تالش کرده اند در تدوین این اثر از منابع 
حدیثی و تاریخی معتبر و قابل استناد بهره برند که 
تا قرن هفتم هجری و پس از آن تا قرن نهم تألیف و 
جمع آوری شده است. از این رو مقتل  نگاری  های 

قرن دهم هجری به بعد، در »کتاب  شناسی تاریخ 
عاشورا و عزاداری« آورده شده اند.

   عناوین و فهرست بخش های کتاب:  
 بخش یکم: مهم  ترین مباحث مربوط به 

حماسه عاشورا؛
     بخش دوم: زندگی خانوادگی سّیدالشهدا)ع(؛ 

    بخش سوم: پیش گویی درباره شهادت امام 
حسین)ع(؛ 

گزارش جلسه ی دوم از سلسله جلسات کرسی نقد و معرفی 
کتب عاشورایی
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     بخش چهارم: خروج امام حسین)ع( از مدینه 
تا ورود به کربال؛

   بخش پنجم: از رسیدن امام حسین)ع( به 
کربال تا شهادت ایشان ؛

     بخش ششم: وقایع پس از شهادت امام 
حسین)ع(؛ 

   بخش هفتم: بازتاب شهادت  امام  حسین)ع( 
و فرجام کسانی که در کشتن  وی و یارانش نقش 

داشتند؛
   بخش هشتم: ع��زاداری و گریه ب��رای امام 
حسین)ع(؛  این بخش، با دو زیارت منسوب به 

ناحیه مقدسه پایان می  یابد.
نقشه  های مربوط به قیام عاشورا نیز در پایان 

کتاب قرار گرفته  اند.

  ح���ج���ت االس���الم وال��م��س��ل��م��ی��ن 
طباطبایی نژاد )ارائه دهنده(:

کتاب شهادت  نامه امام حسین)ع( گزیده ای 
از مطالب موجود درباره حادثه کربال از کتاب 
دانشنامه ام��ام حسین)ع( به قلم آیت الله 
ری شهری است که پیش تر در ۱۴ جلد منتشر 
شده بود. البته پیش از این، کتاب دیگری نیز 
با عنوان گزیده دانش  نامه امام حسین)ع( نیز 
منتشر گردیده است؛ با این تفاوت که در کتاب 
یادشده، تمامی بخش  های دانش نامه گزینش و 
تلخیص شده است؛ در حالی که کتاب حاضر، 
تنها به بخش  های مربوط به قیام و شهادت امام 
و یاران باوفای ایشان پرداخته و طبیعتًا با حذف 
موارد بسیار کم تری مباحث را خالصه  سازی 

کرده است.
یکی از دغدغه های دغدغه مندان همیشه 
تحریفاتی ب��وده که در مسأله قیام و شهادت 
امام حسین)ع( وجود داشته است. کاری که 

در دانشنامه – که شهادت نامه بخشی از آن 
است – انجام شده این بوده که با جست وجوی 
وسیع در منابع معتبر و قابل قبول و با بهره  گیری 
از امکانات عصر جدید و با کمک پژوهش گران، 
تتبعی عمیق در زندگی  و قیام امام حسین)ع( 
ص��ورت گرفته و در یک مجموعه ۱۴ جلدی 
گ��ردآوری شده است؛ حدود ۶۶۰۰ صفحه در 
۱۴جلد؛ بیش از ۴۲۰۰ نقل را در دانشنامه 

گردآوری کردیم.
 از ویژگی های این کتاب این است که کار کامل 
انجام شده است و از آن جا که ما اساسًا متن محور 
بوده ایم، نص متون �  خواه عربی یا تاریخی �  توضیح 
اع��الم و لغات مشکل و ترجمه فارسی همگی 
موجود هستند. البته وقتی می گوییم متنی معتبر، 
مقصود خود را بیان می کنیم و به  هیچ  عنوان به 
 معنای درست  بودن همه  کتاب نیست؛ بلکه متنی 
است که اجمااًل تلقی به درست شده و مورد قبول 
محققان است؛ غیر از قرآن هیچ کتابی همه اش 
درس��ت نیست. در کنار متن محور ب��ودن، نقد و 
بیان نیز داری��م. بسیاری از حرف های مشهور را 

رد کردیم.
 البته باالصاله نمی خواستیم همه متن های 
ضعیف را نقد کنیم. اساس را بر این گذاشتیم 
که متون قابل قبول از کتب معتبر بیاوریم. در 
خود دانشنامه کار بی نظیری صورت گرفته 
است؛ مجموعه ای که همه زندگی امام را در 

برگرفته است.
ما حداکثر تا منابع قرن نهم استفاده کردیم که 
همان ها نیز درجه بندی دارد و هرچه به قرون 
نخست نزدیک تر است اعتبار بیش تری دارد و 
� بالعکس � قرون نزدیک به هشت و نهم وزن 
کم تری دارند. البته نگاه ما خیلی سخت گیرانه 
نبوده است. دقتی که در مسائل فقهی است، 

در مباحث تاریخی نیست؛ به هرحال بخشی از 
مسائل تاریخی و سیره، مسلمات است و ضمنًا 
اگر خالف مسلمات و مشهورات نباشد، تلقی به 

قبول کرده ایم.

  دکتر نعمت الله صفری )ناقد(
اگر بخواهم ویژگی های این کتاب را بیان 
کنم، باید بگویم برخی از منابع تحریف ساز 
را ذکر کرده اند که بسیاری از آن ها در منابر 
استفاده می شود. ده منبع مهم از آن ها عبارتند 
از: روضة  الشهدا؛ المنتخب طریحی؛ محرق  
القلوب؛ اکسیر العبادات فی اسرارالشهادات؛ 
ناسخ التواریخ؛ عنوان الکالم؛ تذکرة الشهدا و 

معالی السبتین. 
نکته دیگر این که سعی کرده اند از منابع معتبر 
استفاده کنند که البته در جای خودش بنده 
بحث دارم. نوعی جامعیت بر این نوشته حاکم 
است. همچنین امانت در نقل بسیار جای تقدیر 
دارد. نقشه های ابتکاری، ذکر متن عربی در 
پاورقی و این که به جای نقد نویسنده نقد کتاب 
کرده اند و با حفظ احترام نویسنده نقد کتاب و 

نقل قول کرده اند. 
گزیده نویسی خ��وب و مناسب و ارج���اع به 
دانشنامه از دیگر ویژگی هاست؛ و قلم بسیار 
روان��ی دارد. از نکات جالب توجه دیگر، این 
است که بین دتعجایگاه تخصصی یک نویسنده 
و جایگاه علمی وی تفاوت قائل شده اند؛ مثاًل 
ممکن است شخص بسیار عالم و فقیه باشد، 
اما یک کتاب تحریف ساز درباره امام حسین)ع( 
نوشته باشد؛ این ها نگفته اند چون فقیه است 
همه حرف هایش درس��ت است و کتاب را نقد 
کرده اند؛ مثل کتاب اکسیرالعبادات دربندی و 

محرق القلوب نراقی.
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  موارد نقد:
   چرا عنوان کتاب را شهادت نامه گذاشتند؟ در 
حالی که بیش تر مطلب راجع به قیام امام حسین)ع( 

است؛ بنده با لفظ شهادت نامه موافق نیستم.
      گفته اند منابع معتبر؛ اما ویژگی های منابع 
معتبر را نگفته اند. منابع چند دسته اند: منابع 
قابل استناد، منابع غیرقابل استناد، منابع معاصر 
و… منابع معتبر غیر از منابع قابل استناد است و 
ممکن است رابطه آن ها عموم و خصوص مطلق 
یا من وجه باشد. ممکن است مطلبی قابل استناد 
باشد؛ اما معتبر نباشد. مثاًل کتاب دالئل االمامة 
کتاب معتبری نیست؛ اگرچه متعلق به قرون 
چهارم و پنجم است؛ اما ممکن است به آن استناد 
کنند؛ چون مطالبی در آن هست که با شواهد و 
قرائن می شود فهمید درست است. این مطلب 
هم که منابع معتبر تا قرن هفتم یا نهم هستند، 
به لحاظ بحث های روشی صحیح نیست؛ یعنی 
چنینی مالکی در بحث های روشمند نداریم؛ 
چه بسا کتاب هایی در کمال بی اعتباری متعلق 
به قبل از قرن پنجم باشند؛ مثل اثبات الوصیة 
و  هدایة الکبری و… و چه بسا منابع معتبری که 
مربوط به بعد از قرن دهم باشند؛ زمان هیچ نقشی 

در اعتبار ندارد.
     اگر بخواهیم منابع این کتاب را گونه شناسی 
کنیم که چه مقدار تاریخی است و چه مقدار تاریخی 
نیست، باید بگوییم بیش تر آن تاریخی است. اگر 
بخواهیم بگوییم روش این کتاب نقلی است یا 
تحلیلی، باید بگوییم روش آن نقلی اس��ت. در 
حدود ۱۰۶۰ صفحه کتاب، بیش از ۸۰۰ نقل قول 

طوالنی از منابع دارد.
    ایشان ادعای متن محوری دارند؛ درحالی که 
فیش برداری است و صرفًا دسته بندی خوبی 
کرده اند؛ این برای محقق خوب است؛ اما تحلیل 

آن اندک است. باید روش ه��ای تحلیل تاریخی 
به کار برده می شد تا از حالت فیش خارج شود.

    از بسیاری مطالب به سرعت گذر شده است؛ 
مثل مسأله علم امام.

    گ��اه به نظر می رسد بعضی جاها یک مبانی 
کالمی به معنای عام و عقیدتی بر ذهن نویسندگان 
مستولی است؛ مثاًل درب��اره جناب مسلم چنین 
است و حساسیت خاصی وجود دارد و هرچه را که 
ممکن است با شأن ایشان مخالف باشد رد کرده اند.
    در برخی جاهای کتاب دوگانگی و تناقضاتی 
دیده می شود؛ مثاًل مسأله آب که آیا در شب عاشورا 
بوده است یا خیر که بحث آن مفصل است. در 
صفحه ۴۶۰ مطلبی آورده اند که آب آشامیدن در 
شب عاشورا نبوده است؛ اما بالفاصله در صفحه 
۴۶۱ روایتی از امام می آورند که نشان  می دهد آب 

شرب بوده است.
    بعضی مطالب را بدون تحلیل ذکر کرده اند؛ مثاًل 
اسم یاران را آورده اند؛ اما گونه شناسی و قبیله شناسی 

نکرده اند.
    ب��رخ��ی مطالب 
م��اورای��ی در کتاب 
ذک���ر ش���ده ک��ه اواًل  
دوگانگی دارند؛ ثانیًا 
این ها تک گزاره های 

تاریخی ای هستند که بیش ترشان در منابع 
غیرمعبتر وارد شده اند. دلیلی که برای پذیرش 
این ها ذکر کرده اند این است که استحاله عقلی 
ندارند؛ درحالی که هیچ چیز محال عقلی نیست؛ 
و گفته اند با ادله نقلی قابل اثبات است. مثال آن 
را هم روستای زرآباد در قزوین و قضیه مربوط به 
درخت. در حالیکه در همین مورد نیز یک پژوهش 
کامل انجام شده است. به  هر حال آیا این دلیلی 
است بر  عظمت ام��ام حسین)ع(؟ ما موسوعه 

کلمات امام حسین)ع( را داریم که بسیار پربار و 
قابل استفاده است. همچنین معارف معصومین 
آن قدر هست که به این حوادث ماورایی نیاز نباشد.

    نهایتًا این که ذکر برخی مطالب عجیب است؛ 
مثاًل در حدود ۴۲ صفحه متن دو زیارت نامه 
آورده می شود و بعد از آن هر دو را نقد می کند که 
سند درست حسابی ندارد؛ خوب اگر قصد چنین 
بوده، چرا در یک کالم گفته نشده قبول نداریم و 

متن آن را آورده؟

  پاسخ حجت االسالم والمسلمین 
طباطبایی نژاد به برخی نقدها

ما کتاب را با نگاه کاربردی نوشتیم؛ به همین 
جهت مثاًل در بحث آن دو زیارت، آن ها را آوردیم 
و گزارش کردیم و در نهایت نظر دادیم. یا در بحث 
ح��وادث و اتفاقات ماورایی، ما صرفًا گزارش 
دادی��م. بله؛ برخی غیروجیه بوده و ما آن ها را 
نیاوردیم؛ ما هم استبعاد آن ها را قبول داریم؛ اما 
نمی شود ه��م گفت 
هیچ کدام از این ها 
اتفاق نیفتاده است؛ 
یا نمی شود گفت همه 
این ها باطل است. به 
 هرحال ما به  دنبال 
سخت گیری نبوده ایم. در بحث آب نیز ما نه رد 
کردیم و نه تأیید؛ ما صرفًا نقل قول کردیم؛ چون 
در جاهای بسیار زیادی آمده است. اما درباره ی 
این  که گفته شد فیش بردای است؛ اسمش هر 
چه هست این روش کار ما بوده است. در عمده 
کتاب های دارالحدیث روش این گونه است. تا 
جایی که بتوانیم با عین متون و روایات حرفمان را 
می زنیم و هر جا نیاز به رفع تعارض و بیان داشت 

می گوییم.

در برخی جاهای کتاب دوگانگی و 
 مسأله 

ً
تناقضاتی دیده می شود؛ مثال

آب که آیا در شب عاشورا بوده است یا 
خیر که بحث آن مفصل است.
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محرم ماه مهرورزی شیعیان

دوستی دارم سنی مذهب؛ به غایت مهرورز و دوست داشتنی. چنان بر 
اسلوب اخالقی مشی روزگار می کند که گویی دست خدای از آستین 
آسمان به در آمده و در کالبد وی نمایان شده است. با وی مجادله ای در 
باب مذهب ندارم. نه چندان تقاّل در دفاع از عقیده اش می کند و نه چنان 
بر منش دیگران خرده ای روا می دارد. محّرم که می شود اما او بیمی بر 
دل می نهد. به طعنه یا طنزی تلخ می گوید: شیعیان اگر مرا در ایام محرم 
ببینند و به مذهبم پی ببرند، ُدُرشتی می کنند و نامهربانانه با من مواجه 
می شوند. در مجالس عزای محرم هم کم تر شرکت می کند. می کوشد تا 
از چشمان دوستان شیعه مذهبش در این ایام مخفی بماند. حتی در این 
ایام، مرا که دوستی دیرین با او دارم را چندان دیداری نمی کند. هرچند 
که او ماجرای مخفی شدنش را در هنگامه ی محرم به طنز بازگو می کند؛ 

اما و هزار اما که لفافه ای از حقیقت بر گرد این طنز تلخ تنیده است.

سید هادی طباطبائی

مکرر در مکرر دیده و یا شنیده ام که مجلس 
ع���زای حسینی ب��دل ب��ه تسویه حساب ها 
ب��ا اف���رادی م��ی ش��ود ک��ه آن ه��ا را میراث بر 
آل ابوسفیان و آل زی��اد می دانیم! بر غیر 
هم کیشان خود برمی آشوبیم که چرا چون 
ما طریقت حقه برنمی گزینند و ُمهر بطالن 
بر سایر ادیان نمی نهند. آن کس که ظاهری 

م��ت��ف��اوت برگزیده 
اس���ت را ب��ه چ��وب 
ع��ن��اد م��ی ران��ن��د و 
در ع��زای حسینی 
راه نمی دهند. به 
ه��ن��گ��ام��ه ی ع��زا 
رگ غیرت درش��ت 

داشته و دامنه لعن و نفرین ها را گسترده و 
گسترده تر می کنند.

این نه آن رسم مبارکی است که حسین)ع( 
بر ما به ودیعت نهاد. محرم، ماه مهرورزی 
ِت قلب 

ّ
شیعیان است. اشک ریزی نهایِت رق

را ایجاد می کند. قلبی که به ُحرمت حسینی 
لطیف شد، نه تن به نزاِع بی سامان می دهد و 
نه آش��وب بی محابا 
را م���ی ط���ل���ب���د. 
ماجرای راهپیمایی 
ع��ظ��ی��م ارب��ع��ی��ن، 
ن���م���ودی از ای��ن 
قلب رقیق شده ی 
شیعیان اس��ت. در 

فلسفه اخ��الق از سه سنخ اخ��الق سخن به 
میان م��ی آی��د؛ یکی اخ��الق فایده گراست و 
دیگری اخالق وظیفه گرا و در آخر هم اخالق 
فضیلت گرا. در اخ��الق فضیلت گراست که 
آدمی فراتر از فایده ها و وظایف اخالقی عمل 
می کند و به فضیلت اخالقی نائل می آید. در 
راهپیمایی اربعین هم، نهایت اخالق مداری 
رخ نموده است. وقتی که انسانی انواع تدابیر 
را به کار می بندد تا خستگی از تن هم نوع 
خود به در کند، نهایت اخالق مداری رخ داده 
است. وقتی که میزبانی، بر زائ��راِن مسافر، 
چنان اعتماد می کند که خانه خود را بی هیچ 
چشم داشتی در اختیار آن ها قرار می دهد، 

اوج اخالق گرایی را به نمایش می گذارد. 

محرم شیعیان، محرم دیگران

آن کس که ظاهری متفاوت برگزیده 
است را به چوب عناد می رانند و 

در عزای حسینی راه نمی دهند. به 
هنگامه ی عزا رگ غیرت درشت داشته 

و دامنه لعن و نفرین ها را گسترده و 
گسترده تر می کنند.
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ه��ن��گ��ام��ی ک���ه ب��ان��وی��ی س���ال خ���ورده، 
کوچک ترین خدمتی که از او می آید را از 
دیگران دریغ نمی کند و خود را سایه بان زائری 
معلول قرار می دهد، او اخالق را نیز شرمنده 
خود کرده است. می توان و می باید این نحوه 
از اخالق مداری را برجسته کرد و آن را تعمیم 
داد و در دیگر ایام نیز آن را به کار بست و بدان 

توصیه های مشفقانه کرد.
ُحرمت نهادن بر دیگر مذاهب و ادیان، اگر 
در دیگر ایام سال تحقق نمی یابد و کم تر مورد 
عنایت قرار می گیرد، اما راهپیمایی اربعین، 
تجلی گاه این مفهوم است. به موارد عدیده ای 
که غیرشیعیان بر حرم حسینی وارد شده اند و 
قدر دیده اند بنگرید. »موکب المسیحیین فی 
الحرم الحسینی« از دسته های عزاداری در 

حرم اباعبدالله)ع( بود.
 تابلوی »انا ایزدی و روحی فداک یا حسین« 
دیگر از موارد حضور غیرشیعیان بود. برخی 
علمای اهل سنت نیز در قالب دسته های 
ع��زاداری به ح��رم وارد می شوند و مورد 

ئران قرار می گیرند. عنایت زا
 این نحوه از رفتار مداراگونه و احترام بر 

کیش دی��گ��ران، 
ی��ر  اگ����ر در س��ا
ی����ام س���ال نیز  ا
ر  م��ورد توجه قرا
گ��ی��رد، شریعت 
ن���گ���ی���ز  م���ه���را
اس�����الم�����ی را 

ت��ح��ق��ق م��ی ب��خ��ش��د. خ��ش��ون��ت پ��ره��ی��زی 
ی��ی اس��ت که  ی��ی از آم��وزه ه��ا و م��داراگ��را
بشر معاصر ب��دان تأکید ف���راوان دارد. 
ی��ن عقیده  ز ا خشونت پرهیزی ب��رآم��ده ا

است که برای رسیدن به نتیجه، استفاده 
از خشونت ضرورتی ن��دارد؛ همان عملی 

ک��ه شیعیان در اربعین ب��ه رخ کشیدند. 
در اوج ن��زاع ه��ا و خشونت طلبی های 
داعش و درنهایِت تهدیدهای نابخردانه، 
شیعیان با راهپیمایی سکوِت اربعین، 
مشی خشونت پرهیزی را ترویج کردند؛ 
ی��ن ک��ه خ��ون��ی ب��ری��زد و سنگی  ب���دون ا
ب���ر ب��ن��ای ن��اراس��ت 
خ���ش���ون���ت ط���ل���ب���ی 

یند. بیفزا
 آن���ان م���دارا می کنند 
و ل��ب ف��رو می بندند و با 
سکوِت عظیم خود، منش 
دینی و اخ��الق��ی خ��ود را 
به انجام می رسانند. این روّیه اگر امتداد یابد 
و مداراطلبی م��ورد تأکید همیشگی قرار 
گیرد، گره های ناگشوده بسیاری را خواهد 

گشود و دل های بسیاری را خواهد ربود.

محرم ماه مهرورزی شیعیان است. آن چه 
ک��ه دی��گ��ران ب��ه ص��رف ت��ئ��وری پ��ردازی آن 

اهتمام م��ی ورزن��د، شیعیان در هنگامه ی 
عزای محرم به رخ می کشند. نباید این ماه 
مهرورزی را به نابخردی های غضب آلود و 
ترویج نامهربانی های کین آلود، آمیخته کرد. 
می توان به ِمهر محرم افتخار و اقتداری برای 

شیعیان آفرید؛ 
اق��ت��داری که با کلید ِحلم و م��دار به دست 

می آید:
تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر

                        بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر
محرم امسال اما دوست سنی مذهبم را به 
عزای حسینی خواهم آورد. اخالق مداری او 
را با آب لطفی از ِمهر حسینی خواهم آمیخت؛ 
و می دانم که حرارت محرم در قلب او نیز اثر 

خواهد گذارد. 
لوِب 

ُ
تِل الُحسین َحرارة فی ق

َ
انَّ ِلق

َبدا.
َ
الُمومنیَن ال َتبُرُد ا

ُحرمت نهادن بر دیگر مذاهب و 
ادیان، اگر در دیگر ایام سال تحقق 

نمی یابد و کم تر مورد عنایت قرار 
می گیرد، اما راهپیمایی اربعین، 

تجلی گاه این مفهوم است.
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ش��عائ�ر حس�ینی؛
ت�اری�خ و ت�کام�ل

شماره جدید مجله »االص��الح الحسینی« به موضوع 
»شعائر حسینی... تاریخ و تکامل« م��ی پ��ردازد. این 
فصلنامه از سوی مرکز مطالعات تخصصی نهضت 
حسینی در نجف اشرف و شهر مقدس قم منتشر می شود. 
در ادامه نگاهی به خالصه مقاالت این شماره این فصلنامه 

خواهیم داشت.

سید مرتضی ابطحی

مروری بر آخرین شماره فصلنامه »االصالح الحسینی«

  نظریه محقق نراقی درباره محدود 
کردن مفهوم شعائر به مناسک و عبادات 

مربوط به حج
شیخ قیصر تمیمی در مقاله خود، نظریه محقق 
نراقی را درباره انحصار واژه شعائر به حج بررسی 
می نماید. نراقی با تکیه بر آیات قرآن و روایات به 
این نتیجه می رسد که کلمه »شعائر« به مفهوم 
حج اختصاص دارد و حتی اگر در م��وارد دیگر 
استفاده شود، مفهومی کّلی و به معنای لفظی 

دارد.
 از این منظر اساسًا بعید نیست که فقهای 
پیشین نیز از ای��ن واژه معنایی جز در همین 
محدوده را برداشت کرده باشند و در غیر این 
صورت، تنها معنای لفظی »شعائر« مورد نظر 
ب��وده اس��ت. البته این به معنای کاهش شأن 

استعماالت دیگر لفظ »شعائر« خصوصًا درباره 
عزاداری حسینی نیست و این استعماالت شأن 

واالیی دارند. 
یکی از مفیدترین نتایج مشتق شده از این 
مطالعه، ایستادگی در ب��راب��ر چالش های 
مفهومی و عملی کلمه شعائر بر مصادیق 

مختلف است.

   شعائر حسینی: ظهور و تکامل
دکتر رس��ول جعفریان در مصاحبه خود 
با مجله، دو ویژگی  درب��اره شعائر حسینی 
را ن��ام می برد: »تقدس حادثه ع��اش��ورا« و 
»ب��رخ��ورداری آن از زمینه مناسب برای 
ایجاد مراسم ع���زاداری«. وی در پاسخ به 
سؤالی درب��اره ویژگی های منحصر به فرد 

مراسم در ابتدای ظهور و شکل گیری آن، 
جوانب مذهبی و دینی را در شکل گیری این 
شعائر مؤثر می داند. البته نباید نقش مهم 
رهنمون های امام حسین)ع( در این باره را 

فراموش کرد. 
ام��ا درب���اره جوانب متغیر و ثابت در شعائر 
حسینی بر این باور است که بخشی از این مراسم 
تغییرناپذیر است؛ زیرا توسط خود ائمه اطهار)ع(  
و از طریق احادیثی که از آن ها به جای مانده، به 
ما تعلیم داده شده  است؛ در حالی که بخش های 
دیگری از مراسمات به نظریات پژوهش گران و 
محققان خبره فقه شیعی باز می گردد؛ زیرا این 
متخصصان استعداد فراوانی در دست یابی به 
بهترین فهم از سایر متون رسیده از امامان شیعه 

دارند. 
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آق��ای جعفریان همچنین بر این نکته تأکید 
می کند که تنظیم مراسمات ع��زاداری نباید به 
کسانی که با دین شناسی آشنایی کاملی ندارند 
سپرده شود؛ چون که معیار در این مجال، دیدگاه 

محققان خبره و مراجع دینی است.
آقای جعفریان در بخش دیگری از مصاحبه 
خود درب��اره تأثیر مقوله های عمده اسالمی 
در شعائر حسینی، معتقد است جایگاه واالی 
عاشورا در فرهنگ دینی، نیازمند ارتباط 
مستمر با فرهنگ عاشوراست و باید ارتباط 
اجتماعی فرهنگی بین مردم و مسأله شهادت 

امام حسین)ع( برقرار گردد.
 وی همچنین اش��اره ای به اهداف و شعائر 
عاشورایی می کند و می گوید هدف عاشورا 
همان چیزی است که اسالم در پی آن بوده 
است و مجالس حسینی فرصتی خوب برای 
علمای دین برای آگاهی و روشن کردن مردم 

است که این عنصر 
م��ه��م را ش��ع��ائ��ر و  
م��راس��م دی��ن��ی به 
خوبی محقق کرده 
اس���ت و پ��ی��روزی 
ق��اب��ل مالحظه ای 
در زنده نگه داشتن 
ان��ق��الب حسینی و 

اصالح عقاید مؤمنین به دست آورده است.
در این مصاحبه آقای جعفریان با رد ادعای غلط 
برخی افراد در تالش برای شبیه دانستن مراسم 
عزاداری امام حسین)ع( به افسانه های قدیمی 
قومی، درباره زیاده روی و مبالغه در شعائر حسینی 
هشدار داده و پیشنهاد می کند برای این مراسم 
اصولی تعیین شود که مردم بر مبنای آن عمل 

کنند.

  مراسم عزاداری حسینی در دوره آل 
بویه

شیخ عامر جابری در مقاله خ��ود به بررسی 
نقش ویژه عصر آل بویه در شکل گیری عزاداری 
حسینی می پردازد. این تحقیق به دو بخش عمده 

تقسیم شده است:
    بخش اول به بررسی این موارد می پردازد: تاریخ 
آل بویه؛ بحث مختصری درب��اره شکل گیری و 
فروپاشی حکومت آل بویه؛ بررسی دالیل پیشرفت 
آن به ویژه در زمینه علوم و معماری؛ پیشرفت فرقه 
امامیه در این دوره و شرایط سازمان مذهبی شیعه 

در مدت حکومت آن ها.
    در بخش دوم نویسنده درباره عزاداری حسینی 
در عصر آل بویه بحث می کند و به چهار نکته مهم 

در این باره اشاره می نماید:
 ۱. اعالم ع��زاداری حسینی به عنوان مراسمی 

رسمی؛ 
۲. تنظیم دسته های 

عزاداری و سینه زنی؛
 ۳. ت��ق��وی��ت روض��ه 

خوانی؛
 ۴. حمایت از زیارت 
ام��ام ح��س��ی��ن)ع( به 

وسیله تکرار زیارت.
ن���وی���س���ن���ده ب��ا 
جمع بندی بحث خود به این نتیجه می رسد که 
در دوره آل بویه برگزاری مراسم ع��زاداری امام 

حسین)ع( رشد بسیار بزرگی داشته است. 
خصوصًا آن که در سال ۳۵۲ه�.ق معّزالدوله 
حاکم آل بویه این مراسم را یک مراسم رسمی 
معرفی نمود. در پی ای��ن اع��الم دسته جات 
ع��زاداری که تا آن زمان آزاد نبودند، به صورت 

گسترده و آزادانه به عزاداری پرداختند.

  ظهور م��راس��م حسینی در کتاب 
»تراژدی کربال«

این بخش به نقد و بررسی کتاب تراژدی کربال از 
دکتر ابراهیم حیدری می پردازد.

ادبیات    چهره شعائر حسینی در 
جهانگردی جدید

ای��ن مقاله توسط دکتر علی مجید البدیری 
نوشته شده است و به مقایسه چهار گ��زارش از 
عزاداری های حسینی می پردازد: سید محسن 
امین )م��دل توصیفی اصالحی(، محمد ثابت 
)مدل توصیفی صرف( از جهان عرب، خانم فری 
استارک )از انگلستان( و آقای کارستن نیبور )از 

اروپا؛ آلمان(.

  مراسم و شعائر حسینی در عصر 
فاطمیون در مصر

شیخ حیدر بهادلی در مقاله خود با رویکردی 
تاریخی – تحلیلی، نگاهی به مراسم عزاداری 
در مصر در عهد فاطمی دارد. شیخ در مقدمه 
سخن خ��ود به اهمیت مطالعات تاریخی در 
زمینه مراسم ع��زاداری حسینی می پردازد. 
در متن مقاله نویسنده با نگارشی توصیفی، 
ارتباط فاطمیون مصر را با شیعیان و خصوصًا 
امام صادق)ع( اثبات می کند. سپس مروری 
بر تاریخ ۲۷۰ ساله فاطمیون دارد و به پیشرفت 
چشم گیر آن���ان در زمینه ع��ل��وم و ادب��ی��ات 
می پردازد. از جمله عالقه مندی های حّکام 
فاطمی، برگزاری مراسمات مذهبی در اعیاد و 

عزاداری ها بود.
نگارنده به این نکته اشاره می کند که در دوره 
اخشیدیان، با وجود مخالفت های حکومتی، 
مراسمات ع���زاداری ب��رای اباعبدالله)ع( 

آقای جعفریان معتقد است جایگاه 
واالی عاشورا در فرهنگ دینی، 
نیازمند ارتباط مستمر با فرهنگ 

عاشوراست و باید ارتباط اجتماعی 
فرهنگی بین مردم و مسأله شهادت 

امام حسین)ع( برقرار گردد.
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ب��ه ص��ورت ک��ام��اًل م��ح��دود ان��ج��ام می شده 
اس��ت. ام��ا در عصر فاطمیون ای��ن مراسم 

ب��ه ط��ور گسترده و 
علنی اجرا می شد؛ 
ط��وری ک��ه شهرها 
چ��ه��ره ای غم بار به 
خ��ود می گرفتند. 
مهم ترین مشخصه 
عزاداری در این دوره، 
حرکت دسته جمعی 

مردمی بود؛ دسته جاتی که شامل عامه مردم، بزرگان 
و صاحب مقامان کشوری می شد. به عالوه در 
این مراسم، فعالیت هایی همچون اطعام مردم 
و نوحه خوانی نیز صورت می گرفت. در حقیقت 
سلسله فاطمیون موانع حکومت های پیشین 

برای این مراسمات را از بین بردند.

  تکامل م��راح��ل مختلف ع���زاداری 
حسینی

در این مقاله شیخ عبدالرزاق النّداوی به بررسی 
مراحل شکل گیری عزاداری بر امام حسین)ع( 
م��ی پ��ردازد؛ مراسماتی که از روز شهادت امام 
حسین)ع( آغاز و تا به امروز ادامه دارد. نگارنده هر 
مرحله را با جزئیات از ابتدای ظهور تا افول بررسی 
نموده و فاکتورهای مؤثر در هر مرحله را بررسی 

می نماید.

  نگاه کلی تاریخی به مراسم احیای 
یاد عاشورا در مهم ترین شهرهای عربی

هدف این مقاله بررسی پیشرفت تاریخ احیای 
عاشورا، با تمرکز بر مهم ترین جنبه  های عزاداری 
در پنج شهر مهم عربی یعنی بغداد، قاهره، حلب، 
دمشق و مدینه است. احمد خامه یار در این مقاله 

با گ���رداوری متون تاریخی دارای اطالعاتی 
درب��اره تاریخچه ع��زاداری ه��ای عاشورایی در 
ای��ن پنج شهر، علت 
محدود کردن تحقیق 
به این شهرها را از یک 
سو وجود متون تاریخی 
کافی در این موضوع 
در تاریخ ای��ن شهرها 
می داند و از سوی دیگر 
به اهمیت نقش حیاتی 
این شهرها در زمینه های سیاسی و فرهنگی اشاره 

می نماید.

  اطعام در مراسم عاشورا تاریخ و 
مشروعیت

یاسمین مسعود ذبیح در این مقاله به یکی از 
مهم ترین جنبه های اجتماعی مراسم حسینی 
در میان شیعیان یعنی اطعام در مراسم عزاداری 
اش��اره می پردازد. نویسنده مقاله خود را به پنج 

بخش عمده تقسیم کرده است:
 ۱. اطعام در قرآن و اهمیت واالی آن در اسالم؛

۲. اطعام در روایات؛
 ۳. انواع مختلف اطعام؛

 ۴. شروط اطعام؛ 
۵. اطعام در مراسم عزای حسینی. وی در بخش 
پنجم، به سه مبحث اصلی م��ی پ��ردازد: الف( 
بررسی شبهه بدعت در اطعام عاشورا؛ ب( اطعام 
حسینی و مسأله اسراف و تبذیر؛ ج( آثار دنیوی و 

اخروی اطعام حسینی.

  تربت امام حسین)ع( از دیدگاه فقه و 
طلب شفا به تربت

شیخ احمد موسی العلی در این مقاله – که بخش 

پنجم از مقاله مفصل وی است – به تفسیر معنای 
استشفا به تربت حسینی که در نصوص دینی وارد 
شده است می پردازد. شیخ اساس این ویژگی را 
بر دو مبنای طبیعی و غیرطبیعی توضیح داده و 
از مجوز طلب شفا از این خاک، حدود و شرایط 
و آداب آن سخن می گوید. سپس بر اساس فقه 
امامی و با تکیه بر ادله فقهی به بررسی جواز فقهی 
استشفا به تربت حسینی می پردازد. نگارنده 
ضمن بررسی شروط سه گانه استفاده از تربت 
حسینی برای استشفا، به فروع این مسأله نیز 

توجه دارد.

  بررسی نقدی تحلیلی روش سید بن 
طاووس در لهوف

این تحقیق به دو بخش تقسیم می شود: در 
بخش اول که مقدمه ای برای بخش بعدی است 
به معرفی سیدطاووس خط مشی فکری و روابط 
سیاسی وی با حاکمان می پردازد. نگارنده در 
بخش دوم علل تألیف کتاب لهوف را بررسی کرده 
است. وی همچنین به روایات خاص ابن طاووس 
در لهوف اشاره می کند. این مقاله با هفت نتیجه به 
پایان می رسد؛ از جمله این که ابن طاووس تنها 
به رویکرد نقل تاریخی صرف اکتفا نکرده، بلکه 
برخی از اخبار را عالج و برخی دیگر را تفسیر نموده 

است.

  نقدی بر کتاب شیخ کلینی و تأویالت 
باطنی آیات قرآن کریم در کتاب اصول 

کافی
شیخ عّمار الفهداوی در ابتدای مقاله خود 
با  اش��اره ای به زندگی نویسنده این کتاب، یعنی 
عبدالفّتاح الخالدی، کتاب را بررسی و نقد کرده 

است.

در دوره اخشیدیان، با وجود 
مخالفت های حکومتی، مراسمات 

عزاداری برای اباعبدالله)ع( به صورت 
 محدود انجام می شده است. اما در 

ً
کامال

عصر فاطمیون این مراسم به طور گسترده 
و علنی اجرا می شد.
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»اختالف قرائات« 
در اهل سنت مستند 

به اجتهاد نیست

کرسی نقد »اجتهاد و اختالف قرائات« 
با ارائ��ه بحث توسط حجت االسالم 
والمسلمین محمدصادق یوسفی مقدم 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآِن 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و با 
حضور ناقدین و اساتید و فضال در این 
پژوهشکده برگزار گردید. »مباحثات« 
مشروح بحث ایشان را تقدیم خوانندگان 

می نماید.

حجت االسالم والمسلمین یوسفی مقدم:

سید حسین میرخلیلی

یکی از موضوعات مطرح شده درب��اره دالیل 
اختالف قرائات، اجتهاد قاریان است؛ که هم تحت 
اجتهاد قاریان و هم تحت اجتهاد صحابه عنوان 
می شود. بزرگانی مانند آیت الله خویی و آیت الله 
معرفت، مسأله اجتهاد در قرائت را بیان کردند. ما 
بر اساس بررسی هایی که انجام دادیم، احساس 
می کنیم روش تحقیق در این زمینه درست نبوده 
است. ما بر اساس مبانی فقهی و اصولی خودمان 
به نقد طرف مقابل پرداخته ایم؛ درحالی که آن ها 
مبانی دیگری دارند؛ به تعبیر دیگر، نقد ما دچار 
اشتباه روشی است که باید اصالح شود تا بتوانیم 

نتیجه مطلوبی به دست آوریم.

این مطلب که بحث اختالف قرائات مستند به 
اجتهاد قاریان است را  آیت الله خویی مطرح کردند 
و آیت الله معرفت آن را گسترش دادند و نویسندگان 
ما ام��روز عمدتًا همین نظریه را بیان می دارند؛ 
به گونه ای که ممکن است بقیه دالیل مغفول  واقع 

شوند.
برای تبیین موضوع، نخست با بیان اجمالی 
کیفیت اختالف قرائات، مسأله استناد قرائات 
به اجتهاد یا سنت، به عنوان محل اختالف 
تبیین می گردد، آنگاه دیدگاه و دالیل آیت الله 
خویی و کسانی که اختالف قرائات را به اجتهاد 
قراء نسبت داده اند، بررسی و نقد می شود و ثابت 

می گردد که عالمان قرائت، قرائت غیرمستند 
به سنت را معتبر نمی دانند و مدعیان استناد 
قرائات به اجتهاد، میان اجتهاد در قرائت 
و اختیار قرائت به صورت استداللی، خلط 

کرده اند. 
افزون بر آن در برخی موارد که صحابه رسول 
خدا)ص( اجتهاد کرده اند، برخی دیگر از صحابه 
در برابر اجتهادات آنان ایستاده اند. بنابراین ما بر 
این اساس بررسی می کنیم که آیا واقعًا این ادعا 
که قرائات و اختالف آن ها مستند به اجتهاد قاریان 
است، در بین منابع اصیل اهل سنت و اندیشمندان 

متبحر حوزه علم قرائت جایگاه دارد یا خیر؟
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وقتی به دالیل نگاه می کنیم، آیت الله خویی 
دلیلی ک��ه ب���رای استناد اخ��ت��الف ق��رائ��ت به 
اجتهاد بیان می دارند چنین است که هم خوِد 
ق��اری و هم پیروان آن ق��اری بر صحت قرائت 

خ��ودش��ان استدالل 
و احتجاج کرده اند و 
از ق��رائ��ات دیگر هم 
اعراض کرده اند؛ این 
استدالل و احتجاج 

قاریان دلیل بر این است که قرائت مستند به اجتهاد 
است که اگر مستند به اجتهاد نبود، نیازمند دلیل 
نبود. اگر مستند بر پیامبر نبودند و متواتر بودند، 
نیازمند استدالل نبودند و صرف استناد کفایت می 

کرد )صص ۱۲۹ الی ۱۵۰ کتاب البیان(. 
ایشان در صفحه ۱۶۵ همین کتاب مطلبی 
نقل می کنند که احتمال اجتهادی بودن 
قرائات را تأیید می کند: ابن ابی هاشم نقل 
کرده است که سبب اختالفات این است که 
مصاحف را که به مناطق ارسال کردند، بعد 
از توزیع و ارس��ال ۵ یا ۷ یا ۹ مصحف به بالد 
کبیر، به همراه این مصاحف قاریانی هم ارسال 
کردند تا قاریان آن مصاحف را در میان مردم 
قرائت کردند و چون قرآن خالی از نقطه بود و 
شرحی در عبارات نبود و مشخص نبود که مثاًل 
اسم فاعل است یا فعل ماضی و… هر قاری بر 
اساس برداشت خودش آن را قرائت می کرد. 
عبارت ایشان این است: آن مصاحف از نقطه 
و ش��رح خالی بودند، بر آن اس��اس اه��ل هر 
منطقه ای بر همان قرائتی که از صحابه گرفته 
بودند )البته به شرط موافقت با خط مصحف 
عثمانی( تثبیت می شدند. آنان قرائت مخالف 
خط عثمانی را رها می کردند و از این جا اختالف 

بین قاریان شهرها پیدا آمد.

مقصود ایشان چنین بوده است که چون مصاحف 
خالی از نقطه و شرح بودند، بنابراین این قاریان در 
این موضوع اجتهاد می کردند؛ این نشان می دهد 

که اختالف قرائات مستند به اجتهاد قاریان است.
ب��ع��د از آی��ت ال��ل��ه 
خ���وی���ی، آی��ت ال��ل��ه 
معرفت این قضیه را 
به بیان خودشان طرح 
ک��ردن��د ک��ه اختالف 
قرائات مستند به اجتهاد قرائات است و مواردی نیز 
مثال می زنند و در چند جای تمهید تکرار می کنند و 
می فرمایند: قرائات برخی از این قاریان اهل تسنن 
از روی اجتهادات است. نمونه دیگری نیز ایشان در 
توجیه قرائت حمزه کسایی از مکی بن ابی طالب در  
عبارت »قل فیها اثم کبیر« نقل می کند که برخی 
»اثم کثیر« قرائت کرده اند. سپس برای هردوی 
این ها استدالل می آورد و درنهایت می پذیرد اثم 
کبیر باشد و آن را ترجیح می دهد. بعد آیت الله 
معرفت می فرمایند که این استدالل ایشان نشان 
می دهد که انتخاب قرائت بر اساس اجتهاد بوده 

است.
اواًل خود کسانی که عالمان قرائت هستند، 
هیچ کدام  این حرف را نزدند که قرائت مستند به 
اجتهاد است؛ بلکه قواعدی تأسیس کردند و بر 
اساس آن قواعد گفتند که قرائت مستند به سنت 

است و قرائت مستند 
ب���ه اج��ت��ه��اد هیچ 

اعتباری ندارد.
ق���اع���ده ای ب��رای 
صحت قرائت هست 

که معمواًل عالمان قرائت مانند ابن جدلی، 
ابوشامع، سیوطی و شخصیت های بزرگ حوزه 
علم قرائت این قاعده را نقل کرده اند و گفته اند 

اگر قرائتی از این قاعده خارج شود قابل قبول 
نیست. این قاعده دارای سه بعد یا سه شرط و یا 

سه جزء است:

۱. قرائت باید دارای سند صحیح باشد: 
این ها می گویند اگر قرائت از سند صحیح 
ب��رخ��وردار نباشد، قابل قبول نیست. ابن 
جزری می گوید: »پناه می بریم به خداوند از 
قرائت قرآن مستند به رأی؛  آیا حالل است بر 
قاری مسلمان که بدون استناد به نقل، قرائت 

کند؟«. 
سیوطی می گوید: »امامان قرائت به ظهور لغوی 
و مطابقت با قواعد نحوی عمل نمی کنند؛ بلکه 
به قرائتی که در سنت ثابت و صحیح تر باشد عمل 
می کنند؛ زیرا قرائت سنت متبعی است که با قیاس 
نحوی و ظهور لغوی رد نمی شود. این شرط در 
کتب بزرگان علم قرائت به وفور به عنوان قاعده و 
این که قرائت براساس سنت است و این که روایاتی 
نقل کردند که »القراءة سنة« به وفور در کتاب های 

 آن ها دیده می شود.«

۲. صحت ق��رائ��ت، موافقت ب��ا خط 
مصحف اس��ت: ق��رائ��ت ب��ای��د م��واف��ق خط 
مصحف باشد؛ ای��ن موافقت هم توجیهات 
مفصلی دارد؛ مثاًل این که اگر قرائتی مطابق 
خ��ط مصحف ب��ود، 
ام��ا بر اس��اس سنت 
ن��ب��ود، ب��ازه��م ای��ن 
ق��رائ��ت قابل قبول 
نیست؛ یعنی این ها 
در ع��رض »ال��ق��راءة سنة« نیستند؛  بلکه در 
طولند. به عبارتی »القراءة سنة« بر همه آن ها 

حاکم است.

اگر قرائتی مطابق خط مصحف بود، 
اما بر اساس سنت نبود، بازهم این 

قرائت قابل قبول نیست.

خود کسانی که عالمان قرائت 
هستند، هیچ کدام  این حرف را نزدند 

که قرائت مستند به اجتهاد است.
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۳. موافقت با قواعد عربی: البته در این 
موافقت هم، حاکمیت با »القراءة سنة« است. 
آیت الله خویی در کلمه »رب« در »الحمد لله 
رب العالمین« سه قرائت را بیان می کنند؛ اما 
می فرمایند: »رِب العالمین« را مجازیم استفاده 

کنیم؛ چون »القراءة سنة«.
ما از این فرمایشات علمای اهل سنت استفاده 
می کنیم که قرائتی که مخالف با سنت باشد 
را نمی پذیرند و قرائت اجتهادی قابل قبول 
نیست و خود این ها در مقابل قرائت اجتهادی 

ایستادند و نگذاشتند رشد کند. 

بنابراین ما براساس مبانی خودمان می آییم و به 
طرف اجتهاِد قرائت استناد می دهیم؛ این علمی 
نیست. نسبت اجتهاد قرائت به زمخشری داده 
شده است؛ بنده عبارات ایشان را بررسی کردم؛ 
چیزی که بر اثبات این مسأله داللت کند، وجود 

ندارد.

به نظر می آید در مسأله قرائات و اجتهاد 
در ق��رائ��ات، خلط مبحثی پدید آم��ده اس��ت و 
آن این است که آن ه��ا دیدگاهی دارن��د تحت 
عنوان »انتخاب قرائت از بین قرائات منطبق 
بر سنت« و ما از این به اختیار قرائت تعبیر 

می کنیم. 
بنابراین بعد از نفی اجتهاد در قرائت، اختیار 
در قرائت را نیز تعریف کرده اند و گفته اند: 
اختیار در قرائت یعنی قاری از بین قرائات نقل 
شده و مستند به پیغمبر، یک قرائت را با اجتهاد 
انتخاب کند؛ اجتهاد کند در انتخاب قرائتی 

که منطبق بر سنت است. از لحاظ منطقی نیز 
اشکالی در آن دیده نمی شود. 

بنابراین مسأله اختیار در قرائت با اجتهاد در 
قرائت تفاوت دارد.

اختالف قرائات را آقایان اهل سنت، مستند 
به اجتهاد نمی دانند و تصریح می کنند که 

سرمنشأش سنت پیغمبر)ص( است. برخی 
از این آقایان می گویند که اختالف قرائات به 
مصاحف صحابه پیامبر)ص( در صدر اسالم 
بازمی گردد؛ شخصیت های بزرگی مانند 
حضرت امیر)ع(، مقداد، ابوموسی اشعری 

و… حرف هایی است که این آقایان می زنند.
ح��رف ما ای��ن اس��ت که باید تفکیک قائل 
شویم بین اختیار قرائت و این که قرائت 
اجتهادی باشد. ما بر اساس مبانی خودمان 
وقتی گفتیم  که قرآن بر یک قرائت نازل شده 
است، نمی توانیم تمام قرائت ها را اجتهادی 
بدانیم و بگوییم بر اساس اجتهاد خودشان 
بوده است؛ نه؛ آن ها نیز بر اساس سنت بوده 

است.
 بنابراین ما باید بر اساس اصول و مبانی 
پذیرفته شده ی خ��ود آن ه��ا وارد نقد آن ها 
ش��وی��م؛ ن��ه ب��ر اس��اس مبانی پذیرفته شده 

خودمان.

  جمع بندی
    اواًل: براساس دیدگاه اهل سنت، قرائت 
ب��راس��اس سنت ب���وده اس���ت؛ ن��ه ب��ر اس��اس 

اجتهاد؛
    ثانیًا: با اجتهاد در قرائت مقابله می شده 

است که مصادیق زیادی دارد؛
    ثالثًا: ریشه اختالف قرائات، وجود مصاحف 

متعدد در صدر اسالم بوده است؛
    راب��ع��ًا: ع��دم تواتر مساوی با اجتهاد 
نیست؛ یعنی اگر قرائتی متواتر نبود، دلیل 
بر این نیست که بر این قرائت اجتهاد کرده 
اس��ت ه��م��ان ط��ور ک��ه آی��ت ال��ل��ه خویی نیز 

فرموده اند.
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گزارشی از شماره جدید 
فصلنامه علمی � پژوهشی 
فقه؛ کاوشی نو در فقه اسالمی

به تازگی شماره جدید فصل نامه علمی � پژوهشی فقه؛ کاوشی 
نو در فقه اسالمی منتشر شده است که در این مطلب، گزارشی از 

محتوای آن را تقدیم خوانندگان می کنیم.

شماره ۸۰ منتشر شد؛

سید جواد میرخلیلی

اولین مقاله این نشریه به بررسی مبانی و ادله 
اعتبار شرعی شخصیت حقوقی اختصاص دارد. 
نویسنده این مقاله، سید ضیاء مرتضوی )دانشیار 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی( است. وی در 
این مقاله بیان می کند که یکی از نیازهای حیاتی 
جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در 

کنار اشخاص حقیقی است. 
از دیدگاه وی به رغم پذیرش اصل شخصیت 
حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره 
تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استداللی گذشته، 
نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته و تنها در دوره 
معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس 
حقوقی، کم  وبیش مورد توجه قرار گرفته است. 
به اقتضای طبیعت مسائلی که تازه محل توجه و 
بحث شده و با توجه به آثار فقهی و حقوقی فراوانی 
که بر این امر بار می  شود، پرداختن چندباره و 
گسترش جنبه  های گوناگون بحث الزم می  نماید. 
نگارنده در پژوهشی تفصیلی که خود بخشی 
از یک پژوهش گسترده در موضوع ضمان و 

مسئولیت مدنی دولت در اقدامات زیانبار می  باشد، 
به این موضوع پرداخته است و در اصل پژوهش، 
عالوه بر مفهوم  شناسی بحث و نشان دادن پیشینه 
موضوع در منابع فقهی، ادله آن را به صورت عام 
و نیز شخصیت حقوقی دولت را به صورت خاص 
نشان داده است. به گفته وی آن چه در این مقاله 
آمده، تنها گزیده  ای از ادله عام این بحث است که 
در دوبخش کلی استدالل به سیره عقال و اطالقات 

و عمومات ادله، سامان   یافته
ارث زنان از فضای محاذی زمین، دیگر مقاله 
این نشریه علمی � پژوهشی است. محمدحسن 
نجفی راد )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی( آورده است: از آن  جا که به نظر قریب 
به اتفاق فقهای شیعه، زن از ارث  ب��ری برخی 
اموال شوهر متوفای خویش محروم است، این 
پرسش وجود دارد که آیا فضای محاذی زمین 
که امروزه از مهم  ترین اموال به حساب می  آید، از 
مصادیق محرومیت محسوب می شود یا آن  که 
محرومیت، شامل این فضا نمی  شود و زن مطابق 

اصل اولیه و عمومات، از آن ارث می  برد؟ تحقیق 
حاضر، ضمن بررسی و اثبات مالیت مستقل برای 
فضا، محرومیت را مختص زمین دانسته، فضای 
محاذی زمین را خارج از موارد محرومیت می  داند. 
به باور مؤلف، یکی از ثمرات مهم این تحقیق، ارث 
زنان از عین بسیاری از آپارتمان  های مسکونی و 

تجاری و اداری است.
مقاله سوم این نشریه به رعایت مقدار طول و عرض و 
عمق در قصاص جراحات اختصاص یافته که مسعود 
امامی )دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت 
علمی گروه فقه جزا در مؤسسه دایرةالمعارف فقه 
اسالمی( آن را نوشته است. وی بر این باور است که 
تساوی مقدار قصاص با جنایت، یکی از شرایط قصاص 
جراحت است. در چگونگی رعایت این شرط، میان 

فقها اختالف است و اقوال مختلفی بیان   شده است. 
نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف 
دراین باره، قول مماثلت نسبی را – که متعلق به 
اقلّیتی از فقهای معاصر است و با فهم عرفی از 
تساوی قصاص با جنایت سازگارتر است – بر سایر اقوال 
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ترجیح داده است و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون 
مجازات اسالمی -که بر اساس قول مشهور فقها 
تدوین   شده – مطابق با قول مماثلت نسبی، اصالح 
شود. مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر 
مقاله چهارم این نشریه وابسته به پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی است که نویسندگان آن آقایان جواد 
حبیبی تبار )استاد جامعةالمصطفی العالمیه و مدرس 
حوزه علمیه قم( و ضامن علی حبیبی )دانشجوی 
دکتری رشته حقوق ج��زا و جرم  شناسی جامعة 
المصطفی العالمیه( معتقدند: یکی از پرسش  های 
مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در 
جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد 

است یا تعزیر یا از احکام حکومتی؟ 
به باور نویسندگان این مقاله، درباره ماهیت اعدام 
در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح 
است: برخی بر این عقیده  اند که مجازات اعدام در 
جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق 
افساد فی االرض شمرده  اند. برخی دیگر معتقدند 
جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیری است؛ در نتیجه، 
اعدام در جرایم مواد مخدر را نمی  پذیرند. گروه سوم 
عقیده دارن��د که به دلیل حفظ نظام و جلوگیری از 
فساد در جامعه اسالمی، می  توان اعدام را در جرایم 
مواد مخدر به عنوان حکم حکومتی پذیرفت و به ادله 
ضرورت تشکیل حکومت اسالمی استدالل می  کنند. 
در فقه اهل سنت، جرایم ضد امنیت دولت، جاسوسی 
و اعتیاد به مواد مست  کننده، از زمره جرایم مستلزم 
تعزیر است؛ اما اعدام  های تعزیزی را تحت عنوان 
مجازات  های سیاسی پذیرفته  اند و معتقدند که در 
صورت مصلحت حکومت اسالمی، اعدام جایز است.

پنجمین مقاله این نشریه به تعامل با سلطان 
جور در اندیشه شیخ مفید اختصاص یافته است 
که نویسندگان آن آقایان بهاءالدین قهرمان نژاد 
)استادیار دانشگاه تهران(، فهیمه فرهمندپور 

)استادیار دانشگاه تهران( سید صادق حقیقت 
)دانشیار دانشگاه مفید قم(، محسن مهاجرنیا 
)استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی( و 
مرتضی حسنی  نسب )دانشجوی دکتری مدرسی 
تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه تهران( بر این 
باورند: فقهای شیعه در طول تاریخ فقه، نسبت به 
حکم همکاری با حاکمان – به  ویژه حاکمان جور رأی 
واحدی نداشته  اند. تا پیش از شیخ مفید، حرمت 
این همکاری، مورد اتفاق فقهای شناخته  شده 
شیعه بوده است؛ اما وی در این رأی تجدید نظر 
کرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسایی 
علت تغییر رویکرد شیخ مفید نسبت به همکاری با 
سلطان جائر در مقایسه با عالمان شیعه دوره  های 
پیش از او، روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر را 
انتخاب کرده که به دلیل توجه به متن و زمینه این 
تغییر و همچنین موضوع هنجارهای مرسوم، بسیار 
مناسب به نظر می رسد. با اتخاذ این روش، آزمودن 
این فرضیه که شیخ مفید به دلیل تغییر شرایط حاکم 
بر جامعه اسالمی و فرصتی که آل   بویه برای شیعیان 
ایجاد کرده بود، هنجار مرسوم حرمت همکاری با 
سلطان جائر را تغییر داده و آن را به جواز و حتی وجوب 
همکاری بر اساس شرایطی خاص تبدیل کرده 

است، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است.
کارکرد توسعه  ای مبانی عالمه طباطبایی)ره( 
در فقه ال��ق��رآن، دیگر مقاله ای��ن نشریه است. 
محمدصادق یوسفی مقدم )استادیار پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی( در این مقاله به نقل آن 
بخش از مبانی عالمه پرداخته که در توسعه فقه 
القرآن، نقش ایفا می  کند. وی با بررسی هر یک از 
مبانی، نقش آن در توسعه فقه القرآن را به صورت 
مختصر بیان کرده است. عالمه به نقش یادشده، 
اشاره و یا تصریح نفرموده و مباحث مربوط به آیات 
االحکام را به دانش فقه ارجاع داده است؛ اما توسعه 

فقه القرآن به عنوان دانشی بینارشته  ای، نیازمند 
نگاه مستقل از فقه و تفسیر ترتیبی و تأسیس یا 
بازتعریف مبانی جدید متخذ از قرآن و روایات است. 
نگارنده بر این باور است که مبانی و دیدگاه  های مورد 

نظر عالمه، کارکرد توسعه  ای در فقه القرآن دارد.
آخرین مقاله این نشریه علمی- پژوهشی به تأثیرات 
فلسفه اسالمی بر علم فقه اختصاص یافته و  نویسنده 
آن، محمدعلی اسماعیلی )سطح چهار فقه و اصول 
جامعة المصطفی العالمیه و دکترای کالم اسالمی 
مرکز تخصصی کالم حوزه علمیه قم( است؛ وی 
آورده است: تأثیرگذاری فلسفه بر علم فقه در دو بخش 
بررسی می  شود: تأثیرات کّلی فلسفه بر نظام علم فقه 
و تأثیرات فلسفه بر مسائل علم فقه. مهم  ترین موارد 
تأثیرگذاری کّلی فلسفه بر نظام علم فقه، از این قرار 
است: اول: تأثیر فلسفه بر شکل  گیری فلسفِی اندیشه 
فقهی؛ دّوم: تأثیر فلسفه بر تقویت نقد اخباریان؛ سّوم: 
تأثیر فلسفه بر حوزه زبانی علم فقه؛ چهارم: تأثیر فلسفه 
بر حوزه تفسیر الفاظ در علم فقه؛ پنجم: تأثیر فلسفه بر 
روش علم فقه؛ ششم: تأثیر فلسفه بر تبیین ساختار و 
اهداف کّلی فقه؛ هفتم: تأثیر فلسفه بر تبیین مکانیزم 
کارکرد فقه در سعادت انسان؛ هشتم: تأثیر فلسفه بر 
نظام کّلی عبودّیت و مولوّیت در علم فقه؛ نهم: تأثیر 
فلسفه بر برخی پیش  فرض  های عمده در علم فقه. 
برخی از موارد تأثیرگذاری قواعد فلسفی بر مسائل علم 
فقه نیز این موارد است: قاعده استحاله تأثیر معدوم بر 
موجود؛ قاعده استحاله تحّقق عرض بدون موضوع؛ 
قاعده الواحد؛ قاعده استحاله انقالب. قواعد فراوان 

دیگری نیز در مسائل فقهی کاربرد دارند.
الزم به ذکر است تاکنون هشتاد شماره از نشریه 
علمی پژوهشی فقه؛ کاوشی نو در فقه اسالمی منتشر 
شده است. این نشریه وابسته به پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی به سردبیری حجت االسالم 

والمسلمین سیف الله صرامی است.
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نگهبان سنت و دغدغه 
تحدید قدرت

این مقاله در آخرین شماره مجله تقریرات )۴ و ۵؛ 
اردیبهشت و تیر ۱۳۹۵ش( منتشر شده و توسط مؤلف 
محترم برای انتشار در اختیار »مباحثات« قرار گرفته 

است.

واکاوی نظام فکری کهن سال ترین مرجع تقلید شیعه

علی اشرف فتحی

امروز سه شنبه ۲۹ رمضان المبارک ۱۴۳۷ در 
اخباری که می خواندم به خبری جالب برخوردم 
که در آن آمده بود:  فضاپیمایی پس از پنج سال 
و نزدیک به ۱.۸ میلیارد مایل در سفر، دیروز 
دوشنبه ۱۴ تیر ماه در مدار سیاره مشتری قرار 
گرفته و واقعه ای بی نظیر برای بشرّیت را رقم زده 
است و چشم همه جهانیان را به خود خیره نمود. 
کارشناسان این برنامه اعالم کرده بودند که این 
همه رنج و تالش را برای این متحّمل شدند که 
اس��راری از سیاره مشتری را بفهمند؛ بفهمند 
که مثاًل در مشتری چه اسراری پنهان است؟ و 
کشف کنند که داخل بزرگ ترین سیاره منظومه 
شمسی چیست؟ و بفهمند که این سیاره چه زوایای 
پنهانی دارد و صدها و هزاران سؤال و کشف جدید 

دیگر. ]۱[
ای���ن ب��خ��ش��ی از ی���ادداش���ت ه���ای روزان����ه 
آیت الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی 
در ماه رمضان گذشته است؛ فقیه کهنسالی که به 

تازگی صد سال قمری اش تمام شده؛ ولی هنوز 
پی گیر مسائل علمی روز است؛ اخبار متنوع روز را 

می خواند و از تازه های نشر خبر دارد.
کهن سال ترین مرجع تقلید شیعه که متولد 
۱۳۳۷ قمری )۱۲۹۷ش( در شهر گلپایگان 
است، در یک دهه گذشته، بیش از پیش به عنوان 
یکی از فقهای سنت گرا و حساس نسبت به 
حفظ ظواهر شرعی شناخته شده است. اگر دهه 
شصتی ها و دهه هفتادی ها آیت الله صافی را با 
حساسیت هایش نسبت به حجاب، منع وزیر شدن 
زنان، تفکیک جنسیتی، عدم اختالط زن و مرد، 
عدم حضور زنان در ورزشگاه ها، حرمت مطلق 
موسیقی و مخالفت با فلسفه و عرفان اسالمی 
می شناسد، دهه پنجاهی ها نام آقای صافی را 
در جریان حضور هشت ساله اش به عنوان اولین 
دبیر شورای نگهبان و تنش هایی که با دولت و 
مجلس چپ گرای دهه شصت داشت به خاطر 
می آورند و نسل  قبل تر نیز او را به عنوان مهم ترین 

منتقد »شهید جاوید« می شناسند که با تألیف کتاب 
»شهید آگاه« به عنوان سخن گوی برجسته ترین 
منتقدین کتاب صالحی نجف آبادی در برابر آن 

قد علم کرد.

  فقیه متکلم و دغدغه تحدید قدرت
آق����ای ص��اف��ی و ب����رادر ب��زرگ��ش م��رح��وم 
آیت الله العظمی شیخ علی صافی گلپایگانی 
)ک��ه ب��ه ع��ن��وان جانشین مرجعیتی مرحوم 
آیت الله العظمی بهجت اعالم شد( از شاگردان 
برجسته و ن��زدی��ک م��رح��وم آیت الله العظمی 
بروجردی بودند. پیوند خویشاوندی با مرحوم 
آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی 
موقعیت آیت الله صافی را در حوزه قم تقویت کرد 
و پس از اقامه نماز به امامت ایشان بر پیکر مرحوم 
گلپایگانی، وی از آذر ۱۳۷۲ به عنوان یکی از 
مهم ترین مراجع تقلید شیعه در دهه های هفتاد 
تا نود مطرح بوده است. هرچند مرحوم حاج علی 
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آقای صافی )ب��رادر ارشد( به عنوان یک فقیه-
عارف شناخته می شد و از همین رو مرحوم آقای 
بهجت وی را به مقلدان خود معرفی کرد تا پس از 
وفاتش از وی تقلید کنند، اما شیخ لطف الله طی 
نیم قرن گذشته دغدغه های کالمی و اعتقادی 
پررنگی داشته و بیش تر آثار وی نیز در دفاع از 

اعتقادات شیعه بوده است.
آقای صافی با تألیف بیش از صد جلد کتاب که 
بیش تر آن ها در حوزه مسائل کالمی و اعتقادی 
شیعه است، به عنوان یک نویسنده پرکار شیعی 
شناخته می شود. دو کتاب »منتخب االث��ر فی 
االمام الثانی عشر« و »شهید آگاه« تألیفات اثرگذار 

وی ب��وده که اول��ی را به 
توصیه آیت الله العظمی 
بروجردی درب��اره امام 
دوازده����م و دوم���ی را 
در نقد شهید جاوید 
و درب�����اره ام���ام س��وم 
شیعیان نوشته است. 

التعزیر؛ احکامه و حدوده و بیان االصول نیز دو 
اثر مهم فقهی  و اصولی این مرجع تقلید شیعه است. 
کتاب دوم، تقریرات درس اصول آیت الله العظمی 
بروجردی است که به دلیل نزدیکی آیت الله صافی 
به استادش از اهمیت خاصی در گزارش آرا و مبانی 
دوره معاصر قم ب��رخ��وردار اس��ت که زی��ر سیطره 
هیمنه ی علمی آقای بروجردی قرار داشته است. از 
ویژگی های ملموس این دوره قمی ها توجه به ادبیات 
و پیشینه تحقیق است. مثاًل در گزارشی که آقای 
صافی از مباحث آقای بروجردی در بحث اصولی 
»دلیل انسداد« نوشته است، ضمن بررسی سیر نگاه 
فقها به بحث انسداد باب علم و علمی که از مباحث 
بنیادین مرتبط به بحث حجیت خبر واحد است، از 
تناسب تقریر متأخرین )بعد از محقق خوانساری در 

قرن یازدهم( با شریعت مسیح سخن گفته شده که 
فقط یک شریعت عبادی بوده است.]۲[

کتب فقهی آیت الله صافی گلپایگانی نیز واجد 
مختصات دوره معاصر قم است که توجه ویژه به 
روایات، تتبع در نظرات فقها و بررسی های تاریخی 
در پژوهش های فقهی حرف اول را می زند. البته 
نمی توان از یک نظام واحد و منسجم فکری در 
میان شاگردان آیت الله بروجردی سخن گفت؛ 
ولی با وجود اختالفاتی که در آرای فقهی خود 
دارند، از متدهای همسان و حتی یکسانی بهره 
می گرفته اند. نزدیکی در مبانی استنباط و تنوع 
در آرا و فتاوا از مختصات ش��اگ��ردان آیت الله 
ب��روج��ردی اس��ت. در 
بررسی آرا و کارنامه 
عملی آیت الله صافی 
به یک نکته پررنگ 
می رسیم و آن، اصرار 
ب���ر م��ح��دودک��ردن 
چارچوب اختیارات 
قدرت است. حضور آقای صافی گلپایگانی در صدر 
فقهای شورای نگهبان در دهه شصت سبب شد 
شورای نگهبان بر حفظ حریم حقوق خصوصی 

تأکید بیش تری داشته باشد. ]۳[
نقطه عطف اندیشه آیت الله صافی در کتاب 
فقهی مشهورش درباره تعزیر قابل ردیابی است 
که صریحًا خواستار تحدید اختیارات حاکمان غیر 

معصوم شده است:
   حکومت باید به اج��رای قانون و ادب ک��ردن 
بزهکاران بپردازد؛ ولی الزمه این امر، آن نیست 
که حکومت، مطلق العنان باشد و مثل نظام های 
قبیله ای رفتار کند. پس مصلحت در این است 
که اختیارات حکومت مشخص شود تا منجر به 
استبداد حاکمان و تسلط آنان بر ضعیفان و حتی 

غیر ضعیفان نشود. چرا که حکومت نباید مظهر 
سخت گیری و خشونت باشد. در قرآن هم آمده 
است: ای پیامبر، اگر تو فرد بداخالق و تندخویی 
بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدند… پس 
حتی اگر حاکم، نائب خاص یا عام امام معصوم 
باشد، باز هم مصون از خطا و اشتباه و استبداد 

  ] نیست.]۴
روایت سعید حجاریان از فرایند تشکیل وزارت 
اطالعات نیز می تواند مؤید التزام عملی آقای 

صافی به همین دیدگاه باشد:
   آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای 
نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به  
حساب می آمدند و گرایشات راست هم داشتند. 
من با ایشان بحث کرده بودم. ایشان معتقد بود 
که چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون 
اساسی احصا شده است و این به معنی حصر این 
اختیارات است، عماًل تشکیل سازمان اطالعات 
توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر 
امام بخواهد که این تشکیالت را سامان بدهد باید 
از موضع بنیان گذار نظام حکم حکومتی بدهد و 
خارج از قانون اساسی اقدام کند. من این استدالل 
آقای صافی را به اطالع امام رساندم. موضوع 
دیگری را هم که مطرح کردم این بود که باالخره 
ممکن است در جریان کارهای اطالعاتی و امنیتی 
اقداماتی خالف قانون صورت بگیرد؛ شکنجه ای 
شود؛ مشکلی برای بی گناهی به وجود آید. این ها 
اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل 
هم به پای ایشان گذاشته می شود. امام هر دوی این 

استدالل ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد.]۵[   
می توان نتایج عملی این مبنا را در استعفاهای 
آیت الله صافی از ش��ورای نگهبان هم ردیابی 
ک��رد. نخستین استعفا در ۲۲ مهر سال ۶۰ که 
مورد پذیرش امام خمینی قرار نگرفت و آقای 

آقای صافی با تألیف بیش از صد جلد 
کتاب که بیش تر آن ها در حوزه مسائل 

کالمی و اعتقادی شیعه است، به عنوان یک 
نویسنده پرکار شیعی شناخته می شود.
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صافی به عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان 
در جمهوری اسالمی به فعالیت خود ادامه داد؛ و 
دومین استعفا در ابتدای تیر ۶۷ که منجر به خروج 
کامل آقای صافی از ساختار سیاسی جمهوری 
اسالمی شد. نخستین استعفا به افزایش اختیارات 
مجلس در بحث قانون اراضی شهری برمی گشت 
و دومین استعفا نیز به رفتار وزارت کشور با شورای 
نگهبان. در هر دو بار آقای صافی دغدغه تحدید 
قدرت را داشت. نامه امام به نامه اعتراض آمیز 
آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی – پدر 
همسر آیت الله صافی – می تواند نشان دهنده 

ماهیت این تنش باشد:
    شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به 
حسب قانون ندارند … لکن باید نکته  هایی را عرض 
کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را مالحظه 
می  فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال 
خان خانی و بورس بازی و زمین  خواری بماند که باز 
یک طبقه ی اشراف بدون رسیدگی به وضع شان، 
که غالبًا بر خالف موازین شرعیه است، در اروپا 
به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه ی عظیم 
فقرا برای آنان � برخالف موازین � کار کنند و با 
فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسالم و 
اسالم و قانون اساسی باید فاتحه خواند… من 
میل ندارم که تهمتی که سال هاست به روحانیون 
می  زنند و می  زدند که اینان طرفدار زمین خواران 
و سرمایه  داران بزرگ هستند و با طرفداری خود 
موجب ظلم به مردم مستمند می  شوند، شاهد پیدا 

    ] کند و به ما بچسبانند.]۶
حمید روحانی )زی��ارت��ی( در کتاب بررسی و 
تحلیلی از نهضت امام خمینی گفته بود که امام در 
سال ۴۱ با روش مرحوم آیت الله العظمی سید احمد 
خوانساری که با لوایح شش گانه انقالب سفید 
به دلیل تقسیم و واگذاری اجباری اراضی خان ها 

مخالفت می کرد، چندان همدل نبود و می گفت 
اصرار بر این مسأله می تواند این ذهنیت را ایجاد 
کند که روحانیون به نفع خوانین و علیه کشاورزان 
و دهقانان عمل می کنند و منافع مشترکی با 
سرمایه داران دارند. نامه امام به مرحوم آیت الله 
گلپایگانی تأییدی بر این ادعای حمید روحانی بود.

دکتر حسین مهرپور حقوقدان برجسته دوره 
نخست شورای نگهبان که قائم مقام آقای صافی 

هم بود، از جلسه مشترک این شورا با امام گزارش 
داده که دبیر شورای نگهبان )آیت الله صافی( 
تقریبًا با لحن گله آمیز از دخالت امام به نفع مجلس 
در جریان قانون اراضی شهری گالیه کرده است.
]۷[ هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس نیز که 
در این اختالفات، در برابر آقای صافی  و شورای 
نگهبان قرار گرفته بود، از نگرانی امام نسبت به 
بروز این اختالف جدی، آن هم در مدت بسیار 
کوتاهی پس از ترور مقامات ارشد کشور در تابستان 

۶۰ خبر داده است. ]۸[

در جدال سال ۶۰، هم آقای صافی به عضویت و 
هدایت شورای نگهبان ادامه داد و هم  نظر مجلس 
اجرایی شد. اما چندسال بعد بار دیگر اختیارات 
گسترده مجلس م��ورد مناقشه آیت الله صافی 
قرار گرفت و دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ 
در پی تصویب ح��دود سیزده قانون در مجلس 
تحت عنوان »ض��رورت« مجددًا در نامه ای به 
امام خمینی اعتراض خود را علنی کرد و این گونه 

نسبت به احتمال »تضعیف و تحریم دین« از سوی 
نمایندگان مجلس هشدار داد:

   سؤال این است اگر بنا باشد شورای نگهبان 
در مورد ضرورت ها حق نظر نداشته باشد، خطر 
تصویب ضرورت ها بر اساس جوسازی ها و اعمال 
نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی ها 
که بسیاری پیاده کردن آن مکتب ها را ضرورت 
و بلکه واقعیت می دانند چگونه رفع می گردد؟ 
و اگر خطر این که مجلس در زمانی بتواند مثل 
دوره گذشته قوانین خالف شرع تصویب نماید، 
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با درنظر گرفتن شورای نگهبان دفع  شده است، 
این که همان خطر به این صورت بازگشته است 
و این امکان حاصل شده که با عنوان »ضرورت« 
هر حاللی را حرام و هر حرامی حالل و قانونی 
اعالم شود. دافع این خطر چیست؟ و از چه راهی 

   ] ضرورت های غیر واقعی دفع خواهد شد؟]۹
این بار هشدار آقای صافی کارگر شد و شتاب 
مجلس کاهش یافت. اما بحث قانون کار در سال 
۶۶ به سومین ن��زاع آق��ای صافی با چپ گرایان 
مجلس و دولت بدل شد. دبیر شورا دوباره به امام 
نامه نوشت و معترض شد؛ ولی امام این بار پاسخ 
داد: »حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از 
طرف سودجویان بی بند و بار یا مخالفان با نظام 
جمهوری اسالمی پخش می شود اعتنایی نکنند 
که شایعات در هر ام��ری ممکن اس��ت«.]۱۰[ 
اختالف شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون کار 
تا زمان حضور آیت الله صافی در شورای نگهبان 
ادامه داشت و الینحل باقی ماند. پیمانه صبر آقای 
صافی سرانجام در جریان انتخابات مجلس سوم به 
سرآمد و تنش شدید میان شورای نگهبان و وزارت 
کشور )دوره محتشمی پور( منجر به کناره گیری 
کامل اولین دبیر شورای نگهبان از این نهاد و نیز 

خروج کاملش از ساختار سیاسی کشور شد.
آیت الله صافی هشت سال از نه سال فعالیت 
شورای نگهبان در زمان حیات امام خمینی )از 
خرداد ۵۹ تا خرداد ۶۷( به عنوان دبیر شورا در 
ساختار تقنینی جمهوری اسالمی حضور داشت 
و سال ۵۸ نیز به عنوان نماینده مجلس خبرگان 
قانون اساسی، در تدوین دومین قانون اساسی 
تاریخ ایران ایفای نقش کرده بود. نام این فقیه که 
کهن سال ترین عضو دوره های اول تا سوم شورای 
نگهبان بود، تنها در جدال های حقوقی و فقهی 
بر سر زبان ها بود و هیچ گاه در جدال های حزبی 

و سیاسی وارد نشد و کوشید بی طرفی سیاسی 
خویش را حفظ کند. از سال ۶۷ نیز به طور کامل در 
قم بر فعالیت های درسی و تحقیقی متمرکز شد 
و تا سال ۷۲ که بعد از وفات پدرهمسرش مرحوم 
آیت الله العظمی گلپایگانی اعالم مرجعیت کرد، 
در هیچ فعالیت رسمی نقش نداشت. با این که از 
آذر ۷۲ به عنوان یکی از مراجع شیعه مطرح شد، 
اما نامش در اعالمیه معروف جامعه مدرسین که در 
آذر ۱۳۷۳ به معرفی مراجع پرداخت دیده نمی شد. 
با ای��ن ح��ال مرجعیت او نیز همانند مرجعیت 
آیت الله العظمی سیستانی که در اعالمیه جامعه 
مدرسین مورد اش��اره قرار نگرفته بود، به دلیل 
حمایت طیف سنتی مقلدان که عمدتًا مقلد مرحوم 
گلپایگانی بودند، به سرعت رواج یافت و آقای 
صافی را به عنوان یکی از ارکان حوزه قم تثبیت 

کرد.

  همه دغدغه های کهنسال ترین مرجع قم
دوره ۲۳ ساله مرجعیت آیت الله العظمی صافی 
گلپایگانی با تحوالت بنیادینی در حوزه، کشور 
و دنیا همراه بوده است. تعدد بی سابقه مراجع 
تقلید، ورود اینترنت و ابزارهای کامپیوتری به 
حوزه، تنش های بی سابقه سیاسی و فکری در 
جامعه ایران، تغییر پارادایم در معادالت جهانی، 
رش��د حیرت انگیز اب��زاره��ای ارت��ب��اط جمعی و 

احیای مجدد حوزه 
ن��ج��ف ف��رص��ت ه��ا و 
چ��ال��ش ه��ای ج��دی 
و نوینی پیش روی 

مراجع قم ایجاد کرد.
آیت الله صافی پس از مرحوم آیت الله منتظری، 
دومین مرجع تقلید قم بود که سایت اینترنتی ایجاد 
کرد. سایت آقای صافی از ابتدای سال ۲۰۰۱ 

راه اندازی شد]۱۱[ و دفتر وی نخستین نرم افزار 
حاوی کتب و منابع اصلی علوم دینی را روانه بازار 
کرد. پیش گامی این مرجع سنت گرا در استفاده از 
ابزارهای نوین، سبب تثبیت و تقویت روزافزون 
مرجعیت دینی وی در جامعه دینی و ساختار سیاسی 
کشور شد. اهمیت وسایل ارتباطی نوین را می توان 
در سخنان آقای صافی در دیدار با سفیر آلمان هم 
دید. وی در دیدار با سفیر آلمان با اشاره به وسعت 
حوزه  علمیه  قم از نظر امکانات و نرم افزاری های 
کامپیوتری تصریح ک��رد: »م��ا به مظاهر این 
تخصص های گوناگون احترام می گذاریم و از آن ها 
استفاده می کنیم و پیشرفت علم و تکنولوژی برای 

کل بشریت مفید است«. ]۱۲[
همچنین در جای دیگری می گوید: »باید برای 
نشر روزافزون معارف اسالمی، به روز شدن حوزه 
علمیه قم و آشنایی بیش تر طالب با جهان معاصر 

برنامه های ویژه ای تهیه و تدوین شود«.]۱۳[

دغدغه های اجتماعی و فرهنگی
دیگر نقش آفرینی آق��ای صافی، توصیه ها و 
انتقادهایی است که وی نسبت به مسائل اجتماعی 
و اقتصادی مطرح  کرده است. افزایش بی اعتنایی 
به حجاب، وزیر و فرماندارشدن زنان، تفکیک جنسیتی، 
اختالط زن و م��رد، حضور زن��ان در ورزشگاه ها، 
حرمت مطلق موسیقی و مخالفت با فلسفه و 
ع���رف���ان اس���الم���ی از 
مهم ترین و پررنگ ترین 
دغ���دغ���ه ه���ای آق���ای 
صافی در ربع قرن اخیر 
بوده است که به طور 
مکرر بیان شده و نشان دهنده نگاه وی به برخی 
صورت های مدرن بحران ها و مسائل اجتماعی 

است. 

دیگر نقش آفرینی آقای صافی، توصیه ها 
و انتقادهایی است که وی نسبت به مسائل 

اجتماعی و اقتصادی مطرح  کرده است.
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از همین منظر اس��ت که می گوید: »وج��ود 
فرهنگسراها ب��اع��ث ح��زن ح��ض��رت حجت 
م��ی ش��ود«.]۱۴[ بر اساس همین مؤلفه هاست 
که آقای صافی بارها از وضعیت دینی جامعه ابراز 
نگرانی می کند و هشدار می دهد: »باید برای 

دین گریزی جوانان فکری کرد«. ]۱۵[  
ای��ن م��رج��ع تقلید ن��ش��ان داده ک��ه در بیان 
دغدغه های خ��ود هیچ مصلحتی را مراعات 
نمی کند و مثاًل در جایی صریحًا می گوید: »همین 
چند روز ملتفت ش��دم که ق��رار اس��ت همایشی 
در شاهرود به عنوان عرفان مّلی شرق برای 
ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی برگزار کنند. 
شما اگر تذکرة االولیاء را ببینید، متوجه خواهید 
شد که این ها چه عقایدی دارند. اگر ما بخواهیم 

مثل بایزید را معرفی 
کنیم و بگوییم سابقه ما 
این است واقعًا اسباب 
خ��ج��ل��ت م��ی ش��ود. 
حرف هایی در تذکرة 

االولیاء از قول او نقل شده است که انسان واقعًا 
خ��ن��ده اش می گیرد و هیچ توجیه و تأویلی 
نمی پذیرد«.]۱۶[ انتقادهای مکرر آقای صافی 
نسبت به بزرگداشت مولوی و دیگر گالیه های 
وی نیز در راستای نگرانی این فقیه نسبت به تبعات 
ناخواسته »تضعیف دین« و »تجددخواهی«]۱۷[ 

قابل فهم است.
اما این ها همه دیدگاه های آقای صافی نیست. برای 
فهم و تحلیل هر شخصیت متفکری باید همه آرای او 
را در کنار هم دید و چید. سوگیری خاص رسانه ها 
بر اساس اهمیت مسائل روز و نیاز مخاطبان شان 
سبب شده که نگاهی ناقص و گزینشی از آقای 
صافی و بسیاری از چهره ها به افکار عمومی منتقل 
شود و بدفهمی های بزرگی شکل گیرد. آقای 

صافی در کنار این دیدگاه های تخطئه آمیز، آرای 
قابل توجه دیگری نیز دارد که برخی از آن ها را در 
بخش های نخستین این مقاله آوردی��م. اعتنا به 
حفظ محیط زیست]۱۸[ ، ضرورت خودکفایی 
اقتصاد کشور و عدم اتکا به درآم��د نفت]۱۹[ و 
ساماندهی به وضعیت مالیات گیری و ترغیب 
مرد به پرداخت مالیات]۲۰[  از دیگر ابعاد فکری 
شخصیت آقای صافی است که حاصل سال ها 
تحقیق و تجربه اداره کشور در شرایط بحرانی 
است. واکنش آقای صافی به وقایع بی سابقه سال 
۸۸ به وضوح حاکی از ثبات و انسجام فکری این 
مرجع کهن سال بود. وی در نخستین روزهای 
آغاز تنش، ضمن دعوت نیروی انتظامی به مدارا، 
خطاب به هیأت اعزامی شورای نگهبان گفت: 
»باید ای��ن قضایا به 
ش��ک��ل��ی منطقی و 
مستدل ط��وری حل 
شود که تمام بحث ها 
و نزاع ها در این باره 
تمام گردد و اصرار به این نکته که به طرف مقابل 
بگوییم تو مقصری، ک��ار صحیحی نیست. ما 
باید از همان ابتدا کاری می کردیم که جلوی این 
مطالب گرفته می شد و مواضع و سخنرانی ها و 

اظهارنظرها را تعدیل می کردیم«.]۲۱[

دغدغه های حوزوی
دومین جنبه از دغدغه های دوره مرجعیت آقای 
صافی، بحث مهم و قدیمی استقالل حوزه بوده که 
می توان آن را در امتداد دغدغه های جدی مرحوم 
آیت الله العظمی گلپایگانی تبیین کرد. تأکیدات 
پیوسته آق��ای صافی بر موضوعیت و اهمیت 
»استقالل ح���وزه«]۲۲[ منجر به شکل گیری 
تشکلی به نام »نشست دوره ای اساتید سطوح 

عالی و خ��ارج ح��وزه علمیه قم« حول محوریت 
حضرات آیات عظام وحید و صافی شده است. 
این تشکل که صدها استاد حوزه را جذب کرده 
است، از سوی بخشی از طیف سیاسی اصولگرای 
حوزه متهم به نگاه سکوالر و غیرانقالبی شده 
که ساز جدایی از حکومت می زند. با این حال 
اعضای برجسته این تشکل با توجه به حمایت 
آیت الله صافی به عنوان یکی از چهره های مهم 
تقنینی تاریخ جمهوری اسالمی و نیز حضور 
چند عضو جامعه مدرسین )آقایان علیدوست و 
فقیهی( در این تشکل، غیرانقالبی بودن خود را 
برنمی تابند]۲۳[ دیگر عضو مهم این تشکل نیز با 
اشاره به این که آغاز فعالیت شان در سال ۸۱ با ۳۰ 
نفر بوده و اکنون به هزار نفر از استادان حوزه رسیده 
است، بر عدم دخالت در مسائل »جناحی سیاسی« 
مثل معرفی کردن کاندیدا و فعالیت سیاسی حزبی 
به عنوان یکی از مشخصه های این تشکل تأکید 

کرده است. ]۲۴[
دغدغه های آقای صافی درباره وضعیت کنونی 
ح��وزه، منحصر به بحث استقالل نیست؛ بلکه 
وی همچون مراجع برجسته دیگر قم، نسبت به 
دانشگاهی شدن حوزه نیز نگران است و می گوید: 
»اگر حوزه بخواهد با کیفیت دانشگاه، طلبه تربیت 
کند در آینده از ماهیت خود خارج خواهد شد« ]۲۵[

دغدغه های اعتقادی
دی��گ��ر جنبه دغ��دغ��ه ه��ای آق���ای ص��اف��ی، 
دغدغه های کالمی و هویت گرایانه شیعی است 
که وجه مشترک همه مراجع سنتی حوزه است. 
گفتیم که اغلب تألیفات آقای صافی، کتب کالمی 
و اعتقادی است و نیم قرن است که وی به تألیف 
و نشر آثار کالمی درباره معتقدات شیعه اهتمام و 
حساسیت دارد. همین دغدغه سبب شد که حدود 

این مرجع تقلید نشان داده که در 
بیان دغدغه های خود هیچ مصلحتی را 

مراعات نمی کند.
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نیم قرن پیش مهم ترین نقد را بر کتاب »شهید 
جاوید« بنویسد. آیت الله در ابتدای کتاب »شهید 

آگاه« آورده است:
   شاید برخی بگویند در این موقع که اسالم از 
هر سو م��ورد هجوم استعمارگران و م��زدوران 
آن ها شده و شرق و غرب با سالح های خطرناك 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جنگی، موجودیت 
جامعه مسلمانان را تهدید ک��رده و اجتماعات 
اسالمی را به صورت اجتماعات بیگانگان و کفار 
درآورده … و این همه مطبوعات گمراه کننده ای 
که اساس اسالم و تربیت مذهبي را ترویج می  کنند، 
شب و روز به صورت، کتاب، نشریه، ترجمه، مجله، 
روزنامه، کتاب های… و… در دسترس مسلمانان 
گ���ذارده م��ی  ش��ود و اختالفات و جدایی های 
گوناگون، جامعه مسلمانان را به سوی انقراض 
سوق می دهد، پرداختن به گفت وگوهایی مانند 
بحث پیرامون مطالب کتاب شهید جاوید، جز 
هیزم ریختن در آتش اختالفات چه ثمری دارد؟ 
و چه دردی را درمان می  نماید؟ … ما این دردها 
را می  دانیم و خدا گواه است که حتی من ناچیز از 
احساس این دردها چقدر رنج می برم و ناراحتی 
می کشم و بی خوابی دارم… اما اگر کسی آمد در 
یك موضوعی که فعاًل مطرح افکار نیست و افکار 
به اصطالح متجدد و پیشرفته هم آن را پذیرفته و 
مترقی ترین مکتب جهاد و عالی ترین نمونه مبارزه 
مردان فضیلت و خیرخواه و نوع دوست و آزادمنش 
شناخته شده نظری مخالف داد و در دسترس افکار 
گ��ذارد و هفت سال عمر خود را بیهوده روی آن 

   ] گذاشت چه باید کرد؟]۲۶
و در ادامه می گوید: 

   در این کتاب ما قصدی غیر از آشکار شدن حق 
و دفاع از قیام سیدالشهدا علیه السالم نداریم و 
نمی خواهیم احساسات کسی را برانگیزیم و یا 

نویسنده محترم شهید جاوید را توبیخ یا تحقیر 
کنیم؛ و اگر در ضمن بعض مباحث گاهی عنان 
قلم رها شده و از حدودی که شخصًا در بحث های 
علمی به آن التزام دارم خارج شده باشم معذرت 
می خواهم و از خوانندگان محترم خواهشمند 
است که در هنگام مطالعه این عذرخواهی را 
فراموش نفرمایند. من ترجیح می دهم که کتاب 
بنده به عنوان توضیحاتی پیرامون مطالب کتاب 

شهید جاوید شمرده شود.   
به باور شیخ لطف الله صافی، شیخ نعمت الله 
صالحی با تألیف کتاب شهید جاوید، بدعت هایی 
پدید آورده که باید با آن ه��ا مقابله ک��رد]۲۷[  
نویسنده منتقد با نامیدن کتابش به »شهید آگاه« 
و نام گذاری فصلی از کتاب به نام »امام آگاه بود« 
به رد نظریه شهید جاوید مبنی بر عدم اطالع کامل 
امام حسین)ع( از شهادت شان در سفر به مکه و 
کوفه پرداخته است. آقای صافی در بخش »اساس 
کتاب شهید جاوید باطل اس��ت« می نویسد: 
»نویسنده شهید جاوید می خواهد بگوید امام 
صلح جو ب��ود. ما هم می گوییم ام��ام صلح جو و 
اصالح طلب بود؛ اما با این منطق شما صلح جویی 
ثابت نمی شود«. به گفته ی آیت الله صافی، مؤلف 
شهید جاوید سعی داشته »چهره ای ُسّنی پسند« از 

امام حسین)ع( ارائه دهد. ]۲۸[
پس از انقالب نیز آیت الله صافی با وجود 
مشغله های حکومتی و مرجعیتی، به تألیف 
آثار کالمی ادامه داد و البته با درک تغییر ذائقه 
خوانندگان کتب اعتقادی کوشید به نقل اکتفا 
نکرده و به تحلیل و بررسی موضوعات اعتقادی 
شیعه نیز بپردازد. وی در پیش گفتار کتاب »پرتوی 

از عظمت امام حسین)ع(« نوشته است: 
   در زمان ما بیش تر افکار روی تحلیل حوادث 
و علل و نتایج وقایع حساب می نمایند و عظمت 

حوادث تاریخی را از این راه اندازه گیری می کنند 
و کتاب هایی که موضوع آن تحلیل ح��وادث 
تاریخی باشد برایشان جالب تر و بیش تر مورد توّجه 
خوانندگان و نسل ج��وان و روشن فکران واقع 
می شود. راجع به شهادت حضرت سّیدالّشهدا  
)علیه السالم(  هم کتاب هایی که از فلسفه و اسرار 
شهادت و علل و عوامل این قیام و تأثیر آن در جوامع 
اسالمی و تحّول فکری مسلمین بحث می نمایند، 

خواننده بسیار دارند.   
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زعیم زاهد

اشاره: دکتر حبیب الله بابایی رییس مرکز مطالعات اجتماعی 
و تمدنی است. نوشتار حاضر به قلم ایشان است به مناسبت 
درگذشت آیت الله حاج شیخ هیبت الله یکتایی؛ اولین امام جمعه 
شهرستان خلخال و مؤسس حوزه علمیه جعفریه خلخال. پیکر 
این عالم فرزانه، جمعه دوم مهرماه سال جاری از مقابل حسینیه 
شهدای گمنام تشییع و در محل حوزه علمیه جعفریه خلخال 
به خاک سپرده شد. آیت الله یکتایی به علت کسالت و کهولت، در 

سن ۹۳ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

حبیب اهلل بابایی

به مناسبت رحلت آیت الله یکتایی

این نوشته درباره ی آیت الله یکتایی، نه نوشته ی 
یک شهروند خلخالی، بلکه نوشته ی یک شاگرد 
و شاید یک فرزندی است که پدر معنوی اش را 
از دست داده و در حسرت نبودنش حس غبن 
و خسارت آزارش می دهد. شخصیت قدسی و 
معنوی آیت الله یکتایی همواره برای منی که در 
دوران کودکی در مسجد قائمیه، الفبای دین را یاد 
می گرفتم و ایمان و معنویت را در آن مسجد تمرین 
می کردم یک خاطره عرفانی و شاید یک رؤیای 

معنوی است. 
دیدن روزانه ی او و دقت در متانت و نورانیت اش 
فهم اسالم و مسلمانی را برای ما کودکان آسان 
می نمود. عالوه بر حضور در جلسات رسمی نماز، 
تفسیر و مراسمات مختلف مذهبی، عنایت و 
بزرگواری ایشان در حق بنده چه آن جایی که در 
بیت محقرشان پذیرای مان می شد، چه وقتی 

که عمامه مقدس روحانیت را بر سرم نهاد و چه 
هنگامی که عقد ازدواجم را خواند، مرا با سبک 
مسلمانی وی بیش تر آشنا می کرد و زهدش را در 

نظرم عمیق تر می ساخت.
زه��د آیت الله یکتایی نه در کم داشتن از 
دنیا – که در آن هم البته زاهد بود – بلکه در 
ت��رک باطل )هرچند ج��ذاب( و تمسک به 
حق )هرچند تلخ( بود. همین باعث می شد 
ک��ه گفتار ص��ری��ح  و نقد های ب��ی پ��رده اش 
ب��رای مؤمناِن به حقیقت، گزنده نباشد. 
سرزنش هایش که من خودم چندین بار تجربه  
کردم، هیچ گاه موجب نشد در وجود من کینه و 
نفرتی نسبت به او به وجود آید. این بدان سبب 
بود که در خطاب و عتابش، اواًل حق می گفت و 

ثانیًا نیتی جز اصالح نداشت.
اس��اس��ًا زه��د آیت الله یکتایی در مواجهه 

ب��ا دی��گ��ران تبلور م��ی ی��اف��ت. وی برخالف 
زه��اد زی��ادی که زه��دش��ان در بهره ی کم تر 
از دنیا ب��وده، زه��دی پیشرفته تر داش��ت. او 
ع��الوه بر بی توجهی به مال و منال دنیا، در 
مریدپروری نیز زاه��د بود و رفتارش ف��ارغ از 
ریا و سمعه می نمود. آفتی که استاد مطهری 
در تحلیل روحانیت شیعی )در مقایسه با 
روحانیت دولتی اهل سنت( و وابستگی آن 
به خواسته های مردم ذکر می کند، در مورد 
آیت الله یکتایی صدق نمی کرد. وی به رغم 
زعیم بودنش، وابستگی ای به مردم نداشت؛ 
همین طور به رغم جایگاه اجتماعی و سیاسی  
و گاه مدیریتی اش در نظام جمهوری اسالمی، 
حاکمیت، دست و پایش را زنجیر نکرده بود و 
آزادی اش را در حق گفتن و جلوگیری از ظلم و 

بی عدالتی از بین نبرده بود. 
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آزادِی آیت الله یکتایی از خواسته های اغیار 
)و ال تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا(، نه 
برخاسته از خودبزرگ بینی، بلکه برخاسته از 
تعلق و تعبد به خداوند و شخصیت توحیدی اش 
بود. هم خود به یاد خدا بود و هم اکیدًا بدان توصیه 

می کرد. یادم هست 
ک��ه قبل از سفر به 
آمریکا مضطرب و 
ن��گ��ران ب��ودم؛ از دو 
نفر از علما و بزرگان 
راه��ی طلب ک��ردم؛ 
اول��ی در قم در حرم 

حضرت معصومه سالم الله علیها مرا بر خواندن 
دعای استغاثه به ولی عصر توصیه کرد و دومی 
آیت الله یکتایی بود که با جمله ی »خدا را فراموش 
مکن« مرا آرام ساخت. این دو سفارش ساده، 
سفر پرماجرای غرب را برایم بسیار مغتنم و 

مبارک ساخت.
زهد آیت الله یکتایی حاصل ناتوانی و عجز وی 
نبود. هستند کسانی که زاهدند چون نمی توانند 
یا می توانند ولی نمی خواهند. ارزش این دو زهد 
بسیار متفاوت است. زهد برخی زهاد نیز ریشه ی 
روان��ی دارد و برآمده از شخصیت  گوشه گیر و 
منزوی شان است. کسانی هم هستند که زهدشان در 
جرأت و جسارت اجتماعی  شکل می گیرد. آیت الله 
یکتایی نه فردی منزوی بود که زهدش برخاسته از 
روحیه انزواطلبی اش باشد و نه فردی بی جرأت و 
جسارت بود که زهدش برآمده از عجز روحی اش 

باشد.
در تاریخ عرفان، نمونه های فراوانی از زهد در 
میان اهل فتوت و جوانمردان – که شاید بتوان 
آن ها را لوطیان عارف نام گذاشت – وجود دارد 
که زهدشان برخاسته از تقوا بود؛ نه برخاسته از 

کسالت و بیماری و ناتوانی. آیت الله یکتایی نیز 
مصداقی از همین جریان عرفانی ب��ود. وی در 
عین برخورداری از تقوا، روحانیت و معنویت، زبان 
قلدرها را می دانست و در مصاف با آن ها نه هراسی 
داشت و نه در مقابله با آن ها محافظه کار بود. همین 
ت��وان��م��ن��دی و ق��وت 
شخصیتِی او موجب 
گردید که نداشتن و 
با دنیا نبودن، حس 
ح��ق��ارت و کوچکی 
در  وج��ودش به وجود 

نیاورد.
 خ��ان��ه م��ح��ق��رش ب��اع��ث ن��ش��د ک��ه او پیش 
مهمانان اش اح��س��اس شرمساری کند. در 
حقیقت او ب��زرگ ت��ر از دنیایی ب��ود که در آن 
زندگی می کرد. این بزرگی  اج��ازه نمی داد که 
آیت الله یکتایی احساس کمبود کند و بخواهد 
کمبودهایش را با ظواهر و زینت های دنیوی 
جبران نماید. این نکته برای زندگی دنیازده ی 
ما بسیار مهم است؛ برای کسانی که کوچک اند و 
در جبران کوچکی  شان به دنیا توسل می جویند تا 
بلکه حس حقارت درونی شان را فراموش کنند و 
خود را به بزرگی تصنعی و بزک کرده شان راضی 

سازند.
اه��ل دن��ی��ا نبودن  
آی��ت ال��ل��ه یکتایی، 
دل ن��ب��س��ت��ن اش به 
عناوین دنیوی و کم 
داش��ت��ن اش از دنیا 

ایشان را به نقطه انسجام و همدلی در شهر خلخال 
بدل کرده بود. این سخن از جامعه شناسان درست 
است که وحدت اجتماعی گاهی با زهد و گاهی با 
شخصیت های کاریزما به وجود می آید. آیت الله 

یکتایی هر دو را همزمان داشت؛ هم زاهد بود و 
هم شخصیتی کاریزما و این دو در ایجاد انسجام 
اجتماعی شهر خلخال مؤثر بود. کسانی که خود 
مبتال به دنیا و دل بستۀ به آن هستند، خود نه محل 
وفاق بلکه نقطه نزاع و طرف دعوا هستند. کسانی 
می توانند حکمیت کنند و به عدالت حکم کرده و 
حافظ حقوق مردم باشند که خود ذی نفع نباشند و 

بر داد و عدل تکیه کنند.
ویژگی  دیگر زهد آیت الله یکتایی، آگاهانه بودن 
آن بود؛ یعنی از روی عادت نبود. وی نه فقط نسبت 
به زهد خود توجه داشت و عامدانه و آگاهانه آن را 
انتخاب می کرد و هر روز عزم بر ترک دنیا و عبور 
از تله های دنیا داشت، بلکه داوری اش در مورد 
دیگران به ویژه زعما و رهبر معظم انقالب نیز با 
معیار »زهد« انجام می گرفت. یادم هست که بعد از 
حوادث سال ۸۸ در محضرشان بودیم و ایشان در 
توانایی مقام معظم رهبری در مدیریت بحران سال 
۸۸، بر زهد رهبری تأکید داشتند و آن را ره گشا 

درآن وضعیت بحرانی می دانستند.
عالوه بر ویژگی های خاص زاهدانه در منش 
آیت الله یکتایی، مصادیق و نمونه های زاهدانه 
وی نیز چشم گیر بود. دل کندن از شهر مقدس 
قم – که بی شک ب��رای روحانیان و اه��ل علم 
شهری ام��ن و مناسب 
ب����رای رش���د ع��ل��م��ی و 
ش���ه���رت اج��ت��م��اع��ی 
اس���ت – و اق��ام��ت در 
شهر کوچک خلخال، 
انتخابی زاهدانه  و از 
مصادیق پنهان و البته بسیار مهم در سیره ی 
زاهدانه ی وی بود. طمع شهرت و مرجعیت، 
هیچ گاه آیت الله یکتایی را از رسالت »فلوال 
نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی 

وی در عین برخورداری از تقوا، 
روحانیت و معنویت، زبان قلدرها 

را می دانست و در مصاف با آن ها نه 
هراسی داشت و نه در مقابله با آن ها 

محافظه کار بود.

بعد از حوادث سال ۸۸ در محضرشان 
بودیم و ایشان در توانایی مقام معظم 

رهبری در مدیریت بحران سال ۸۸، بر زهد 
رهبری تأکید داشتند.
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الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم« غافل 
نساخت. هوس در قم بودن و زندگی آرام و 
فارغ از مزاحمت های مردم را ندید گرفت و 
مردم را در خدمت کردن بر خود و آسایش خود 
ترجیح داد. همین قناعت و دوری از شهرت 
بود که اخبار مربوط به رحلتش را نیز کم سرو 
صدا ساخت. این نیز انتخاب زاهدانه ی خود 
او بود که نخواست حتی وفاتش گمنامی اش را 
به  نام و نشان تبدیل کند. هرچند مردم فهیم 
خلخال در تجلیل از آن عالم بزرگ سنگ تمام 
گذاشتند؛ ولی این تجلیل نیز گمنامی اش را 

به شهرت بدل نکرد.
از دیگر مصادیق زهد آن عالم راحل، اجتناب از 
درس های سطوح عالی و خارج حوزه بود. هرچند 

در علم و دانش  طوری 
ب��ود که می توانست در 
شهر زنجان و بلکه شهر 
قم درس خارج برپا کند؛ 
ام��ا ب��ه ه��م��ان تدریس 
ک��ف��ای��ه در ح���وزه ی 

زنجان بسنده کرد. قناعت آیت الله یکتایی 
در ان��ت��خ��اب درس و ک��الس و ش��اگ��ردان، 
ی���ادآور اس��ات��ی��دی همچون ح��ض��رات آی��ات 
احمدی میانجی، مشکینی و شب زن��ده دار 
بود که اخ��الق و عرفان شان مقدم بر علم و 
دانش شان بود. آیت الله یکتایی نیز  تقوایش بر 
دانش اش سبقت گرفته بود و در کنترل نفس 
خود – هرچند در قالب روحانیت و دین – بسیار 

سخت گیر بود.
مصداق دیگر زهد آیت الله یکتایی،  وابستگی و 
تعلق وی به مستضعفان و خانوادگان رنج دیده و 
شهید داده بود. رغبت او نه به دنیا و اهلش، بلکه 
به محرومین از دنیا بود و بدین طریق به آیه ی شریفه ی 

»و ال تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوة و العشی یریدون 
وجهه« عمل می کرد. نزدیکی وی به مستضعفان 
هیچ گاه مستکبران و گردن کشان را خوش نیامد. 
اساسًا آیت الله یکتایی برای همه جاذبه نداشت. او 
در برابر دوستان و مستضعفان رفتاری رفاقت آمیز 
داشت؛ ولی در برخورد با کسانی که اسالم منهای 
روحانیت را می خواستند یا کسانی که مدیریت را نه 
برای خدمت بلکه فرصتی برای خیانت می دانستند 
سخت دافعه داشت. سخن استاد مطهری درکتاب 
جاذبه و دافعه در مورد امیرمؤمنان)ع( در مورد آیت الله 

یکتایی صدق می کرد:
»علی همه وقت شخصیت دونیرویی بوده 
اس��ت. علی همیشه هم جاذبه داشته است و 
هم دافعه. علی مردی دشمن ساز و ناراضی ساز 
ب���ود. ای��ن یکی دیگر 
از اف��ت��خ��ارات ب��زرگ 
اوست. هر آدم مسلکی 
و ه��دف��دار و م��ب��ارز و 
مخصوصًا انقالبی که 
در پی علمی ساختن 
هدف های مقدس خویش است و مصداق 
قول خداست که »یجاهدون فی سبیل الله و 
ال یخافون لومة الئم« دشمن ساز و ناراضی 
درست کن است. لهذا دشمنانش در زمان 
خودش اگر از دوستانش بیش تر نبوده اند 
کم تر هم نبوده و نیستند. اگ��ر شخصیت 
علی، ام��روز تحریف نشود و همچنان که 
بوده ارائ��ه داده شود، بسیاری از مدعیان 
دوستیش در ردیف دشمنانش قرار خواهند 

گرفت. )صص۹۸-۹۷(.
گفتنی اس��ت که زه��د آیت الله یکتایی فقط 
در مواجهه با مستضعفان تبلور نداشت؛ در 
برخورد با کودکان و نوجوانان نیز متواضع بود. 

کم سن  وسال بودن میهمانان باعث نمی شد که 
از پذیرفتنشان دریغ ورزد. زمانی که طلبه ای 
بیش ن��ب��ودم در زن��ج��ان ب��ه ک���رات خدمتش 
می رسیدم و آن عالم فرزانه، تنها ب��رای یک 
ن��وج��واِن ب��ه ط��ور مفصل صحبت و نصیحت 
می فرمود. این واقعًا در سلوک بسیاری از علمای 
امروز نادر و گاه نایافتنی است. یادم می آید زمانی 
که نوجوانی بیش نبودم، روز عاشورایی  در میدان 
مسجد جمعه )محل قمه زنان خلخال( با یکی از 
دوستان هم سن و سالم در مورد حکم تماشای 
قمه زنی مناقشه داشتیم که آیا تماشای قمه زنی 
ک��ار درستی اس��ت یا نفس تماشای قمه زنی، 
قمه زنان را تشویق می کند و… تصمیم گرفتیم 
برای داوری پیش حاج آقا یکتایی برویم و ایشان 
به آسانی ما را پذیرفتند و فرمودند که تماشای 
قمه زنی که موجب تشویق قمه زنان شود، 

بی اشکال نیست.
آن چه در مورد زهد آیت الله یکتایی گفته شد، 
نه همه ی جوانب آن بود و  نه همه ی خصائص و 
فضائل نیکوی وی؛ جمالتی بود در یاد وی و ذکر 
برخی از فضائلش. حیف است نخبگان در حوزه 
و دانشگاه در مورد چنین شخصیت هایی فکر 
نکنند، مقاله ننویسند و  ایشان و امثال ایشان را به 
نسل جدید معرفی نکنند. غفلت از این شخصیت ها 
خسارتی فرهنگی است. بد است برای جامعه ای 
که در تجلیل هنرپیشه ها و ورزشکارانش بکوشد، 
ولی در درک ارزش عالم وابماند و در نبودنش 
واکنشی درخ��ور نشان ندهد. ح��وزه نیز باید  
ویژگی های علمی و عملی امثال  آیت الله یکتایی  
را ب��رای طلبه های ج��وان  تبیین کند؛ دانشگاه 
نیز می تواند بر جبنه های سیاسی و اجتماعی  
چنین عالمانی تمرکز  و نسل امروز را با سنت ها و 

ریشه هایش آشنا کند.

هوس در قم بودن و زندگی آرام و 
فارغ از مزاحمت های مردم را ندید 
گرفت و مردم را در خدمت کردن بر 

خود و آسایش خود ترجیح داد.
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سرشت و گستره   اقتدار روحانیت

اشاره: حجت االسالم والمسلمین سیدعلی میرموسوی عضو هیئت 
علمی دانشگاه مفید - و هم اینک مدیرگروه علوم سیاسی این دانشگاه 
- و از محققین برجسته حوزه و دانشگاه است. تسلط هم زمان وی به 
اندیشه های سیاسی در اسالم و غرب باعث شده که مقاالت و آثارش 
در زمینه ی مطالعات مقایسه ای میان اندیشه ی سیاسی غرب و اسالم، 
از غنای مطلوبی برخوردار باشد. از جمله آثار وی می توان به کتاب 
»اسالم، سنت، دولت مدرن« اشاره کرد. »روحانیت و مردم ساالری« 
عنوان مقاله ای است که از دکتر میرموسوی در جلد اول کتاب حوزه و 
روحانیت؛ مسائل، آسیب ها، کارکردها )به کوشش علی باقری( آمده 

است. آن چه در ادامه می آید، بخشی از این مقاله  است. 

سید علی میرموسوی

نگاهی به رابطه روحانیت و مردم  ساالری 

پس از اتخاذ مبنا در مورد تعریف دموکراسی 
و روشن شدن نسبت آن با دین، بحث درباره ی 
سرشت و گستره ی اقتدار روحانیت و برداشت های 
موجود در این رابطه ضروری است؛ زیرا همان گونه 
که برحسب ب��رداش��ت ه��ای متفاوت از دی��ن و 
دموکراسی، نسبت متصور بین آن ها متغیر است، 
رابطه ی روحانیت و مردم ساالری نیز برحسب 
برداشت های گوناگون از سرشت و جایگاه و 
گستره ی اقتدار ای��ن نهاد متغیر ب��وده و طیف 
متنوعی از فرض های ناسازگار با مردم ساالری را 

دربرمی گیرد.
روحانیت چییست؟ آیا مجموعه ای از افراد 
است یا نهادی اجتماعی است؟ آیا روحانیان یک 
صنف  اند که به اعتبار نقش و کارکرد اجتماعی از 
دیگر اصناف متمایز می شوند؟ یا آنان طبقه ای 
اجتماعی اند که به اعتبار شیوه ی معیشت و پایگاه 
اجتماعی و جایگاه شان در روابط تولیدی از دیگر 

طبقات متمایز می شوند؟

از دیدگاه جامعه شناختی، روحانیت گونه ای 
قشربندی اجتماعی اس���ت]۱[  که بر پایه ی 
کارویژه هایی مانند تفسیر دین و دفاع از تعالیم 
آن، اجرای احکام و مراسم دینی، گرفتن و توزیع 
وجوه شرعی، از دیگر گروه های اجتماعی متمایز 
می شود. الگوی خاص آموزش و پرورش، متون 
آموزشی، نوع پوشش، سبک زندگی و درآمد و در 
نهایت اسلوب خاص رفتاری و گفتاری، برخی 
ویژگی هایی هستند که به این گ��روه تشخص 
می دهند. به این سان فرض وج��ود روحانیت، 
همانند دیگر گ��روه ه��ای اجتماعی، همراه با 
شناسایی امتیازهایی متفاوت با دیگران و نابرابری 
با سایر افراد است. با توجه به امتیازهایی که این 
دسته را از دیگر دسته ها متمایز می سازد و نیز 
با توجه به اقتدار و نفوذ اجتماعی و سیاسی آن، 
روحانیت ویژگی اشرافی نیز دارد و دست کم 
چهره های شاخص آن در شمار طبقه ی خواص و 

از نخبگان سیاسی به حساب می آیند.

برخالف مسیحیت، در تعالیم اسالمی وجود 
دسته ای برای برقراری ارتباط بین انسان و 
خدا طرح و شناسایی نشده است. با این حال به 
تدریج این گروه شکل گرفته و رشد یافته است 
و نهادها و مؤسسه هایی برای تداوم آن تأسیس 
و گسترش پیدا کرده است.]۲[  این قشر ابتدا 
بیش تر با عنوان رجال دین شناخته می شدند؛ 
اما سپس واژه ی روحانی نیز برای آنان به کار 

برده شد.
در فرهنگ شیعی مفهوم امامت و غیبت، 
اندک اندک زمینه ساز پیدایش و تقویت روحانیت 
ش��د.]۳[  افزون بر این، از حیث نظری حضور و 

تداوم این گروه بر چهار بنیان استوار است:
۱. انسان مسلمان موظف به فهم آموزه ها و 
تکالیف دینی و اج��رای آن است. این وظیفه بر 
اصل اشتراک تکالیف مسلمانان عصرهای پس 
از تشریع با مسلمانان عصر تشریع اسالم استوار 

است.
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۲. فهم تعالیم و دس��ت��ورات دی��ن��ی، ام��ری 
تخصصی و نیازمند آموزش های وی��ژه ای است 
که فرد را توانمند در یافتن آن ها از منابع معتبر 

می سازد.
۳. برداشت کسانی که در این نظام آموزشی و 
تربیتی، پرورش و به تخصص الزم دست یافته اند 
برای دیگران معتبر بوده و غیرمتخصصان ملزم به 

رجوع به آنان اند.
۴. این افراد برحسب میزان تخصص، اقتدار 

بیان و اجرای احکام و مراسم دینی را دارند.
روحانیت همچنین سازمانی دارای تشکیالت 
و سامانه اس��ت که در جهت تحقق اه��داف و 
کارویژه هایی پدید آمده و از این رو می توان به آن، 
»نهاد« اطالق کرد؛ زیرا منظور از نهاد، سازمانی 
است که در راه هدف مشخصی بنیان نهاده شده 
است. نهاد روحانیت مجموعه تشکیالت سازمانی 
اعم از مرجعیت، حوزه های علمیه و غیر آن را در 

برمی گیرد.
از یک دیدگاه کالن، اقتدار سیاسی روحانیت و 
میزان دخالت آنان در سیاست، متأثر از چهار عامل 
است؛ عامل نخست، تعالیم سیاسی و اجتماعی 
مذهب است؛ یعنی هرچه آموزه های سیاسی و 
اجتماعی مذهب بیش تر باشد، دخالت روحانیون 
در سیاست افزایش یافته و خواهان اقتدار سیاسی 
بیش تری می شوند. دوم این که هرچه پیشینه ی 
تاریخی آن��ان بیش تر باشد و ق��وت و موقعیت 
ممتازتری در جامعه داشته باشند، احتمال دخالت 
آنان در سیاست افزایش می یابد. سومین عامل، 
امکان تعبیر و تفسیرپذیری آموزه های مذهبی و 
تطبیق پذیری آن با شرایط متحول تاریخی است. 
نهایتًا این که برحسب میزان سازمان یافتگی و 
انسجام، توانایی روحانیت برای مداخله در سیاست 

افزایش می یابد. ]۴[

گستره ی اقتدار این دسته و چگونگی اعمال آن، 
تابع نوع برداشت از دین و گستره ی انتظارها از آن 
بوده و به میزان گوناگونی آن نیز تنوع پذیر است؛ 
زیرا این اقتدار برخاسته از دین و حقانیت نصوص 
دینی است و گستره ی آن بستگی به برداشتی دارد 
که از نسبت دین با امور عمومی و به ویژه سیاست 
می شود؛ برداشت هایی که قلمرو دین را گسترده و 
دربردارنده ی همه ی ساحت های زندگی فردی 
و اجتماعی قلمداد می کند. این تعریف، حوزه ی 
عمومی را در قلمرو اقتدار روحانیت درمی آورد. در 
مقابل، محدود تلقی کردن قلمرو دین، گستره ی 
اقتدار اجتماعی روحانیت را به همان میزان 

محدود می سازد.
در چارچوب گفتمان اجتهاد، دامنه ی اقتدار 
روحانیت به میزان بهره مندی از دانش فقه و نیز 
توانایی در فهم و استنباط احکام فقهی بستگی 
دارد. از این دیدگاه، مجتهدان یعنی اف��رادی 
که با گذراندن آموزش های الزم توانایی فهم و 
دریافت احکام از منابع و نصوص دینی را دارند، 

از بیش ترین اقتدار برخوردارند. البته با توجه به 
مراتبی بودن اجتهاد به اعتبار مطلق و یا متجزی 
بودن مجتهد، پیشینه و توانایی بیش تر در اجتهاد، 
دامنه ی اقتدار گسترش یافته و به آن شکل سلسله 
مراتبی می دهد. مقام مرجعیت تقلید در رأس این 
سلسله مراتب قرار داشته و مرتبه ای است که حق 
صدور فتوا و بنا بر برخی نظریات حق صدور حکم 

را داراست.
گفتمان اجتهاد، چنان که اش��اره شد، اقتدار 
مجتهد را برخاسته از مرجعیت و حقانیت دین 
می داند و به خواست م��ردم مرتبط نمی سازد. 
این ویژگی، ساختار روحانیت شیعه را اقتدارگرا 
می سازد و آن را از باال به پایین و غیرمردم ساالر 
جلوه می دهد؛ اما بازبودن باب اجتهاد و خطاپذیری 
آن � که از ویژگی های دیگر اجتهاد شیعی است � 
جنبه ی اقتدارگریز دارد و همواره امکان تکثر در 
برداشت و تفسیر دین و مخالفت با برداشت های 
رایج را فراهم می سازد. افزون بر این، گزینش 
و انتخاب مرجع تقلید به وسیله ی مردم صورت 
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می گیرد؛ از این رو می توان گفت تا حدی روندی 
مردم ساالرانه دارد. بنابراین، ساختار قدرت در 
روحانیت شیعه وجهی دوگانه دارد؛ از سویی 

اقتدارگرا و از سوی 
دی��گ��ر اق��ت��دارگ��ری��ز 

است.
دووج���ه���ی ب���ودِن 
س���اخ���ت���ار ق����درت 
روح��ان��ی��ت ه��م��واره 

امکان تکثر و گریز از انحصار را فراهم ساخته و 
مانع از سلطه و تداوم یک برداشت شده است. این 
ویژگی به نوبه ی خود مانع از تصلب نظام روحانیت 
شیعه شده و زمینه را برای پویایی و هماهنگی 
آن با تحوالت و مقتضیات زمان و مکان فراهم 
ساخته است. نمونه ی آن، نظریه های گوناگون 
درباره ی حاکمیت در فقه سیاسی شیعه است.]۵[  
صرف نظر از درستی و نادرستی این نظریه ها، تنوع 
آن ها بر تکثر موجود در نظام روحانیت و مقاومت 
آن در برابر هرگونه انحصارگرایی و شمول گرایی 

دینی داللت دارد.
با در نظر گرفتن تنوع موجود در این نظریه ها به 
خوبی آشکار می شود که فقه سیاسی شیعه حتی 
در مورد گستره ی اقتدار فقیهان، طیف گوناگونی 
از برداشت ها را در بردارد. یک سوی این طیف، 
محدودیت این اقتدار به بیان احکام شریعت و جواز 
تصرف در امور حسبیه از باب قدر متیقن است و 
سوی دیگر آن، نه فقط مرزهای حوزه ی خصوصی 
و عمومی را درمی نوردد، بلکه در منزلتی باالتر از 

احکام شرعی و قانون قرار می گیرد. ]۶[
این نظریه ها که بر پایه ی دونوع رهیافت سلبی و 
ایجابی به حکومت شکل گرفته اند، تعابیر متفاوتی 
از دامنه ی اقتدار روحانیت در زندگی سیاسی ارائه 
می کنند. این تعابیر در چنددسته جای می گیرند: 

دسته ی نخست اقتدار روحانیت را به شناخت و 
بیان احکام شریعت و دفاع از آن و تصرف حداقلی 
در برخی امور عمومی � که از آن به امور حسبیه 
ی��اد م��ی ش��ود � و در 
نهایت ق��ض��اوت در 
ام��ور شرعی محدود 
م��ی ک��ن��د؛ دس��ت��ه ی 
دوم ب���ا گ��س��ت��رش 
دای��ره ی امور حسبیه 
به حکومت و حفظ مرزها آن را نیز در محدوده ی 
اعمال اقتدار روحانیون قرار می دهند. دسته ی 
دیگر � که شامل نظریه های والیت انتصابی فقیه 
می شود � به طور رسمی از جعل منصب والیت 
برای روحانیان سخن گفته و بر آن اند که خداوند 
زمامداری و اداره ی حکومت را در عصر غیبت 
به آنان واگ��ذارده است. و در نهایت دسته ای که 
با عنوان ط��رف��داران نظریه ی والی��ت انتخابی 
فقیه از آنان یاد می شود، با اشتراط شرط فقاهت 
برای زمامداری جامعه ی اسالمی، روحانیان را 
به عنوان افراد شایسته برای تصدی امور سیاسی 

می شناسند.
ب��ه ط��ور کلی م��ی ت��وان گفت ف��رض وج��ود 
روحانیت، مستلزم پذیرش میزانی از اقتدار 
و نفوذ ب��رای آن اس��ت. ای��ن اق��ت��دار و نفوذ تا 
زمانی که برابری سیاسی افراد را نقض نکند 
با مردم ساالری ناسازگار نیست. اما در صورتی 
که بهره مندی از دانش دینی به عنوان شرطی 
برای تصدی امور تلقی شود و یا آن که والیت 
بر ام��ور عمومی، پیامد این بهره مندی تلقی 
شود، به دلیل نقض اصل برابری سیاسی، با 
دموکراسی ناسازگار اس��ت. بنابراین اگرچه 
دموکراسی با نفی امتیاز ویژه ی روحانیت برای 
والی��ت در ح��وزه ی عمومی همراه اس��ت، اما 

مستلزم حذف روحانیت و یا نفی اقتدار و نفوذ 
آن نیست.

از مقدمات گذشته چند بهره به دست می آید:
أ( سازمان روحانیت از لحاظ نظم درونی هرچند 
دارای برخی ویژگی های اقتدارگریزانه است، اما 
وجه اقتدارگرایانه ی آن چیره بوده و دارای ویژگی 

سلسله مراتبی است.
ب( ویژگی های اقتدارگریز، تکثرپذیری 
روحانیت را به همراه دارد و مانع از انحصاری شدن 

است.
ج( تعابیر متفاوتی از گستره ی اقتدار روحانیت 
وجود دارد که برحسب برخی از آن ها، روحانیت 
از امتیاز ویژه ای برای تصدی امور عمومی نسبت 
به دیگران برخوردار نیست. د( دموکراسی فقط 
با آن بخش از امتیازهای روحانیت که به اصل 
برابری سیاسی اخالل وارد می کند، ناسازگار بوده 

و مستلزم حذف آن است.
ه( دموکراسی به دلیل تأکید بر برابری سیاسی، 
با تکثر اجتماعی همراهی دارد و از این جهت 
مستلزم تقویت روحانیت به عنوان نهادی مدنی 

است.

پی نوشت ها:
۱. ر.ک: گیدنز، مبانی جامعه شناسی، ترجمه ی منوچهر صبوری، 

تهران، نی، 1381، ص 238.
۲. حوزه های علمیه و مرجعیت، دست کم دو نهاد مهم مدنی از این 
شمارند. با استقرار نظام جمهوری اسالمی، برخی نهادهای حکومتی نیز 
در این جهت شکل گرفت که مهم ترین آن ها عبارت اند از: والیت فقیه 
)رهبری(، مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان، نمایندگی های رهبری 
در نیروها، نهادها و سازمان های دولتی، دفتر تبلیغات اسالمی و سازمان 

تبلیغات اسالمی.
۳. ر.ک: الگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ی ابوالقاسم سری، 

چاپ دوم، تهران، توس، 1369، صص 23-18.
۴. بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نی، 1374، ص 

.222
۵. ر.ک: کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه سیاسی شیعه، تهران، 

نی، 1376ش.
۶. همان.

دووجهی بودِن ساختار قدرت روحانیت 
همواره امکان تکثر و گریز از انحصار را 

فراهم ساخته و مانع از سلطه و تداوم یک 
برداشت شده است.
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آهنگ ناتمام یک جدال
آن چه در عمل شاهد بوده ایم رواج روزافزون آموزش موسیقی از طرف نهادهای رسمی از جمله 
صدا و سیما و وزارت ارشاد بوده و رشته  موسیقی از رشته های قدیمی دانشکده های هنر و صدا و 
سیما بوده است. در همین قم نیز آموزش موسیقی مقامی و سنتی از دیرباز رواج داشته و مورد حمایت 
همه دولت های بعد انقالب بوده است. هنوز مشخص نیست که مخالفت های اخیر با موسیقی، 

ناشی از نظر شخصی برخی ائمه جمعه است و یا تصمیم جدی نظام را پشت خود دارد.

حاشیه ای بر اعتراض بزرگان حوزه به برگزاری کنسرت در قم

ماجرای اعتراض به برگزاری کنسرت که از طرف 
حجت االسالم علم الهدی امام جمعه مشهد کلید 
خورد و اکنون به قم و اعتراض برخی مراجع تقلید 
رسیده است، داستانی دنباله دار و جدالی بی پایان در 
جمهوری اسالمی بوده است. از مهندس معین فر 
وزیر نفت کابینه مهندس بازرگان شنیدم که سال 
۵۸ چند نفر از مسؤولین وقت برای کسب نظر مراجع 
قم درباره پخش موسیقی از رادیو و تلویزیون به قم 
می آیند، اما مذاکرات آن ها بی نتیجه می ماند. حتی 
مسئولین دفتر مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی 
به این هیأت گفته بودند که آقا حتی شنیدن صدای 

ساعت های آونگ دار را شبهه ناک می دانند.
همچنین شنیده ام که مرحوم آیت الله العظمی میالنی 
در شنیدن صدای نقاره های حرم امام رضا)ع( هم احتیاط 
می کرده اند. در میان مراجع کنونی نیز تا جایی که می دانم 
حضرات آیات وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، سید 
محمد شاهرودی و سید صادق روحانی موسیقی را به طور 
کامل و مطلق حرام می دانند. حتی برخی از آن ها قائل به 
تعزیر مروجین و آموزش  دهندگان موسیقی هستند. از 
همین رو موضع گیری اخیر آیت الله صافی جای چندان 
تعجبی نداشت و اشاره کردم که پدر همسر ایشان مرحوم 
آیت الله العظمی گلپایگانی نیز چنین موضعی داشته است.

ب��ا ای��ن ح��ال ت��ع��دادی از م��راج��ع ب��زرگ معاصر 
بین موسیقی ح��رام و حالل تفکیک قائل شده و 
آهنگ هایی را که مناسب مجالس لهو و لعب و گناه 
باشد، مصداق موسیقی حرام دانسته اند. اما از میان 
همین عده که قائل به موسیقی حالل هستند، 
فقهایی داریم که آموزش موسیقی را جایز نمی دانند. از 
جمله می توان به فتوای رهبری در ابتدای دهه هفتاد 
اشاره کرد که آموزش موسیقی را منافی اهداف نظام 

جمهوری اسالمی دانسته و آن را حرام دانسته بود.
درباره دلیل تعدیل فتوای امام خمینی درباره 
موسیقی نیز دالیل مختلفی مطرح شده است. 
برخی سرود شهید مطهری را عامل موافقت امام با 
پخش موسیقی سنتی  ]۱[  از صدا و سیما می دانند 
و برخی نیز چند سال پیش در نشریه وابسته به 
سازمان تبلیغات اسالمی گفته بودند که آلبوم نوا 
و مرکب خوانی شجریان و به ویژه تصنیف »جان 

جهان« در این ماجرا اثرگذار شده است.
اما آن چه در عمل شاهد بوده ایم رواج روزافزون 
آموزش موسیقی از طرف نهادهای رسمی از جمله 
صدا و سیما و وزارت ارشاد بوده و رشته  موسیقی از 
رشته های قدیمی دانشکده های هنر و صدا و سیما 
بوده است. در همین قم نیز آموزش موسیقی مقامی 

و سنتی از دیرباز رواج داشته و مورد حمایت همه 
دولت های بعد انقالب بوده است. هنوز مشخص 
نیست که مخالفت های اخیر با موسیقی، ناشی از 
نظر شخصی برخی ائمه جمعه است و یا تصمیم 
جدی نظام را پشت خود دارد. آقای علم الهدی که 
اخیرًا گفته است مخالفتش نه با خود موسیقی، 
بلکه با حواشی مفسده انگیز آن است، ندیدم که 
درباره وجود چنین حواشی مشابهی در سینماها، 
تئاترها و پارک ها و حتی رسانه ملی اظهار نظری 
کرده باشد. ایشان اخیرًا در جمعی گفته بود که 
دادستان مشهد می تواند چندین دلیل قانونی برای 

ممنوعیت کنسرت در کل کشور اقامه کند.
همین گ��زارش کوتاه نشان می دهد که جدال بر سر 
آهنگ و موسیقی تمامی نخواهد داشت؛ آن هم در حالی که 
رسانه ملی و همه رسانه های رسمی و غیررسمی با سرعت و 
شدت تمام مشغول ترویج انواع و اقسام موسیقی اند؛ فارغ از 
آن که نتیجه این جدال ها چه باشد. گویا مشکل همیشگی 

جدایی تئوری و عمل در ایران تمامی نخواهد داشت.
پی نوشت:

۱. زمان امام خمینی)ره( فقط موسیقی سنتی در صدا و سیما پخش 
می شد. از ابتدای دهه هفتاد بود که صدا و سیما موسیقی پاپ را نیز به رسمیت 
شناخت و به ویژه در دوره ریاست علی الریجانی بر صدا و سیما، پخش 
موسیقی پاپ بر سنتی سبقت گرفت. فکر می کنم آهنگ »گل می روید ز باغ« 

در این زمینه خط شکن بود.

علی اشرف فتحی
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نعل باژگون

اش��اره: حجت االسالم والمسلمین قادر 
فاضلی استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر 
حوزه ی فلسفه و عرفان و به ویژه عرفان های 
نوظهور و کاذب است. وی قریب به ۱۰ سال 
است که در شبکه های مختلف تلویزیونی 
در راستای مسائل دینی و اجتماعی حضور 
دارد. از حجت االسالم فاضلی تاکنون حدود 
۶۴ عنوان کتاب و بیش از ۳۰ مقاله علمی در 
مجله های داخل و خارج کشور چاپ و منتشر 
شده است. این نوشتار، نقد شکلی و محتوایی 
اوست به برگزاری کنگره ی »هم اندیشی و 
جشنواره خرقه تزویر« توسط دفتر تبلیغات؛ 
کنگره ای که به نوعی پاسخی است به کنگره ی 
شمس الحق تبریزی که چندی پیش در 

شهرستان خوی برگزار گردید.

ب��ه بهانه ب��رگ��زاری کنگره »هم اندیشی و 
جشنواره خرقه تزویر«

قادر فاضلی

آورده اند مردم روستایی خبردار شدند که دزدی 
وارد روستا شده است. سر و صدا کردند و بیرون 
ریختند و به تعقیب دزد تا بیرون روستا آمدند. دزد 
واقعی برای راه گم کردِن خلق، با مردم همراهی 
کرده و فریاد می زد: دزد را بگیرید دزد را بگیرید. 
ای��ن عمل، نعل برعکس زدن اس��ت که برای 
گمراهی دیگران به کار م��ی رود. گاهی این نعل  
باژگون  زدن ها عمدی و برنامه ریزی شده و گاهی 
سهوی است. تاریخ از این امور، ف��راوان به خود 

دیده است.

ام��روزه یکی از این نعل باژگون  زدن ه��ا در عرصه 
فرهنگ اتفاق می افتد. بودجه های کالن کشور به نام 
کارهای فرهنگی حیف و میل می شود و نامش را کار 
فرهنگی می نهند؛ در حالی که یکی از کارهای فرهنگی 
جلوگیری از حیف و میل و اصراف و تبذیر است. قرآن 
ریَن  ر َتْبذیرًا؛ إن اْلُمَبذِّ کریم می فرماید: »َو ال ُتَبذِّ
یاطیِن«]۱[ )ریخت و پاش مکن که  کاُنوا اْخواَن الشَّ

ریخت وپاش کنندگان برادران شیاطین هستند.(
به چند نمونه از این امور که مصداق نعل باژگون زدن 

است اشاره می شود:

  ۱.  تکثیر عکس و پوستر شهدا
امروزه در هر جای شهر که می روی، پوسترها 
و بیلبوردهای بزرگ شهدا از تیرهای برق آویزان 
است؛ در حالی که از شهادت بعضی از این عزیزان 
بیش از ۳۰ یا ۴۰ سال می گذرد. پدران و مادران  و 
اقوام درجه یک بسیاری از این ها از دنیا رفته اند و به 
همین دلیل برای اکثریت مردم جامعه چهره هایی 
ناآشنا هستند. مسئولین شهر به جای این که 
فرهنگ شهادت و شهید را ترویج کنند، عکس 

شهید را ترویج می کنند؛ چرا؟ چون:
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    اواًل: کسانی که به عنوان مسئول فرهنگی 
انتخاب شده اند، عمومًا بر اساس صالحیت و 
قابلیت انتخاب نشده اند؛ بلکه براساس آشنایی و 
سفارشات اطرافیان و مصالح شخصی و گروهی 
انتخاب می شوند. چنین اف���رادی از مسائل 

فرهنگی بیش از این نمی دانند.
   ثانیًا: تبلیغ  فرهنگ شهادت و شهید، امروزه به 
سود بسیاری از مسئولین مربوطه نیست؛ زیرا در 
این فرهنگ، تعهد و تخصص در رأس امور است 
که فعاًل کبریت احمر است. همه شهیدان به خاطر 
احقاق حق و ریشه کن کردن تبعیض و فقر و فحشا 
و… از جان و خان و مان خود گذشتند. اگر فرهنگ 
شهید رواج یابد، اولین مرحله اش بیرون ریختن 
این افراد ناالیق از مسند کار است؛ دوم کار ، پس 
دادن اموالی است که از بیت المال فراهم کرده اند؛ 
سوم کار، ترک زندگی شاهانه ای است که شاه و 
اطرافیانش را به خاطر آن از کشور بیرون کرده اند 
و… . بنابراین باید فرهنگ را به گونه ای ترویج کرد 
که اسمًا فرهنگ باشد و رسمًا ضد فرهنگ! باید 
عکس شهید را ترویج کرد؛ نه منطق و شیوه زندگی 
او را. عکس شهید به هیچ کس آسیب نمی زند و با 
هیچ کس مخالفت ندارد. اما منطق شهید صدها 
باید و نباید دارد. بزرگداشت گرفتن های گوناگون 
ب��رای شهدا هیچ ض��رری ن���دارد؛ بلکه منافع 
زیادی هم به همراه می آورد. اگر صدها میلیون 
یا میلیارد هم هزینه شود جا دارد؛ زیرا چنددرصد 
این پول ها که به جیب مجریان همایش می رود، 
خود پول هنگفتی است. ولی اگر در خانواده شهدا 
و جانباران، افراد بی کار و مریض و مقروض و… 
باشند، برای رفع مشکالت آن ها اعتباری وجود 
ن��دارد؛ چون از این راه نمی شود اختالس کرد، 
سفرهای خارجی کرد، هدیه داد، حق مأموریت 

داد... .

نعل برعکس زدن این است که با بودجه های 
فرهنگی کارهای ضدفرهنگ صورت بگیرد؛ 
یعنی در ظاهر چنان نشان می دهند که کار 
فرهنگی انجام می دهند؛ ولی در باطن به راه 
غیرفرهنگی یا ضدفرهنگی رفته اند. همان گونه 
که وقتی س��وارک��ار، به اسب خود نعل واژگ��ون 
می زند، چنین می کند؛ یعنی ضد آن راهی را که 

رفته به مردم نشان می دهد.

    ۲. همایش ها
ب��رگ��زاری همایش ها و کنگره های گوناگون 
استانی، کشوری و بین المللی نیز از مصادیق نعل 
باژگون  زدن است. یک همایشی در یک شهری با 
یک عنوانی برگزار می شود و صدها نفر از شهرهای 
دیگر دعوت می شوند و هتل  و پذیرایی  و… صدها 
میلیون و گاهی میلیاردها تومان هزینه می شود؛ ولی 

محصول آن جز چند سخنرانی و چند مقاله نیست.
گاهی تحت عنوان بزرگداشت یک حکیم یا یک 
عارف یا دانشمند، صدها نفر را جمع می کنند و 
هزاران وعده غذای لذیذ و میوه های گوناگون به 
خورد میهمانان داخلی و خارجی می دهند و ده ها 
نفر از دوستان و آشنایان – که  نه تنها در موضوع 
کنگره تخصص ندارند، بلکه از آن موضوع هیچ 
چیز نمی دانند – را نیز از آن سفره می  خورانند؛ یعنی 
حتی از مقاالت و سخنرانی هایی که در آن کنگره 
ارائه می شود هم بهره ای نمی برند. تنها بهره ی 
آن ها، خوردن و گردش کردن و دوست جدید پیدا 

کردن است.
اخیرًا در شهرستان خوی کنگره ی بین المللی 
شمس و موالنا برای چندمین سال پیاپی برگزار 
شد. این کنگره بر محور ۱۳موضوع اعالم شده 
توسط متولیان برگزار گردید. طی دو روز نشست، 
مطالب خوب وبعضًا قابل قبولی ارائه شد. ولی 

آن چه بیش از هر چیزی چشمگیر بود، همان امور 
حاشیه ای و غیرمربوط به شمس و مولوی بود.

نعل باژگون این همایش و امثال این، مغایرت 
حکم و موضوع یا جایگاه هدف و ابزار است. وقتی 
برای یک عارفی بزرگداشتی گرفته می شود، باید 
حاالت آن شخصیت و معنویت او بر آن همایش 
حاکم باشد. اگر حاکم هم نباشد، الاقل بویی از 
آن حال و هوا به مشام برسد. اگر از کنگره ای که 
برای یک عارف برگزار می گردد، بوی عرفان 
و معنویت استشمام نشود، چگونه می توان آن 
همایش را همایش برای یک عارف نامید؟ فرق 
همایش عرفانی با همایش های دیگر چیست؟  
هدف از همایش عرفانی، تزریق عرفان و معنویت 
در پیکر اجتماع یا استان یا شهر یا محله ای است که 
آن همایش در آن جا برگزار می شود. بقیه ی امور، 
ابزار و مقدمه ی آن هدف اند. ولی متأسفانه در این 
همایش نیز مانند سایر همایش ها، مقدمه به جای 

ذی المقدمه نشسته بود.

  ۳. ضدهمایش ها
یکی از نعل های باژگون، همایش هایی است که 
در ضدیت با همایش های دیگر برگزار می گردند. با 
عنوان دفاع از بیت المال و حمله به ریخت وپاش های 
همایش سابق، عده ای به برپایی همایشی جدید 

اقدام و هزینه هنگفتی را به جامعه تحمیل می کنند.
نمونه بارز آن، همایشی است که دفتر تبلیغات 
اسالمی قم در دست اقدام دارد و در راستای مخالفت 
با همایش برگزارشده  در خوی انجام می پذیرد. خدا 
می داند که چه هزینه ی هنگفت دیگری خرج خواهد 
شد تا گفته شود: آن چه در خوی برگزار شد الزم نبوده 
و موجب اتالف اموال عمومی شده است؛ یعنی اموال 
عمومی به این بهانه حیف و میل می شود تا گفته شود: 

چرا اموال عمومی را حیف و میل کردید؟!
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در اط��الع��ی��ه دف��ت��ر تبلیغات ک��ه ن��ام��ش را 
»ه��م ان��دی��ش��ی و ج��ش��ن��واره ی خ��رق��ۀ ت��زوی��ر« 
گذاشته اند، همان آرم کنگره ی شمس و مولوی را 
قرار داده و در اطراف آن عبارت هایی را نوشته اند؛ 

از قبیل:
ْجَمعیَن«؛]۲[ 

َ
ُهْم أ ْغِوَینَّ

ُ
ِتَك أَل    »ق��اَل َفِبِعزَّ

»گفت: پس به عّزت تو سوگند که همگی را جّدًا از 
راه به در می  برم«؛

   تفاوت والیت در تصوف و تشیع؛
   انکار خاتمیت در تصوف؛

   تصوف ظهور اسالم در قالب سکوالریزم؛
   قطب پرستی یا بت پرستی مدرن؛

   شریعت گریزی در تصوف و علل آن؛
   تقابل صوفیه با اهل بیت)ع(؛

   انحراف اخالقی در تصوف.
ای��ن ه��ا بخشی از موضوعاتی اس��ت ک��ه در 
اطالعیه به چاپ رسیده و جوایز مختلفی هم 
برای شرکت کنندگان در آن اعالن شده است. 
این کنگره، ظاهرًا در نقد کنگره ی برگزارشده  در 
شهرستان خوی است؛ در حالی که قبل برگزاری 
و نقد، دست اندرکاران آن به قضاوت پرداخته و 

احکام الزمه را صادر کرده اند: 
   اواًل: با به کار بردن آیه ی شریفه بر روی پوستر 
همایش، تصوف و دست اندرکاران علمی همایش 

را اغواشدگان شیطان معرفی کرده اند؛ 
   ثانیًا: تصوف و تشیع را در مقابل هم قرار 

داده اند؛ 
   ثالثًا: تصوف را مخالف خاتمیت پیامبر 

اکرم)ص( معرفی کرده اند؛ 
   رابعًا: تصوف را شریعت گریز و بت پرست 

دانسته اند؛ 
   خامسًا: صوفیه را مخالف اهل بیت)ع( 

معرفی کرده اند.

این پنج مسأله، اساسی ترین مسائلی است که 
آقای محمدتقی سبحانی مسئول این همایش و 
عوامل همراه وی در این همایش به دنبال اثبات 
آن هستند. با ذکر چند نکته که در پی می آید معلوم 
می شود که دست اندرکاران این همایش – و نظایر 
آن – چگونه نعل باژگون زده اند و در قالب یک کار 

فرهنگی، در مسیر ضد فرهنگ حرکت کرده اند:
۱( تصوف هیچ گاه ضدتشیع نبوده؛ بلکه – به گفته 
بزرگان شیعه – در مسیر تشیع حرکت کرده و به 

فرموده مرحوم سیدحیدر آملی: عین تشیع است؛
۲( با مختصری مطالعه در آثار بزرگان تصوف 

م��ع��ل��وم م���ی ش���ود که 
همه ی آن ها سعی دارند 
سلسله های عرفانی خود 
را به امیرالمؤمنین)ع( 
برسانند. بنابر این تصوف 
نه تنها در مقابل تشیع 

نیست، بلکه یکی از محصوالت معنوی تشیع 
است.

۳( کارگردانان این همایش، دانسته یا نادانسته 
افکار عرفانی بسیاری از بزرگان شیعه را که از 
تصوف حمایت کرده یا با آن همسو بوده اند، زیر 
سؤال برده و بلکه به آن ها توهین کرده اند. مرحوم 
مجلسی ب��زرگ در رساله  »تشویق السالکین« 
می گوید: اقرب طرق به معرفت الهی، طریقه ی 
رضویه ی ذهبیه ی معروفه ی مرتضوی است که 
طریق تصوف و حقیقتش نیز خوانند.]۳[   همچنین 
از قول عارف عالی مقام جناب سید حیدر آملی 
می نویسد: …. نیز سیدحیدر آملی، صاحب تفسیر 
بحراالبحار کتابی به قرب هفتاد هزار بیت از دالیل 
و احادیث اهل بیت)ع( تصنیف نموده در بیان 
آن که شیعه ای که صوفی نباشد، شیعه نیست و 

صوفی ای که شیعه نباشد صوفی نیست.  ]۴[

اگر بخواهیم نظر بزرگان شیعه را در خصوص 
تصوف و صوفی واقعی بیان کنیم، چندین جلد کتاب 
می شود که در حوصله این مختصر نمی گنجد. 
همین بس که از بزرگان معاصر که هم برای اهل 
علم و تحقیق و هم برای عموم مردم به عظمت و 
بزرگی شناخته شده اند، همه از تصوف به نیکی یاد 
کرده و آن را به عنوان یکی از محصوالت معنوی 
اس��الم شمرده اند؛ مانند: ام��ام خمینی، عالمه 
طباطبایی، عالمه جعفری، شهید مطهری، عالمه 

حسن زاده، آیت الله جوادی آملی و... .
م��ا در ای��ن ج��ا ب��ه مختصری از ن��ظ��رات ام��ام 
خمینی)ره( اش��اره 
می کنیم تا آن دسته 
از دس��ت ان��درک��اران 
دف��ت��ر ت��ب��ل��ی��غ��ات – 
ک��ه م��ج��ری��ان ای��ن 
ه���م���ای���ش ان���د – 
به خود آیند و متوجه شوند که چگونه نان ام��ام را 
می خورند و به کام مخالفان وی گام برمی دارند. 
امام)ره( می فرماید: »کسی که این علم  )تصوف( را 
عملی نموده و آن را از مرتبه عقل به مرتبه قلب آورده 
و در قلب داخل نموده است، به او صوفی گویند«.]۵[ 
»اهل تصوف گویند: تا شهود و کشف حاصل نشده و 
بارقه ی الهی در قلبی متنفذ نگردد، نمی  توان فهمید 
که عرفا چه می  گویند«.]۶[ »این علی)ع( که در هرجا 
می  رویم اسم او هست، پیش فقها وقتی می  رویم فقه 
علی، پیش زاهدها وقتی که می  رویم زهد علی، پیش 
صوفي ها وقتی که می  رویم آن ها هم می  گویند تصوف 
علی« .]۷[   حضرت امام در دیوان اشعارش خرقه 
صوفی را همانند شمشیر جهاد قبله نما می داند؛ یعنی 
به عنوان یکی از ابزارهای هدایت معرفی می کند و 
می گوید: خرقه ی صوفی و جام می و شمشیر جهاد/

قبله گاهی تو و این جمله همه قبله نما  .]۸[

تصوف هیچ گاه ضدتشیع نبوده؛ بلکه – به 
گفته بزرگان شیعه – در مسیر تشیع حرکت 
کرده و به فرموده مرحوم سیدحیدر آملی: 

عین تشیع است.
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۴( به نظر می رسد مجریان این همایش تفاوت 
بین تصوف و صوفی گری را متوجه نشده اند و  با 
دیدن چند مدعی صوفی گری که به کارهای زشت 
آلوده اند، تصوف را آلوده دانسته اند. در حالی که 
تصوف یک مکتب معنوی و انسان ساز است. 
همان گونه که تشیع با شیعه گری تفاوت دارد و 
نمی توان اعمال بعضی از شیعیان را به حساب 
تشیع گذاشت. به همین منوال تسنن نیز با اهل 
سنت فرق می کند و نمی توان اعمال فرقه های 
مدعی تسنن مانند، داعش، النصره و سپاه صحابه 
را به حساب تسنن گذاشت. تشیع و تسنن هرکدام 
یک چیز بیش تر نیستند؛ ولی از هرکدام ده ها فرقه 
منشعب شده است و هریک راه مخصوص خود را 
می رود. آیا می توان با تمسک به یک یا چند گروه از 
پیروان تشیع یا تسنن، یک حکم کلی در مورد آن ها 
داد؟ مثاًل قمه زنی پدیده ی زشتی است که عده ای 
از شیعیان در ماه محرم به آن مبادرت می کنند. 
آیا می توان گفت تشیع آل��وده به این عمل زشت 
است؟! آنان که می گویند یا دوستان نادان هستند 

و یا دشمنان دانا.
شیری یکی از بزرگان تصوف 

ُ
۵( خواجه عبدالله ق

است که کتاب او به نام رسالۀ قشیریه قریب هزار 
سال در جهان اسالم مورد استفاده قرار گرفته و 
مدت ها کتاب درسی بوده است. او تصوف را از زبان 
بزرگان پیش از خود چنین تعریف می کند: »جنید 
را پرسیدند از تصوف؛ گفت: آن است که مرده 
گرداند تورا از تو و به خود زنده گرداند. ُجَریری را 
پرسیدند از تصوف؛ گفت: نیک خوئی اختیار کردن 
و از خوی بد پرهیزیدن. حسین منصور را پرسیدند 
از تصوف؛ گفت: ذات او وحدانیست؛ نه کس او را 
فرا پذیرد و نه او کس را. معروف کرخی را پرسیدند 
از تصوف؛ گفت: فرا گرفتن کارهاست به حقیقت 
و نومید بودن از آن چه اندر دست مردمان است. 

ذوالنون را پرسیدند از تصوف؛ گفت: قومی باشند، 
خدای را بر همه چیزها برگزیده. ابوعلی رودباری 
را پرسیدند از تصوف؛ گفت:  آن است که آستانه ی 
دوست بالین کند و هرچند که برانند نرود. شبلی را 
پرسیدند از تصوف؛ گفت: نشستن با خدای-  عز و 

جل- و تورا هیچ اندوه نه«.  ]۹[

بزرگان صوفیه تصوف را این گونه معرفی کرده اند 
و خود بدان راه رفته اند. آیا چنین کسانی را می توان 
به دور از اسالم و تقوا دانست؟! آیا به دور از شریعت 
دانستن اینان، بی انصافی بلکه بی تقوایی نیست؟ 
چگونه اینان را شریعت گریز معرفی می کنند 
درحالی که خواجه عبدالله از قول جنید بغدادی 
می نویسد: »وچون مریدان اعتقاد خود محکم 
بکردند میان خویش با خدای، باید که علم شریعت 
به حاصل آرد ِاما به تحقیق و ِاما به سؤال از ائمه آن. 
آن قدر که فریضه بدان بگزارد. و اگر فقها مختلف 

باشند اندر فتوای این مسأله، او آن چه به احتیاط تر 
بود آن گ��ی��رد«.]۱۰[ »مرید باید که دائم بر سر 
مجاهده بَود در ترک شهوات که هرکه موافقت 
شهوت کند، صفا گم کند و زشت ترین خصلت 
مرید آن بود که باز سر شهوتی شود که آن را گذاشته 

بود«.  ]۱۱[
۶( درجهان ام��روز که شخصیت دزدی یکی 
از کارهای اساسی بعضی از کشورها شده و با 
کوچک ترین مناسبتی، شخصیت های تاریخی 
را از آن خود کرده و در لیست مفاخر خود به دنیا 
عرضه می کنند، چرا عده ای با کج سلیقه گی ها و 
کج اندیشی ها، شخصیت های تاریخی ایران را 

دودستی به دیگران تحویل می دهند؟
یکی از علل فرار مغزها در نیم قرن اخیر، این گونه 
برخوردهای قشری و ناشایست ب��وده است. 
ع��ده ای را با برچسب روشن فکر و ع��ده ای را با 
برچسب سکوالر  یا بی دین یا صوفی یا غیرمکتبی 
و… از کشور فراری ساختیم. با زنده ها و معاصرین 
این گونه برخورد کردیم و با مرده ها و غیرمعاصرین 
آن گونه. آیا وقت آن نرسیده که مقداری به خود آییم 
و از منّیت دوری کنیم و به دیگران نیز بها بدهیم و 

خود را میزان االعمال قرار ندهیم؟
۷( این جانب نه صوفی هستم، نه صوفی زده و نه 
ضدصوفی؛ طلبه ای هستم که بیش از سی سال 
در اسالم شناسی از ابعاد مختلف تحقیق  و تاکنون 
۸۰ مجلد کتاب در زمینه های مختلف تألیف 
کرده ام که ۶۴ مجلد آن به چاپ رسیده است. از 
این مجموعه، ۵ مجلد در نقد عرفان های کاذب 
و ۱۲ مجلد در معرفی عرفان اسالمی و اهل بیتی 
است. قریب به سی سال است که در دانشگاه ها و 
حوزه های علمیه کشور به تدریس پرداخته ام. از 
این مدت حدود ۳سال در دفتر تبلیغات اسالمی قم 
به تدریس نقد عرفان های نوظهور داخلی و خارجی 
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و تبیین عرفان اسالمی با رویکرد شیعی مشغول 
ب��وده ام. از طریق همین دفتر و سازمان تبلیغات 
اسالمی به شهرهای گوناگون رفته و کارگاه های 
آموزشی، تدریس عرفان اسالمی و نقد عرفان های 
اجنبی تشکیل داده ام. صدها نفر از روحانیون و 
فضالی محترم کشور، در این کالس ها شرکت 
کرده و کتاب های بنده را مطالعه فرموده اند. بهترین 
راه مبارزه با صوفی گری منفی و عرفان منفی و 
مبارزه با عرفان های ک��اذب، ادام��ه همان روش 
تدریس و تألیف است؛ نه تشکیل کنگره علیه کنگره 

و حیف و میل کردن خزانه ی کشور و بیت المال.
۸( امید آن که این رنج نامه و انتقاد بنده – که هرچند 
ممکن است مقداری تند به نظر آید، ولی از روی 
دلسوزی و احساس وظیفه است – بر مسئولین 
مربوطه در دفتر تبلیغات تأثیر نهاده تا در تصمیمشان 
تجدید نظر کنند و از برگزاری کنگره ای دیگر و حیف 
و میل پول های هنگف در این وانفسای مالی جامعه 
جلوگیری کنند و به علت برگزاری این کنگره، 

حقوق ماهانه کارکنان شریف دفتر به تأخیر نیفتد!
۹( الزم به تذکر است که این جانب پیش از نوشتن 
این مقاله، ازطریق دونفر از مسئولین محترم دفتر 
تبلیغات که از دوستان بنده نیز هستند، در چندسطر 
نظر خود را در خصوص ناروابودن برگزاری این 
همایش اعالم کردم. آن دو نفر محترم نیز نظر بنده 
را عینًا به  مسئول اجرائی این همایش انتقال داده 
بودند. وی با جواب تند و توهین آمیزی که داده بود 

باعث شد تا این مقاله نوشته شود.

  متن پیام بنده:
مسئوالن دف��ت��ر تبلیغات ک��ه مجریان این 
همایش اند هنوز نمی دانند که تصوف با صوفی گری 
تفاوت دارد. باز نمی دانند که عکسی که انتخاب 
کرده اند متعلق به مولویه ترکیه است نه تصوف. 

و نمی دانند که عرفان اسالمی برای خارجی ها 
به عنوان تصوف شناخته شده است. باز نمی دانند که 
این عکس نماد کنگره بین المللی شمس و مولوی 
است که چندین سال است که از طرف جمهوری 
اسالمی ایران برگزار می شود و اینان با این طرح و 
برنامه از بودجه جمهوری اسالمی کار متضاد انجام 
می دهند و عکس العمل خارجی اش بسیار بد است. 
بهتر است به جای این نماد و این موضوعات، نمادی 
انتخاب می کردند که به نقد عرفان های کاذب 
می پرداخت که درویشی و صوفی گری را نیز شامل 
می شد. اگر بتوانید جلسه ای با رییس دفتر تبلیغات 
تشکیل دهید و این نکات را تذکر دهید، بلکه این 
طرح و موضوعات را تغییر دهند. بنده نیز حاضرم در 

آن جلسه باشم و توضیحات الزم را بدهم.

  پاسخ مسئول محترم اجرائی:
   این آقای »نمی دانند« را نمی شناسم!

خدمتشان بفرمایید که همه، این مطالب را می دانند 
و خودشان استاد این فن هستند و الزم نیست زحمت 
بکشند و خدمت رئیس دفتر هم برسند؛ چون ایشان 
هم در جریان هستند و از مصوبات قطب تعمیق 
است. البته جعل اصطالح صوفی گری در مقابل 

تصوف هم از افاضات ایشان است.
مراجع و امام جمعه خوی]۱۲[    و برخی علما در 
مورد کنگره شمس در خوی موضع گرفتند و به 
اصل و هزینه های گزافی که برای ساختن مرقد و 
بارگاهی در آن جا بر سر قبر موهوم شمس از بودجه 
دولت صورت می گیرد اعتراض کرده اند. این گونه 
کم اطالعی یا مرزناشناسی معرفتی، عزم ما را 

برای پي گیری این برنامه ها بیش تر کرده است.
التماس دعا دارم   

بنده ب��رای تشکر از آن دوس��ت محترم که از 
مسئوالن عالی رتبه علمی دفتر تبلیغات هستند و 

نظر این جانب را به ایشان انتقال داده بودند، مطلب 
زیر را ارسال کردم:

   خیلی ممنون از این که انعکاس دادید. ولی در 
ناشی بودن آقای رییس همایش همین بس که بنده 
را نمی شناسند. در حالی که حقیر از ۶۴ جلد کتابی 
که به چاپ رسانده  ام در نقد عرفان های کاذب ۵ جلد 
کتاب و در تبیین عرفان ناب اسالمی بیش از ۱۲جلد 
کتاب  چاپ کرده است. در همین دفتر تبلیغات سال ها 
درس عرفان اسالمی و درس نقد عرفان های کاذب 
گفته ام. من که در بیخ گوش او هستم وقتی برای وی 
مجهول باشم، معلوم است که شمس و مولوی ۸۰۰ 
سال پیش، چه قدر برای او معروف خواهند بود. حقا 

کار به دست کاردان افتاده است.
به امید حاکمیت عقل و انصاف بر منافع و 

احساس در همه زمینه ها   
قادر فاضلی

قم
۱۳۹۵/۷/۲۵

پی نوشت ها:
۱.  اسراء: ۲۷.

۲.  ص: 82.
۳.  بردالیقین، ص۳۰۹.

۴.  همان، ص۳۱۵.
۵.  تقریرات فلسفه، ج 2، ص: 157.

۶.  همان، ص۲۰۵.
۷.  صحیفه امام، ج 7، ص262.

۸.  دیوان اشعار، ص288.
۹.  ترجمه رساله قشیریه، باب42، صص3470 تا 474.

۱۰.  همان، ص728.

۱۱.  همان، ص747.
۱۲.  البته این نسبت به مراجع و امام جمعه خوی، نسبت ناروایی است؛ زیرا 
از میان همه مراجع فقط یک نفر، آن هم نه به کنگره علمی، بلکه نسبت به  
حیف و میل های مالی تذکر داده بودند که خود بنده نیز این انتقاد را داشتم. 
ناگفته نماند که مسأله مقبره سازی مطرح نیست؛ بلکه مسأله ی بزرگداشت 
شمس و مولوی است. بعضی ها مقبره سازی را پیراهن عثمان کرده اند تا با 
این بهانه مولوی و مثنوی را تخریب کنند. سال هاست که این کنگره برگزار 
می شود و هیچ آجری روی آجری گذاشته نشده است. ولی هر سال به بهانه 
ساختن مقبره، مسئوالن شهرستان خوی آماج حمله های تند عده ای  قرار 
می گیرند. امام جمعه خوی هم همیشه همراه و مشوق مسئوالن بوده است.
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آشنایی با پژوهشگر

سید سجاد ای��زده��ی؛  مدیر گ��روه فقه 
سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و 
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اس��الم��ی؛  خ��ارج فقه و اص��ول )سطح 
چهار(؛ کارشناسی ارشد مدرسی الهیات 

و معارف اسالمی.

فهرستی از آثار و تألیفات سید سجاد ایزدهی

  آثار و تألیفات

کتاب ها
         ۱. حکومت و مشروعیت، کانون اندیشه 

جوان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴ش؛
         ۲.  اندیشه سیاسی صاحب جواهر، قم، 

بوستان کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش؛
         ۳. اندیشه سیاسی مالاحمد نراقی، قم، 

بوستان کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش؛
         ۴. نظام سیاسی و دولت مطلوب، تهران، 

مرکز اسناد انقالب اسالمی، ۱۳۸۶ش؛
         ۵.  نظارت بر ق��درت در فقه سیاسی، 
ق��م، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

۱۳۸۵ش؛
         ۶.   فقه سیاسی ام��ام خمینی، قم، 
موسسه تنظیم و نشر آث��ار ام��ام خمینی، 

۱۳۹۰ش؛

    ۷.  مبانی فقهی کنترل و ن��ظ��ارت بر 
اصحاب ق��درت از دی��دگ��اه ام��ام خمینی، 
قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 

۱۳۹۰ش؛
اقلی در فقه سیاسی،           ۸. نقد نگرش حدِّ
ق��م، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

۱۳۹۲ش؛
         ۹. مصلحت در فقه سیاسی، پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی، ۱۳۹۳ش؛
    ۱۰.   قطع و پیوند اع��ض��اء، ب��ا تأکید بر 
دیدگاه های امام خمینی، قم، موسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش؛
         ۱۱.  حکومت دینی، چرا، مشهد، آستان 

قدس رضوی، ۱۳۹۳ش؛
   ۱۲.   ال��رق��اب��ة علی السلطة ف��ی الفقه 
السیاسی، ترجمه رضا شمس الدین؛ لبنان، 

مرکز الحضارة لتنمیة الفکر االسالمی؛

       ۱۳.  آفاق الفکر السیاسی لصاحب الجواهر، 
ترجمه احمد ابوزید؛ قم، مؤسسه دائرة المعارف 

فقه االسالمی، ۱۴۳۳ق؛
    ۱۴. السیاسة الشعبیة الدینیة، نویسندگان، 
منصور میراحمدی و سید سجاد ایزدهی، ترجمه 
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لمعات الحسین

هداء علیه الّسالم است که آیت الله  کتاب حاضر، عین برخی از کلمات حضرت سّید الشُّ
حسینی طهرانی، با ذکر مدارك، از کتب معتبره نقل کرده و فقط به ترجمه آن اکتفا شده 
کرده و از شرح و بسط خودداری نموده؛ تا آن که به گفته خودش: »به واسطه ایجاز و 
اختصار، قابل آن باشد که بر روی پرده  ها و تابلوها نوشته شده و در مجالس و محافل، در 
مرآی و منظر خوانندگان قرار گیرد و در عین حال به واسطه سادگی قابل استفاده عموم 

برادران دینی بوده باشد«.

سید جواد میرخلیلی

برش هایی از کتاب عالمه محمدحسین طهرانی

دوران امامت حضرت ام��ام حسن مجتبی 
و حضرت سّید ال��ّش��ه��داء علیهما ال��ّس��الم از 
سخت  ترین و تاریك ترین دوره  ها از نقطه نظر فشار 
و غلبه حکومت جائره بنی امّیه بوده است؛ اختناق 
و تدلیس و تلبیس و جهل و ریا و کذب و خدعه به 
حّد اعالی خود رسیده بود؛ همان طور که از خطبه 
حضرت أمیر المؤمنین علیه الّسالم در اواخر عمر 

شریفش مشهود است: 
ُکْم ِفی َزَماٍن  نَّ

َ
   َو اْعَلُموا َرِحَمُکُم الَلُه! أ

ْدِق  ِلیٌل، َو الِلَساُن َعِن الصِّ
َ
اْلَقآِئُل ِفیِه ِباْلَحقِّ ق

ْهُلُه ُمْعَتِکُفوَن 
َ
َکِلیٌل، و الاَلِزُم ِلْلَحقِّ َذِلیٌل. أ

َعَلی اْلِعْصَیاِن، ُمْصَطِلُحوَن َعَلی اإلْدَهاِن. 
َفَتاُهْم َع��اِرٌم، َو َشآِئُبُهْم َءاِث��ٌم؛ َو َعاِلُمُهْم 
ُم َصِغیُرُهْم  اِرُئُهْم ُمَماِذٌق؛ اَل ُیَعظِّ

َ
ُمَناِفٌق، َو ق

ُهْم َفِقیَرُهْم؛ و بدانید-  َکِبیَرُهْم، َو اَل َیُعوُل َغِنیُّ
خ��دای شما را رحمت کند- شما در زمانی 
قرار گرفته  اید که گوینده حّق در این زمان 
کم است و زبان از بیان گفتار راست، خسته 

و نارسا و ناگویاست. کسی که مالزمت حّق 
کند ذلیل است. اهل این زمان  روی به  دنیا 
آورده و در آستان معصیت اعتکاف نموده  اند 
و با تکاهل و سستی، سازش و آشتی کرده  اند. 
جوان آنها بداخالق و پیر آن ها گنه کار و عالم 
آن��ان منافق و ق��اری ق��رآن آن ه��ا اهل غّش 
و آلودگی است. کوچکان به بزرگان وقعی 
ننهاده و آنان را محترم نمی  شمارند و اغنیا و 

ثروتمندان امور فقرا را تکّفل نمی  نمایند.   
به باور آیت الله حسینی طهرانی، »از این 
دو ام��ام همام با آن ک��ه ع��الوه بر طول مّدت 
حیاتشان )تنها مّدت امامت و والیت هریك از 
آن ها حدود ده سال به طول انجامید و طبعًا 
باید هزاران روایت و حدیث و خطبه و موعظه 
در تفسیر قرآن و غیر آن در دست باشد( بیش 
از یکی دو حدیث در فقه و چند حدیث در تفسیر 
نرسیده است؛ ُخَطب و مواعظ و کلمات آنان 
نیز در نهایت اختصار و ایجاز و قّلت است؛ با 

آن ک��ه از بازرگانان حدیث چون أبوُهَریره و 
غیر او ه��زاران حدیث مجعول و ک��اذب – که 
مضمون آن حکایت از تطابق با سیاست وقت 
می  کند – کتب و دفاتر و تاریخ را ُپرکرده است. 
معلوم است با وجود آن تاریکی و ابهام و فشار، یا 
اصواًل کم تر به آن بزرگواران مراجعه می  نموده 
و از دریای  مّواج علوم آنان بهره گیری می  شده 
است و یا روایات مروّیه از آن ها به عّلت ِدهشت 
و وحشت و اضطراب راوی���ان، دچ��ار محو و 
زوال قرار گرفته و طبعًا به طبقات َبعد منتقل 

نگردیده است«.
وی ادام���ه م��ی ده��د: »از ح��ض��رت سّید 
الّشهداء علیه الّسالم اندکی از ُخَطب و مواعظ 
رسیده، که معّلم درس آزادگی و فرزانگی و 
ایمان و ایقان است؛ و معلوم است که از مصدر 
ا اَلَمَرآُء  والیت ترّشح گردیده است؛ که: َو إنَّ
َلْت  ُه، َو َعَلْیَنا َتَهدَّ

ُ
َبْت ُعُروق اْلَکاَلِم، َو ِفیَنا َتَنشَّ

ُغُصوُنُه؛ »و به درستی که ما آفرینندگان و 
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خاّلقان و امیران گفتار هستیم؛ ع��روق و 
ریشه  های سخن گفتن، در ما پنجه افکنده 
و ثابت شده و رشد کرده و شاخه هایش نیز 
در خانه ما آوی��زان و س��رازی��ر ش��ده اس��ت«. 
بنابراین، آنان دارای اصل و فرع کالم، که 
نماینده اص��ول و ف��روع از معانی و حقایق 
است می  باشند. و چه خوب بود فرمایشات 
آن حضرت که حاوی  یك دنیا عّزت و شرف و 
سربلندی و استقالل و ایمان و ایقان و صبر 
و ثبات و فتّوت و جوان مردی است، در روی 
تابلوها و پرده  هایی با ترجمه شیرین و شیوای 
آن نوشته می  شد و مانند اشعار محتشم در 
مجالس عزاداری و تکایا نصب می  گردید، تا 
واردین و شرکت کنندگان در مجلس، در عین 
استفاده سمعی از خطبا و گویندگان راستین؛ 
استفاده بصری نیز نموده،و عین آن کلمات 
را حفظ و سرمشق زندگی و عمل خود قرار 

می  دادند«.
کتاب حاضر، عین برخی از کلمات حضرت 
هداء علیه الّسالم است که آیت الله  سّید الشُّ
حسینی طهرانی، با ذک��ر م��دارك، از کتب 
معتبره نقل کرده و فقط به ترجمه آن اکتفا شده 
کرده و از شرح و بسط خودداری نموده؛ تا آن که 
به گفته خودش: »به واسطه ایجاز و اختصار، 
قابل آن باشد که بر روی پرده  ها و تابلوها نوشته 
شده و در مجالس و محافل، در مرآی و منظر 
خوانندگان قرار گیرد و در عین حال به واسطه 
سادگی قابل استفاده عموم برادران دینی بوده 

باشد«.
وی همچنین پیشنهادی ه��م ب��رای 
ط��الب و دانشجویان دارد: »از طاّلب 
ب 

ّ
علوم دینّیه و دانشجویان متعّهد، مترق

اس��ت ک��ه عین کلمات و خطب را حفظ 

کنند و با خطبه  ها و سخنراني های خود، 
اذهان عاّمه مردم را به َلَمعات پر فروغ  انوار 
ساطعه حسین علیه الّسالم روشن کنند و 
این میراث پرمایه را که از مداد علما و دماء 
شهدای َسَلف به ما رسیده است، به نسل 

َخَلف انتقال دهند«.
آیت الله طهرانی در این اثر خود با اشاره به 
مناجات حضرت ام��ام حسین علیه السالم با 
خداوند در لحظات آخر و حاالت حضرت در 
هنگام شهادت  می نویسد: »در این حال، از 
کثرت زخم ها و جراحات وارده، ضعف بر آن 
حضرت آن قدر شدید بود که ایستاد تا بیارامد؛ 

که م��ردی سنگ بر پیشانیش زد و خ��ون بر 
صورتش جاری شد. و با لباس خود خواست تا 
خون را از دو چشمش پاك کند که مرد دیگری به 
تیر سه إبن شعبه قلب مبارکش را هدف ساخت. 

پسر رسول خدا، به خدا عرض کرد:

ه َرُسوِل الَلِه. َو     ِبْسِم الَلِه َو ِبالَلِه َو َعَلی ِملَّ
َك َتْعَلُم  اَل: إَلِهی! إنَّ

َ
َمآِء َو ق َسُه إَلی السَّ

ْ
َرَفَع َرأ

ُهْم َیْقُتُلوَن َرُجاًل َلْیَس َعَلی َوْجِه االْرِض اْبُن  نَّ
َ
أ

َنبیٍّ َغْیُرُه!؛ به نام خدا، و به خود خدا، و بر مّلت 
و آیین رسول خدا )این شهادت روزی من 
می  گردد(. و سرش را به طرف آسمان بلند 
نموده و گفت: خدای من! تو می  دانی که این 
قوم می  کشند مردی را که در روی زمین پسر 

پیغمبری جز او نیست!   
دست برد و تیر را از پشت خود خارج کرد و 
خون مانند ن��اودان َف��َوران می  کرد. حضرت 
دست خود را زیر آن خون گرفت و چون ُپر شد به 

آسمان پاشید و گفت: این حادثه که بر من نازل 
شده است چون در مقابل دیدگان خداست، 
بسیار سهل و ناچیز است. و یك قطره از آن 
خون بر زمین نریخت. و برای بار دّوم دست 
خود را زیر خون گرفت؛ و چون ُپر شد، با آن سر 
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و صورت و محاسن شریف را متلّطخ و خون آلوده 
نموده و گفت: با همین حال باقی خواهم بود تا 
خدا و جّدم رسول خدا را دیدار کنم. و آن قدر خون 
از بدن مبارکش رفته بود که قدرت و َرمقی در تن 
نمانده بود. نشست بر روی زمین و با مشّقت سر 
خود را بلند نگاه می  داشت، که در این حال مالك 
بن ُبْسر آمده و او را دشنام داد و با شمشیر بر سر آن 
حضرت زد و ُبْرُنس )یعنی کاله بلندی که بر سر 
آن حضرت بود( پر از خون شد. حضرت برنس را 
َلْنُسَوه که کاله عادی بود ِعمامه 

َ
انداخت و روی ق

بست. و بعضی گفته  اند: دستمالی بست. که ُزرعه بن 
َشریك بر کتف چپ آن حضرت ضربتی  وارد ساخت. 

و حصین بر حلقوم آن 
ح��ض��رت ت��ی��ری زد. و 
دیگری بر گردن مبارك 
ضربه  ای وارد ساخت. 
و ِسناِن بن أَنس با نیزه 
��وه اش زد، و 

ُ
در َت��رق

پس از آن بر سینه آن 
حضرت زد. و سپس در گلوی آن حضرت تیری 
فرو برد؛  و صالح ابن َوهب در پهلویش تیری وارد 

کرد«.
وی سپس به این روای��ت ِهالل بن نافع از این 
حالت، از زبان وی می نویسد که می  گوید: »من در 
نزدیکی حسین ایستاده بودم که او جان می  داد؛ 
سوگند به خدا که من در تمام مّدت عمرم، هیچ 
کشته  ای ندیدم که تمام پیکرش به خون خود آلوده 
باشد و چون حسین صورتش نیکو و چهره  اش 
نورانی باشد. به خدا سوگند َلَمعات نور چهره او مرا از 
تفّکر در کشتن او بازمی  داشت! و در آن حالت  های 
سخت و ش��ّدت، چشمان خود را به آسمان بلند 
نموده و در دعا به درگاه حضرت رّب ذوالجالل 

عرض می  کرد:

! اَل إَلَه ِسَواَك، َیا ِغَیاَث   َضآِئَك َیا َربِّ
َ
   َصْبًرا َعَلی ق

اْلُمْسَتِغیِثیَن! شکیبا هستم بر تقدیرات و بر فرمان 
جاری تو ای پروردگار من! معبودی جز تو نیست، 

ای پناه پناه آورندگان!    
از حضرت ام��ام محّمد باقر علیه الّسالم 
روای��ت اس��ت که اس��ب آن حضرت با صدای 
بلند شیهه می  کشید،  و پیشانی خود را به خون 
حضرت آلوده می  نمود؛ و می  بویید؛ و می  گفت : 
َها؛  َتَلِت اْبَن ِبْنِت َنِبیِّ

َ
مة ق

ُ
ِلیَمه! ِمْن أ ِلیَمه! الظَّ الظَّ

فریاد رس! فریاد رس! از اّمتی که پسر دختر 
پیغمبر خود را کشتند. و متوّجه خیام َحَرم شد. 
َبَتاْه، َوا 

َ
َداْه، َوا أ اّم کلثوم ندا در داد: َوا ُمَحمَّ

اْه، َوا َجْعَفَراْه، َوا  َعِلیَّ
َحْمَزَتاْه!؛ این حسین 
اس��ت که در بیابان 
خشك کربال بر روی 
زمین افتاده است. 
زینب ندا در داد: َوا 
��َداْه، َوا  أَخ��اْه، َوا َس��یِّ
ْطَبَقْت َعلی االْرِض، 

َ
َمآَء أ ْهَل َبْیَتاْه! َلْیَت السَّ

َ
أ

ْهِل؛ ای کاش  و َلْیَت اْلِجَباَل َتَدْکَدَکْت َعَلی السَّ
آسمان بر زمین می  چسبید، و ای کاش کوه  ها 
ُخرد می  شد و بیابان ها را پر می  کرد. و به نزد 
برادرش آمد، و دید که عمر بن سعد با جمعی از 
یارانش به حضرت نزدیك شده  اند؛ و برادرش 
حسین در حال جان دادن است. َفَصاَحْت: ای 
ْنَت َتْنُظُر إَلْیِه؟فریاد 

َ
ُبو َعْبِدالَلِه َو أ

َ
 ُیْقَتُل أ

َ
ُعَمُر! أ

برداشت: ای عمر بن سعد! آیا أباعبدالله را 
می  کشند و تو به او نگاه می  کنی؟ عمر صورت 
خود را برگردانید و اشك هایش بر روی  ریشش 

جاری بود.
َما ِفیُکْم ُمْسِلٌم؟ 

َ
زینب فریاد برداشت: َوْیَحُکْم! أ

ای وای بر شما! آیا در بین شما یك نفر مسلمان 

نیست؟ هیچ کس جواب او را نداد. عمر بن سعد 
فریاد زد: پیاده شوید و حسین را راحت کنید! شمر 
مبادرت کرد و با پایش به آن حضرت زد و روی 
سینه  اش نشست و با شمشیر دوازده ضربه بر آن 
حضرت زد و محاسن مقّدسش را گرفت و سر 

مقّدسش را جدا کرد.
به گفته آیت الله حسینی طهرانی: »چقدر 
مرحوم حّجت االسالم َنّیِر تبریزی وضع و کیفّیت 
موجودات را هریك به نوبه خود و در سعه و استعداد 
خ��ود در وق��ت شهادت حضرت، خ��وب مجّسم 

نموده است؛ آن جا که گوید:

جان فدای تو که از حالِت جانبازی تو
در َطِف ماریه از یاد بشد شور ُنشور
انبیا محو تماشا و مالئك مبهوت

شمر سرشار تمّنا و تو سرگرم ُحضور

آیت الله حسینی طهرانی، سرانجام کتاب خود را 
با این اشعار مرحوم آیت الله شعرانی  به پایان می برد 
و چنین می نویسد: و چقدر عالی و پر معنی آیت الله 
َشعرانی)ره( حقیقت شهادت آن سرور را در »َدمُع 

جوم« حکایت نموده است: السُّ

شاهان همه به خاك فکندند تاج ها
تا زیب نیزه شد سر شاه جهان عشق

بر پای دوست سر نتوان سود جز کسی
کو را بلند گشت سر اندر َسنان عشق

از ال مکان گذشت به یك لحظه بی ُبراق
این مصطفی که رفت سوی آسمان عشق 

شاه جهان عشق که جانانش از أَلْست
گفت ای جهان ُحسن، فدای تو جان عشق

تو کشته منّی و منم خون َبهاِی تو
بادا فدای تو کون و مکان عشق

از حضرت امام محّمد باقر 
علیه الّسالم روایت است که اسب آن 
حضرت با صدای بلند شیهه می  کشید 

و پیشانی خود را به خون حضرت 
آلوده می  نمود؛ و می  بویید.
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سایت فکری، تحلیلی حوزه و  روحانیت
نسخه مکتوب   - شماره 6

آیت الله العظمی حاج سید تقی طباطبایی قمی از 
کهنسال ترین فقهای برجسته شیعیان صبح امروز 
در کربالی معلی در سن ۹۴ سالگی درگذشت. وی 
که متولد مشهد مقدس و دانش  آموخته حوزه های 
مشهد، کربال و نجف بود، از سال ۵۹ تا ۹۵ در حوزه 
قم مشغول تدریس و تحقیق بود و از چند روز پیش 
برای زیارت عتبات عالیات به عراق سفر کرده بود.

نام خاندان طباطبایی قمی در تاریخ معاصر ایران 
با نام بزرگ این خاندان، مرحوم آیت الله العظمی 
سید حسین طباطبایی قمی گره خ��ورده که در 
زمان رضاشاه از مراجع مهم مشهد مقدس و در 
ابتدای سلطنت محمدرضاشاه نیز مرجع اعالی 
شیعیان و مقیم کربالی معلی بود. مرحوم آیت الله 
سید حسین قمی سال ۱۳۱۴ در پی کشتار مسجد 
گوهرشاد به دستور رضاشاه از ایران به عراق تبعید 
شد. آن مرحوم که برای مذاکره با رضاشاه از مشهد 
به تهران رفته بود، در محل اقامت خود محصور شد و 
شاه تن به مالقات و مذاکره با وی نداد و سپس دستور 
تبعید وی را از ایران صادر کرد. حاج آقا حسین قمی 
سال های پایانی عمر را در کربال ساکن شد و زعامت 

جهان تشیع را به مدت چند ماه برعهده داشت.

مرحوم آیت الله سید تقی قمی در جلسات درس 
حضرات آیات عظام سید محمدهادی میالنی، 
سید عبدالهادی شیرازی، شیخ حسین حلی،  
شیخ محمدکاظم شیرازی و سید ابوالقاسم خویی 
در کربال و نجف شرکت کرد و به گفته فرزند مرحوم 
آیت الله العظمی خویی، آن مرجع اثرگذار شیعه 
تنها به مرحوم قمی، آیت الله العظمی سیستانی و 
آیت الله العظمی میرزا علی فلسفی )برادر مرحوم 
محمدتقی فلسفی خطیب مشهور( اجازه اجتهاد 

مکتوب صادر کرده بود.
مرحوم سید تقی قمی اگرچه دایی امام موسی صدر 
و مرحوم آیت الله سید رضا صدر بود، اما همچون پدر 
و برادرش در شمار فقهای سنتی شیعه تعریف می شد 
و منتقد آرای دکتر شریعتی، مدافع عزاداری های 
سنتی )همچون قمه زنی و برهنه شدن هنگام 
سینه زنی( و منتقد برخی نظریه های نو در اندیشه 
سیاسی شیعه شمرده می شد. وی تنها به اظهار 
نظر و فتوا اکتفا نمی کرد و هر ساله روز عاشورا در 
حسینیه اش در قم برهنه می شد و سینه می زد؛ از 
همین رو به چهره رسانه ای مشهوری در سال های 
اخیر بدل شده بود. در سال های اقامت در عراق نیز 

در دسته ع��زاداری مشهور کربالیی ها )ُطَویریج( 
شرکت می کرد. او قائل به والیت تکوینیه برای 
انبیا و ائمه )ع( ب��ود، عصمت را جزو ضروریات 
قطعی مذهب تشیع می دانست و مخالف تشکیک 
در صحت تاریخی شکستن پهلوی حضرت 
زهرا)س(، اسقاط جنین و شهادت ایشان بود. در 
کل می توان وی را جزو مجتهدین هویت گرای 
شیعی دانست که نسبت به خدشه در عقاید شیعی 

حساسیت نظری و عملی پررنگی داشت.
مرحوم قمی آثار متعدد حوزوی تألیف کرده بود که 
به گفته آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، نشان از 
»دقت و امعان نظر و تحقیق عالمانه« وی داشت. 
کتاب ده جلدی مبانی منهاج الصالحین که به بررسی 
مبانی آرای استادش مرحوم آیت الله العظمی خویی 
اختصاص داشت و مورد تمجید ویژه استاد قرار گرفته 
بود، کتاب سه جلدی آراؤنا فی اصول الفقه، کتاب 
چهارجلدی عمدة الطالب فی التعلیق علی المکاسب 
و کتاب پنج جلدی الدالئل فی شرح منتخب المسائل 
از جمله آثار وی در حوزه های گوناگون علوم اسالمی 
است. مشهورترین اثر کالمی وی کتاب »درس هایی 

از شفاعت« است که سال ۶۳ در قم منتشر  گردید.

رحلت فقیه هویت گرا
اشاره: در آخرین لحظات آماده سازی نسخه چاپی مهرماه 
مباحثات، خبر رسید که فقیه برجسته شیعه، آیت الله 
العظمی سید تقی طباطبایی قمی دار فانی را وداع گفته اند. 
این مطلب که در مطالب آبان سایت مباحثات منتشر شده 
است، به احترام آن عالم ربانی در این نسخه منتشر می شود.

علی اشرف فتحی

به مناسبت درگذشت 
آیت الله العظمی سیدتقی طباطبایی قمی


